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TIN MỪNG 
 Ga 2, 1-12 
"Chúa Giêsu đã làm phép lạ đầu tiên này tại 
Cana xứ Galilêa". 
Khi ấy, có tiệc cưới tại Cana xứ Galilêa. Và 
có mẹ của Chúa Giêsu ở đó. Chúa Giêsu và 
các môn đệ Người cũng được mời dự tiệc 
cưới. Và bỗng thiếu rượu, mẹ Chúa Giêsu 
nói với Người: "Họ hết rượu rồi". Chúa 
Giêsu nói với mẹ: "Hỡi bà, Con với bà có 
can chi đâu, giờ Con chưa đến". Mẹ Người 
nói với những người giúp việc: "Hễ Người 
bảo gì, thì phải làm theo". Ở đó có sáu chum 
đá, dùng vào việc thanh tẩy của người Do-
thái, mỗi chum đựng được hai hoặc ba thùng 
nước. Chúa Giêsu bảo họ: "Hãy đổ nước 
đầy các chum". Họ đổ đầy tới miệng. Và 
Chúa Giêsu bảo họ: "Bây giờ hãy múc đem 
cho người quản tiệc!" Và họ đã đem đi. Khi 
người quản tiệc nếm thử nước đã hoá thành 
rượu, ông không biết tự đâu ra, nhưng 
những người giúp việc đã múc nước thì biết, 
ông mới gọi tân lang mà nói: "Ai cũng đem 
rượu ngon ra trước, khi khách ngà ngà thì 
mới đem rượu xoàng hơn. Còn ông, ông lại 
giữ rượu ngon tới giờ này". Chúa Giêsu đã 
làm phép lạ đầu tiên này tại Cana xứ 
Galilêa, và đã tỏ vinh quang Người và các 
môn đệ Người tin Người. Sau đó Người 
xuống Capharnaum làm một với mẹ Người, 
anh em Người và môn đệ của Người, nhưng 
các Ngài chỉ lưu lại ở đó ít ngày thôi. 



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
KHI NGƯỜI TA THIẾU RƯỢU 

McCarthy 
Điều đã xảy ra ở tiệc cưới Cana sớm muộn gì cũng xảy ra trong mỗi cuộc 
hôn nhân – người ta thiếu rượu. Qua đó chúng ta muốn nói điều gì? Một 
cuộc hôn nhân mẫu mực bắt đầu bằng một bữa tiệc vui và nồng nhiệt. Đôi 
tân hôn được bạn hữu vây quanh và những người đến mừng cùng với quà 
cưới không ngớt lời chúc tụng họ. Hy vọng và mơ ước tràn đầy, họ lên kế 
hoạch cho tuần trăng mật. Rượu uống thỏa thuê. 
Rồi sau tuần trăng mật họ trở về và công việc làm ăn thật sự bắt đầu – sắp 
xếp nhà cửa và học cách sống chung với một người khác. Lúc ban đầu họ 
tìm thấy niềm vui to lớn được sống bên nhau. Họ tin rằng tình yêu của họ đã 
được tiền định trên trời và có ý nghĩa là sẽ kéo dài muôn thuở. Rượu vẫn 
còn dồi dào. 
Nhưng khi con người ở cận kề với một người khác, sẽ có những vấn đề nảy 
sinh. Căng thẳng xuất hiện. Họ khám phá rằng họ đã không cưới một thiên 
thần, nhưng một con người đã bị tội lỗi và vị kỷ làm tổn thương. Họ ngạc 
nhiên về sự nghèo nàn mà họ khám phá nơi người kia. Tuần trăng mật đã 
hết. Người ta thiếu rượu. Tất cả những gì còn lại là “nước” của một tiềm 
năng còm cõi. 
Những sự việc như thế cũng xảy ra trong chuyên môn, nghề nghiệp và cả 
trong những ơn gọi như đời sống linh mục hoặc đời sống tu trì. Ở đây cũng 
hết rượu. Niềm vui, còn lại là nước của thói quen, của sự tẻ nhạt và có thể là 
sự vỡ mộng. Nhưng chúng ta hãy trở lại với vấn đề hôn nhân. 
Giờ đây rượu ban đầu đã cạn, họ phải làm gì? Có những người bị cám dỗ 
“cạn” theo với rượu: “Không còn gì cho tôi nữa”. Thái độ này tưởng chừng 
có lý nhưng nó bao hàm một tính vị kỷ đáng sợ. Đối với những con người 
như thế, hôn nhân chỉ là một sự liên kết của hai con người vị kỷ vì thế, trong 
lúc họ lợi dụng lẫn nhau, họ bắt đầu tìm kiếm ở chỗ khác những hoa quả mà 
người ta có thể hái và ăn mà không vất vả và bỏ công sức. 
Nhưng một cặp vợ chồng phải làm gì? Họ phải biết rằng rượu ban đầu đã 
cạn. Trong một lúc, họ phải tìm cách xoay xở với nước. Nhưng họ không 
nên sợ hãi hay thất vọng khi điều đó xảy ra. Họ phải chống trả cơn cám dỗ 
bỏ rơi mối tương quan và đánh mất chính mình trong một nghề nghiệp hoặc 
một đời sống xã hội cuồng nhiệt. Điều họ phải làm là phải nỗ lực cải thiện 
tương quan giữa họ qua đó, họ có thể trưởng thành như những con người 
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khám phá ý nghĩa thật sự của tình yêu. Khủng hoảng ấy có thể trở thành một 
cơ hội. 
Và đây là một điều làm người ta ngạc nhiên: rượu ban đầu cần phải cạn. Nếu 
không rượu mới không thể đến được; tình yêu lúc ban đầu cho dù đẹp và 
lãng mạn không thể kéo dài được. Chắc chắn nó phải trôi qua. Nhưng trôi 
qua không phải là một điều xấu.  
Thật vậy, nó phải trôi qua để một tình yêu mới mẻ và sâu đậm hơn được 
sinh ra. Tình yêu mới này chủ yếu là đặt người khác đứng trước mình. 
Người ta phải quên chính mình và tìm thấy niềm vui khi mình yêu thương 
hơn là khi mình được yêu thương; khi mình cho hơn là khi mình nhận. 
Tình yêu là một cuộc phiêu lưu khó khăn. Bước vào hôn nhân là bước vào 
một trường học tình yêu ở đó mọi người đều là những học viên chậm chạp. 
Chính vì thế, chúng ta cần có sự hiện diện của Đức Kitô. 
Rượu mới không chỉ có ý nghĩa đối với cặp hôn phối mà còn có ý nghĩa đối 
với mọi người. Điều này có nghĩa là chúng ta phải thay đổi. Đức Kitô phải 
cảm hóa tâm hồn chúng ta và giúp đỡ chúng ta yêu thương vô vị lợi. Đối với 
những người tìm kiếm sự giúp đỡ của Người thì phép lạ Cana vẫn còn xảy 
ra – nước của lòng vị kỷ được biến đổi thành rượu của tình yêu chân chính. 
Và điều kỳ lạ là rượu nho mới lại ngon hơn rượu nho cũ. 

SỐNG ĐẠO 
Cuộc đối thoại về Niềm Tin giữa cậu sinh viên và vị giáo sư triết học 

Giáo sư : Con trai là một người theo đạo 
Thiên Chúa Giáo đúng không? 
Sinh viên : Dạ đúng thưa giáo sư 
Giáo sư : Vậy con có tin vào Chúa không? 
Sinh viên : Tất nhiên rồi thưa giáo sư 
Giáo sư : Chúa tốt lành chứ? 
Sinh viên : Chắc chắn là như vậy 
Giáo sư : Chúa có tất cả quyền lực không? 
Sinh viên : Dạ có 
Giáo sư : Anh trai tôi chết vì ung thư mặc dù 
anh ấy đã cầu nguyện với Chúa chữa lành 

cho anh ấy rất nhiều. Hầu hết trong chúng ta ai cũng đã cố gắng giúp đỡ 
người khác khi họ đau ốm. Nhưng Chúa thì không. Vậy cậu nói xem Chúa 
tốt lành như thế nào? 

 
Nhà khoa học EINSTEIN 
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(Sinh viên im lặng) 
Giáo sư : Cậu không thể trả lời phải không? Vậy chúng ta lại bắt đầu lại với    
câu hỏi : Chúa tốt lành không? 
Sinh viên : Dạ có 
Giáo sư : Quỷ Satan có tốt lành không? 
Sinh viên : Không. 
Giáo sư : Vậy quỷ Satan là đến từ đâu? 
Sinh viên : Dạ, từ …Chúa mà ra… 
Giáo sư : Đúng rồi. Con trai hãy nói cho ta biết, tội ác có tồn tại trên thế giới 
này không? 
Sinh viên : Dạ có 
Giáo sư : Tội ác ở khắp mọi nơi phải không? Và Chúa tạo nên tất cả mọi 
thứ, đúng không? 
Sinh viên : Đúng! 
Giáo sư : Vậy ai tạo ra tội ác? 
(Sinh viên không trả lời) 
Giáo sư : Vậy còn bệnh tật? sự đồi bại? lòng thù hận ? sự xấu xa? Tất cả 
những thứ kinh khủng đó vẫn tồn tại trên thế giới chứ? 
Sinh viên : Dạ đúng , thưa Giáo sư 
Giáo sư : Vậy, ai tạo nên chúng? 
(Sinh viên không trả lời) 
Giáo sư : Khoa học nói rằng chúng ta có 5 Giác quan để nhận định và quan 
sát thế giới xung quanh ta. Hãy nói cho ta biết, con đã từng thấy Chúa chưa? 
Sinh viên : Dạ chưa. 
Giáo sư : Nói cho ta biết cậu đã từng nghe Chúa nói chưa? 
Sinh viên : Chưa, thưa Giáo sư 
Giáo sư : Cậu đã từng cảm nhận thấy CHÚA, nếm được mùi vị của CHÚA, 
ngửi được CHÚA chưa? Cậu đã từng bao giờ nhận thức được bằng bất cứ 
giác quan nào về Chúa chưa? 
Sinh viên : Chưa thưa Giáo sư. Con e là chưa cảm nhận được giác quan nào 
cả 
Giáo sư : Vậy cậu còn tin vào Chúa không? 
Sinh viên : Dạ có 
Giáo sư : Theo kinh nghiệm, những thử nghiệm, những phương pháp chứng 
minh khác, Khoa học nói rằng CHÚA không hề tồn tại. Con nói về điều này 
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thế nào, con trai? 
Sinh viên : Không là gì cả. Tôi chỉ có niềm tin. 
Giáo sư : Đúng rồi, đức tin. Và đó là vấn đề mà Khoa học gặp phải 
Sinh viên : Thưa Giáo sư, có tồn tại một thứ gọi là “nóng” không? 
Giáo sư : Có! 
Sinh viên : Và có tồn tại thứ gọi là “lạnh” không? 
Giáo sư : Có! 
Sinh viên : Không có, thưa Giáo sư. Nó không hề có. 
(Giảng đường bỗng trở nên im lặng với câu trả lời bất ngờ của cậu sinh 
viên) 
Sinh viên : Thưa Giáo sư, giáo sư có thể có rất nhiều thứ gọi là nóng, và còn 
có thể nóng hơn, siêu nóng, cực kì nóng, nhiệt độ nóng trắng. Nhưng chúng 
ta không có bất cứ gì gọi là lạnh. Chúng ta có thể đạt đến nhiệt độ dưới 0 
đến -458 độ, nhưng chúng ta không thể đạt đến mức thấp hơn con số đó. 
Không có bất cứ thứ gì gọi là lạnh, lạnh là một từ ngữ chúng ta dùng để mô 
tả sự vắng mặt của nóng. Chúng ta không thể đo lường được lạnh, lạnh đến 
đâu. Nóng là một loại năng lượng, và lạnh không phải là mặt trái của nóng, 
thưa giáo sư, chỉ là sự vắng mặt của nóng mà thôi. 
(Giảng đường thinh lặng với những giải thích của cậu sinh viên) 
Sinh viên : Còn về bóng tối thì sao thưa Giáo sư ? Có thứ gì để gọi là “bóng 
tối” không? 
Giáo sư : Có. Đêm tối là gì, nếu nó không phải là bóng tối ? 
Sinh viên : Giáo sư lại sai nữa rồi. Bóng tối là sự thiếu vắng của một thứ 
khác. Giáo sư có thể có được ánh sáng yếu, ánh sáng trung bình, ánh sáng 
mạnh, ánh sáng chớp. Nhưng nếu không có ánh sáng một cách thường 
xuyên, Giáo sư sẽ chẳng có cái gì để gọi là “bóng tối”. Trong thực thế, 
không có bóng tối, nếu có, Giáo sư có thể làm cho bóng tối trở nên tối hơn 
không thưa Giáo sư? 
Giáo sư : Vậy vấn đề mà con đang muốn đề cập ở đây là gì, chàng thanh 
niên trẻ tuổi? 
Sinh viên : Thưa giáo sư, điều mà tôi muốn nói ở đây là tiền đề triết học của 
Giáo sư có chỗ thiếu sót. 
Giáo sư : Thiếu sót? Cậu có thể giải thích rõ hơn không? 
Sinh viên : Thưa giáo sư, giáo sư đang giải thích trên tiền đề của sự đối ngẫu 
2 mặt. Giáo sư chỉ rõ rằng có sự sống và có cái chết, có Chúa tốt và Chúa 
xấu. Giáo sư đang nhìn vào khái niệm về Chúa chỉ như một tập hữu hạn, chỉ 
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bằng một cái gì đó có thể đo lường được. Thưa Giáo sư, Khoa học thậm chí 
không thể giải thích về một cách thức con người suy nghĩ như thế nào. Có 
thể là dùng những tín hiệu về xung điện và từ ngữ gì đó, nhưng chúng ta 
không bao giờ thấy được, nhưng bằng cách nào đấy chúng ta vẫn cũng có 
thể hiểu được người khác. 
Nếu chúng ta xem xét về cái chết là đối lập với sự sống, nghĩa là đang phớt 
lờ đi sự thật rằng cái chết không thể tồn tại như một thứ gì đó mà tồn tại hữu 
hình. Sự chết không phải là đối lập với sự sống, chỉ là sự vắng mặt của sự 
sống. Điều này giải thích rằng: bệnh tật, tội ác, tất cả những thứ kinh khủng 
trên thế giới này đều không tồn tại, mà là vì chúng ta đang thiếu vắng đi 1 
thứ, đó là tình yêu của 1 đấng tối cao nào đó. 
Bây giờ Giáo sư hãy nói cho tôi biết, Giáo sư có dạy cho sinh viên của mình 
rằng họ tiến hóa như bây giờ từ loài khỉ không? 
Giáo sư : Nếu như cậu đang đề cập về quá trình tiến hóa tự nhiên thì dĩ 
nhiên là có. 
Sinh viên : Đã bao giờ giáo sư quan sát được quá trình tiến hóa bằng mắt 
thường chưa Giáo sư? 
(Giáo sư lắc đầu và cười, bắt đầu nhận ra rằng vấn đề của cuộc tranh luận 
đang đi về đâu) 
Sinh viên : Bởi vì không ai có thể quan sát được quá trình tiến hóa trong 
công việc và càng không thể chứng minh rằng quá trình này là một quá trình 
đang diễn ra. Vì thế thưa Giáo sư, có phải giáo sư không dạy bằng quan 
điểm cá nhân của giáo sư đúng không? Giáo sư là một nhà khoa học hay chỉ 
là một người thuyết giáo suông dạy đời? 
(Lớp học bỗng trở nên ồn ào) 
Sinh viên : Có ai trong lớp học này đã từng nhìn thấy được bộ não của Giáo 
sư chưa? 
(Lớp học ồ lên những tiếng cười lớn) 
Sinh viên : Có ai đó đã từng nghe về bộ não của Giáo sư, cảm nhận được bộ 
não đó, chạm được nó, hoặc ngửi được nó chưa? Không ai có mặt ở đây đã 
làm điều đó cả. Vì thế, theo như quy luật được thiết lập bởi kinh nghiệm, sự 
thử nghiệm, các phương pháp chứng minh, Khoa học nói rằng Giáo sư 
không có bộ não. Vậy chỉ bằng lòng kính trọng, thì làm sao chúng tôi có thể 
tin những gì Giáo sư dạy được, thưa Giáo sư? 
(Căn phòng im lặng. Giáo sư nhìn chằm vào cậu sinh viên, không đoán 
được cậu ấy đang nghĩ gì) 
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Giáo sư : Tôi nghĩ là cậu hãy cứ để những thứ đó cho niềm tin, cậu con trai 
ạ. 
Sinh viên : Đúng là thế đấy, thưa Giáo sư….Chính xác! Sự kết nối giữa con 
người và Chúa đó là NIỀM TIN. Tất cả những điều đó giữ cho mọi thứ vẫn 
tiếp tục sống, tiếp tục còn đó và phát triển. 

Cậu sinh viên trong câu chuyện trên đây chính là EINSTEIN – sau này trở 
thành Nhà khoa học vĩ đại nhất mọi thời đại. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ kêu gọi mọi người thực hiện Tuần Cửu 
Nhật cho Sự Sống. 
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ vừa lên tiếng kêu gọi mọi tín hữu hãy tham 
gia một Tuần Cửu Nhật (9 ngày) để sám hối, cầu nguyện và thực hiện việc 
hành hương cho Sự Sống nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày Tối Cao Pháp Viện 
Hoa Kỳ hợp pháp hóa việc phá thai trên khắp nước Mỹ. 
Ngày 22 tháng 1 tới sẽ đánh dấu 40 năm tròn phán quyết Roe v Wade (ngày 
22 tháng 1, 1973). Từ đó đến nay đã có trên 55 triệu trẻ em chưa sinh ra đã 
bị giết chết qua việc phá thai. 
Hằng năm tại Dallas, là nơi bắt đầu vụ kiện, và ở những thành phố lớn như 
San Francisco, thủ đô của phá thai, cho đến Washington DC, thủ đô của 
nước Mỹ, đều có tổ chức các cuộc biểu tình đòi hỏi phải lật ngược phán 
quyết quái gở này. Năm ngoái một con số kỷ lục 400 ngàn người đã tham dự 
buổi diễn hành cho Sự Sống tại Washington DC. 
Năm nay chương trình tuần hành cho Sự Sống ở Dallas sẽ là ngày thứ Bảy 
19 tháng 1, bắt đầu tại nhà thờ Chính Toà lúc 10g sáng. Còn ở San Francisco 
sẽ có 2 chương trình ngày thứ Bảy 26 tháng 1, buổi sáng bắt đầu lúc 10:45 
tại Civic Center Plaza, và buổi chiều lúc 2g tại Herman Plaza. 
Thông thường tại DC nếu ngày kỷ niệm xảy ra vào dịp nghỉ cuối tuần thì sẽ 
được dời qua một ngày làm việc khác trong tuần, để cuộc biểu tình được 
thực hiện trước mặt các giới chức dân sự. Năm nay, tuy ngày kỷ niệm là thứ 
Ba nhưng vì ngày hôm trước có lễ nhậm chức Tổng Thống cho nên cuộc 
biểu tình tại đây sẽ dời vào ngày thứ Sáu 25 tháng 1. 
Từ hơn một tháng trước, các khách sạn ở quanh vùng DC dành cho cuộc 
biểu tình đã hoàn toàn được 'đặt phòng' xong ("booked"), báo hiệu một con 
số tham dự rất lớn sẽ đổ về đây. Những ai dự định tham dự những diễn biến 
này sẽ cần phải lo cư ngụ ở những vùng xung quanh và lo liệu việc di 



 8

chuyển vào DC. 
Sáng kiến về Tuần Cửu Nhật cuả Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng không 
nằm ngoài chương trình của một chiến dịch lớn hơn đang diễn ra để bảo vệ 
sự sống, hôn nhân và tự do tôn giáo tại Hoa Kỳ. 
Tuần Cửu Nhật đặc biệt nhấn mạnh vào chủ đề hành hương và hổ trợ cho 
những người sẽ thực hiện chuyến đi về DC. 
Hội Đồng Giám Mục đã xuất bản nhiều tài liệu bằng tiếng Anh và tiếng Tây 
Ban Nha gồm những kinh nguyện và những hướng dẫn để giúp chuyến đi  
của những người tranh đấu cho Sự Sống trở thành một chuyến hành hương 
sống đạo. 
Kéo dài từ ngày 19 cho đến 27, Tuần Cửu Nhật là một chương trình 'thân 
thiện' với thanh thiếu niên, có những lời cầu nguyện hàng ngày, suy niệm và 
hoán cải tội lỗi, cũng như những sự thật về vấn đề phá thai. 
Trong quá trình chín ngày, những người tham gia sẽ cầu nguyện cho sự 
chuyển đổi và chữa lành đến cho tất cả những người đã tham gia vào việc 
phá thai ở Mỹ, dù đó là các bậc cha mẹ, các chuyên gia y tế hay các chính trị 
gia. 
Mọi người có thể dùng điện thoại để tham gia Tuần Cửu Nhật thông qua 
dịch vụ tin nhắn (text messages), bằng cách đăng ký vào chương trình qua 
việc nhắn tin "9days" cho số 99000. Ngoài ra một số trang web khác cũng 
đang được hình thành để phục vụ cho những người muốn sử dụng các hình 
thức trực tuyến như Facebook. 
Trên Facebook, một Pro-life Profile sẽ được dành cho giới trẻ để các em có 
thể chia sẻ hình ảnh, biểu ngữ và các tư tưởng Phò Sự Sống với nhau. 
Ngoài ra, Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng tổ chức một cuộc thi video cho 
các học sinh trung học khắp nước Mỹ. Các em có thể gửi video (ít hơn một 
phút) về cuộc hành hương hoặc về các cuộc biểu tình hoặc các sinh hoạt phò 
sự sống khác có liên hệ đến việc kỷ niệm 40 năm Roe v Wade. 
Các video cần đề cao "những gì có ý nghĩa với bản thân của các em khi 
tham gia vào cuộc hành hương phò sự sống", hỗ trợ phong trào phò sự sống 
và nâng cao phẩm giá của đời sống con người, cũng như lý do tại sao sự 
tham gia đem lại cho các em một ý nghĩa đặc biệt trong thời gian Năm Đức 
Tin. 
Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ cũng đã ban hành các lời cầu nguyện cho một 
giờ Chầu Thánh Thể cho các giáo xứ sử dụng để kết thúc Tuần Cửu Nhật. 
Lời kinh trong giờ Chầu Thánh Thể có mục đích xin Chúa "đánh động mỗi 
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trái tim để đem đến một sự tôn kính mới tới những con trẻ nhỏ nhoi nhất, và 
đổi mới mọi người để sẵn sàng nuôi dưỡng và duy trì món quà quý giá của 
cuộc sống con người." 
Nhận định rằng chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền tha thứ những tội 
lỗi đã phạm tới sự sống con người, và có thể chữa lành những vết thương 
gây ra bởi những tội lỗi này, lời kinh tuyên xưng niềm tin vào Chúa và van 
nài "ơn cứu độ đổ xuống cho thế giới và cho tất cả cư dân." 
Tòa thánh tổng kết các chuyến viếng thăm ad limina chu kỳ I dưới thời 
Đức giáo hoàng đương kim 
WHĐ (12.1.2013)– Tòa thánh Vatican cho biết, sau hơn bảy năm trong sứ 
vụ, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tiếp tất cả các giám mục từ khắp nơi 
trên thế giới viếng thăm ad limina. 
Giáo luật quy định vị bản quyền mỗi giáo phận trên thế giới phải viếng thăm 
ad limina mỗi năm năm, nhưng hiện nay trên thế giới có gần 2.900 giáo 
phận và vị giáo hoàng 85 tuổi còn có những việc khác phải làm. 
Đức Tổng giám mục Lorenzo Baldisseri, thư ký Bộ Giám mục, có nhiệm vụ 
điều phối các chuyến viếng thăm ad limina nói rằng nguyên tắc là Đức giáo 
hoàng phải thường xuyên gặp các giám mục trên toàn thế giới. Nhịp điệu 
năm năm do giáo luật quy định đưa ra hướng dẫn cụ thể, nhưng không phải 
lúc nào cũng có thể tuân theo vì số lượng các giám mục trên thế giới, vì lịch 
làm việc của Đức Thánh Cha cũng như của các giám mục. 
Ngày 10-1-2013 vừa qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bắt đầu chu kỳ 
tiếp kiến mới, bắt đầu với các giám mục thuộc giáo miền Lazio, Italia. Ngài 
sẽ tiếp các giám mục Lazio cho đến cuối tháng Năm 2013. Đức Thánh Cha 
đã thay đổi hình thức tiếp kiến: thay vì tiếp riêng mỗi giám mục 15 phút, 
ngài tiếp từng nhóm khoảng 10 giám mục trong khoảng từ 45 đến 60 phút, 
vì số giám mục quá đông. 
Về phần các giám mục Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã có 
chuyến viếng thăm ad limina để viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và 
Phaolô, từ ngày 22-6-2009 đến 4-7-2009. 
Đức Tổng giám mục Baldisseri nói với tớ báo L’Osservatore Romano của 
Vatican rằng tầm quan trọng của việc viếng thăm và tham khảo ý kiến với 
Đức giáo hoàng, người kế vị Thánh Phêrô, đã có từ thời Thánh Phaolô khi 
ngài thuật lại việc trở về Giêrusalem để tham vấn với Thánh Phêrô trong 
Thư gửi tín hữu Galata. 
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Tuy nhiên, mãi đến năm 743 Đức giáo hoàng Zacharias mới đặt thành luật 
phổ quát. Sau đó, năm 1585 Đức giáo hoàng Sixtô V đã tái xác nhận luật 
này. 
Các giám mục được mời đến Roma theo định kỳ để hành hương viếng mộ 
hai tông đồ Phêrô và Phaolô là hai trụ cột của Giáo hội, và để thể hiện và 
củng cố tính hiệp nhất và tính cộng đoàn của Giáo hội. 
Các chuyến viếng thăm ad limina không đơn giản là “một thực hành mang 
tính pháp lý-hành chính”, nhưng là “một kinh nghiệm về tình hiệp thông 
mục vụ, chia sẻ những mối quan tâm và hy vọng” của Giáo hội địa phương 
và Giáo hội phổ quát. 
Mối quan hệ giữa các giám mục và giáo hoàng, không được chỉ là thỉnh 
thoảng hoặc tự phát, nhưng phải thường xuyên và có tính tổ chức vì Giáo 
hội đang sống trong những chiều kích phổ quát lẫn đặc thù. 

Mật nghị Hồng y sắp tới có gì mới? 
UCANews -- Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI sẽ bước sang tuổi 86 vào 
ngày 16-4 tới, trở thành vị giáo hoàng cao tuổi thứ ba trong 600 năm qua. 
Như thường lệ, đã có các đồn đoán xôn xao về ai trong số những ứng cử 
viên hồng y nặng ký sẽ kế vị ngài. 
Đức cố Giáo hoàng Clement XII (1730-1740) qua đời ở tuổi 87, trong khi 
Đức cố Giáo hoàng Leo XIII (1875-1903) sống đến 93 tuổi - mặc dầu những 
ghi chép trước đây về tuổi của các giáo hoàng có khuynh hướng không 
chính xác hoàn toàn. 
Sức khoẻ tổng thể của Đức Bênêđictô XVI có vẻ tốt nhưng ngài đã bắt đầu 
cho thấy những dấu hiệu mệt mỏi và suy yếu. Và dường như có bằng chứng 
cho thấy chính ngài đang chuẩn bị cho người kế vị. 
Năm ngoái, ngài đã bổ nhiệm 27 hồng y mới, đưa số Hồng y đoàn lên con số 
tối đa là 120. 
Năm 1996, Đức Gioan Phaolô II đã sửa luật bầu Giáo hoàng cân nhắc việc 
tính số phiếu chiếm đa số đơn sau một ít tuần bế tắc. Trước đây, việc bỏ 
phiếu sẽ phải tiếp tục cho đến khi một ứng cử viên nhận được đa số phiếu là 
2/3 cộng 1. 
Người ta nói rằng khi đó Đức Hồng y Ratzinger đã đạt được số phiếu đa số 
đơn rất sớm trong cuộc bỏ phiếu mà cuối cùng ngài được chọn làm giáo 
hoàng và rằng một số hồng y đã ủng hộ thêm để tránh mật tuyển viện kéo 
dài thêm. 
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Điều này có thể không xảy ra trong mật tuyển viện bầu giáo hoàng tiếp theo. 
Không lâu sau khi được chọn, Đức Bênêđictô XVI đã thay đổi luật để quay 
trở về với phương thức truyền thống. Vì vậy, người kế vị ngài có thể sẽ là 
người phải có được sự ủng hộ của đa số chứ không phải của một người đến 
từ một phe nhóm nào đó. 
Mật tuyển viện tiếp theo sẽ bao gồm một nhóm hồng y quan trọng với kinh 
nghiệm làm việc lâu năm ở Giáo triều Rôma. Vị giáo hoàng kế tiếp sẽ cần 
đến sự hậu thuẫn của họ. 
Ngoài ra, hơn một nửa Giáo triều là người châu Âu và đại đa số đã học ở 
Rôma hoặc một nơi nào khác ở châu Âu. Vì thế, vị giáo hoàng kế tiếp - cả 
khi không phải là người châu Âu - cũng có thể đã được "Âu hoá" nhiều. 
Vả lại, bất cứ đối thủ nặng ký nào cho vị trí Giám mục Rôma đều cần phải 
thành thạo tiếng Ý. 
Với một số lượng lớn người Ý đứng đầu các văn phòng của Vatican và 
nhiều tổng giáo phận Ý theo truyền thống được cai quản bởi các hồng y, các 
hồng y người Ý sẽ có được lượng phiếu bầu mạnh mẽ tại mật nghị hồng y 
tới. 
Thực tế, ngay cả sau khi phong 6 hồng y mới nhất, các hồng y người Ý vẫn 
ở con số 28 hồng y cử tri, 20 trong số này do Đức Bênêđictô XVI phong 
hồng y. Tuổi trung bình của các hồng y cử tri là trên 72. 
Cổ ngữ có câu: "Người nào bước vào như giáo hoàng thì đi ra như hồng y", 
có nghĩa là người được ưa chuộng không phải là người luôn chiến thắng. 
Chúa Thánh Thần có thể cho nổi lên một ứng viên bất ngờ cho chức giáo 
hoàng trong mật nghị hồng y tới. 

Linh mục Desmond de Souza 

Indonesia phát động chiến dịch khẩn cấp bảo vệ trẻ em 

Diễu hành tại Jakarta hôm 13-1 nhằm 
nâng cao nhận thức chống lạm dụng trẻ em 

Ủy ban Bảo vệ trẻ em quốc gia thông báo 
chiến dịch khẩn cấp cho năm 2013 nhằm xử lý 
số vụ lạm dụng tình dục trẻ em đang leo thang. 
Số liệu mới của ủy ban cho thấy số vụ lạm 
dụng được báo cáo tăng trong năm thứ ba liên 

tiếp, vào năm 2012 có 2.637 vụ lạm dụng trẻ em ở Indonesia và năm 2011 
có 2.509 vụ. Năm ngoái, 62% vụ lạm dụng liên quan đến bạo lực tình dục, 
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tăng so với 58% số vụ được ghi nhận vào năm 2011. 
"Điều gì đang diễn ra? Chúng tôi nhận thấy tình hình này là tình trạng khẩn 
cấp" - chủ tịch Ủy ban Bảo vệ trẻ em quốc gia Arist Merdeka Sirait phát 
biểu hôm 13-1 sau khi thông báo chiến dịch 2013. 
Ủy ban là tổ chức độc lập do chính phủ thành lập tổ chức cuộc diễu hành tại 
Jakarta hôm 13-1 nhằm thu hút sự chú ý về vấn đề này. 
Họ đề nghị thành lập các hệ thống ở địa phương để báo cáo các vụ lạm dụng 
tốt hơn và đề xuất mức án tù nặng hơn cho những kẻ phạm tội lạm dụng tình 
dục trẻ em. 
Sirait kêu gọi sửa đổi các luật bảo vệ trẻ em nhằm tăng mức án tù thường từ 
3-10 năm. 
"Thủ phạm cần được kết án ít nhất 20 năm vì sự tổn thương họ gây ra cho 
nạn nhân" - ông đề nghị. 
Tuần trước, cảnh sát bắt đầu điều tra cái chết của một bé gái 11 tuổi sau khi 
bác sĩ phát hiện các vết thương do bị lạm dụng tình dục thô bạo gây ra, đây 
chỉ là một trong một loạt các vụ đáng buồn nổi lên trong năm nay, theo chủ 
tịch ủy ban bảo vệ trẻ em. 
Cảnh sát nói họ vẫn đang phỏng vấn nhân chứng, trong đó có các thành viên 
gia đình cô bé, và chưa lập hồ sơ buộc tội về vụ này. 

Nguồn tin: UCA News  

CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI NGHÈO & CỨU ĐÓI. 
Nghệ An 15/01/2013 - 
Những ngày cuối đông trời càng lạnh, những người già và các trẻ em không  
thể đến nhà thờ được, những thánh lễ và giờ kinh tối thưa thớt dần vì những  
cơn gió bấc thổi ào ạt tạt vào mặt lạnh cóng, có lẽ ai cũngbiết cái giá rét của 
miền trung bắc việt khắc nghiệt đến mức nào, nhiều ngườigià suy sụp sức  
khỏe trầm trọng, trẻ em không ra khỏi nhà để đến trường được, bến thuyền  
của dân Lộc Mỹ đậu bên bờ hắt hiu trong từng cơn gió lạnh,chỉ một vài con 
chim bói cá nhấp nhô ở mạn thuyền kiếm mồi cho những conchim non trong
tổ. Những năm trước tôi còn được sự động viên của nhóm khuyết tật  
“Nối Vòng Tay Lớn”, nhưng năm nay anh Phanxicô Công Hùng (hiệp 
sỹ công nghệ thông tin) trưởng nhóm đã được Chúa gọi ra đi vĩnh viễn để lại
một khoảng trống lớn cho toàn nhóm và nỗi nhớ, niềm thương bao giờ mới  
vơiđi được trong lòng những người ở lại, chúng tôi nhìn về tương lai như  
khốibăng trước mặt. Ngay tại nơi tôi phục vụ có nhiều hộ gia đình đang phải
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cầmcự với cơn đói trong mùa giá rét quá lâu. 
Chúng tôi đã cố gắng kêu gọi với chiến dịch “lá lành đùm lá rách” để chia
 cơmsẻ bánh trong dịp lễ Hiển Linh vừa qua, nhưng cũng chỉ mua được và
i chụcthùng mỳ tôm và vài chục chiếc chăn, còn bao nhiêu em bé áo  
không đủ ấm,bụng không đủ no, nhiều người mẹ phải nhịn cho con ăn.  
Nói sao cho thấuhoàn cảnh của kiếp nghèo, viết sao cho đủ sự éo le của  
đời thường. Nhữngmảnh đời hiu quạnh tựa như ngọn đèn le lói trong căn 
nhà trống không. 
Những ngày cuối năm cuộc sống sinh hoạt nơi đây dường như như chậm l
ại, vìgió bấc, mưa phùn, rét đậm, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó  
khăn hơn.Nhất là những gia đình đông con càng điêu đứng. Nghèo đói,  
thất học, bệnh tậtvẫn là cái vòng luẩn quẩn, luôn đeo bám và không chịu b
uông tha họ. Tương laicủa các con em của họ vẫn là một bài toán nan  
giải. Mùa xuân ấm no cùng vớisự mua sắm, quà tặng… vẫn còn là những 
điều ngoài ước mơ của họ. 

Vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị cho 
Chiến Dịch Bánh Chưng cho Người
 nghèo& Khuyết tật vào ngày áp tết 
Quý Tỵ, vậy kính xin quý vị ân nhâ
n giúp đỡ. 
Thay vì bánh chưng, chúng tôi sẽ m
ua gạo cứu đói cho dân nghèo ăn tết
.- 1Tấn gạo = 10 triệu VND 

- 5 tấn x 10 = 50 triệu VND 
Nếu có được 5000 kg: 500 hộ nghèo, thì mỗi hộ cũng chỉ được 10kg gạo ă
n tết. 
Kính thưa quý ân nhân! khi ta chuẩn bị mùa xuân cho ta và cho những 
người chung quanh bằng chất liệu cảm thông. Cảm thông là cảm nhận  
được nỗi đaucủa người cũng có thể là nỗi đau của mình, nỗi khó khăn  
hoặc bất hạnh củangười cũng có thể là nỗi khó khăn và bất hạnh của  
mình, sự cảm thông làmcho đời sống của ta sung mãn, để mùa xuân của  
trời đất làm phong phú cho đời sống của ta. 
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Mọi chiếc bánh xin gửi về: 
Linh mục Trần Xuân Nhàn, 
Nhà thờ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, 
Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam. 
Điện thoại: 0913092476 
Tai Khoản : Vietcombank – Vinh Branch 
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Giỗ giáp năm cụ ông Inhaxio Vũ Long Mão: cầu nguyện tại gia 

Thời gian: 4:00 pm ngày Chủ Nhật 27/01/2013 

Địa chỉ: 34514 Simpson Rd. Winchester, CA, 92596  

Anh chị Thu-Oanh trân trọng kính mời. 

Điện thoại liên hệ: Cô Oanh chủ tịch: 951.375.6687 

Mừng Tết Quý Tỵ 

Thánh Lễ Minh Niên: Mùng Một Tết (10/1/2013) 

_ Dâng hương kính nhớ tổ tiên 

_ Hái Lộc Lời Chúa 

Cộng Đoàn Mừng Xuân Quý Tỵ: Mùng Bẩy Tết (17/1/2013) 
_ Thưởng thức ẩm thực ngày Tết 
_ Thi câu đối Tết 
_ Chúc thọ các cụ cao niên 
_ Thi mặc quốc phục dành cho các em thiếu nhi 
_ Văn nghệ 
_ Thi hát Karaoke 
_ Chơi lôtô và nhiều trò chơi vui nhộn khác 
Ban Mục Vụ trân trọng kính mời. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Người Công Giáo có được phép dùng phương pháp An Tử Và Trợ Tử? 

Phỏng vấn linh mục tiến sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng về vấn đề an tử và trợ 
tử. 
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Cuộc tranh luận về việc an tử và trợ tử đã diễn ra trong một thời điểm mà 
chủ thuyết tương đối, chủ nghĩa cá nhân, và trào lưu tục hóa đang bành 
trướng khắp nơi, nhất là các nước phương Tây. Trong bối cảnh đó, các khái 
niệm như quyền tự quyết cá nhân, quyền được chết, hành vi giết người vì 
nhân đạo, tính chất luân lý của việc kết liễu mạng sống con người vô tội 
đang có nguy cơ gây ngộ nhận và làm lung lạc những nguyên tắc luân lý cơ 
bản cho con người ngày nay. 

Nhiều người, trong đó có cả những người Công Giáo đang tỏ ra có những ấn 
tượng tiêu cực đối với giáo huấn của Giáo Hội về việc an tử và trợ tử. Chẳng 
hạn, một trong các tranh luận thường thấy đưa ra nhằm để bài bác lập trường 
chống an tử và trợ tử của Giáo Hội là “Tại sao tôi phải chiụ đau đớn trong 
nhiều ngày tháng để rồi cuối cùng cũng phải chết, ngay khi mà tôi có thể 
chọn cái chết thanh thản dễ chịu hơn, hầu chấm dứt sự đau đớn ấy”. 
Chúng tôi xin được giới thiệu với toàn thể quý vị và anh chị em buổi phỏng 
vấn với linh mục tiến sĩ Phêrô Trần Mạnh Hùng. Cha Trần Mạnh Hùng hiện 
đang làm việc tại trung tâm Đạo Đức Sinh Học L. J. Goody của tổng giáo 
phận Perth, và đồng thời là giáo sư giảng dạy bộ môn Thần Học Luân Lý 
(Moral Theology) và Đạo Đức Sinh Học (Bioethics) tại Tiểu Bang Tây Úc 
và Học Viện Thần Học Công Giáo – The Good Shepherd Theological 
College – tại thành phố Auckland, nước Tân Tây Lan. 

Lan Vy: Thưa Cha, chúng con được biết là Pauline Publications vừa cho tái 
bản cuốn "Advancing The Culture Of Death: Euthanasia 
And Physician Assisted Suicide", dịch sang Tiếng Việt là: "Phát Triển Nền 
Văn Hóa Sự Chết: An Tử Và Trợ Tử” của cha tại 17 nước trên thế giới. Thật 
là một điều vẻ vang cho người Việt nhất là Đức Hồng Y George Pell cũng 
đã nhận xét rằng cuốn sách của cha “bàn đến một trong những thách đố gai 
góc nhất trong xã hội đương đại”. Xin cha tóm tắt sơ qua về nội dung cuốn 
sách này. 

Cha Hùng: Trong tác phẩm này, tôi cố gắng bàn đến những vấn đề nền tảng 
trong các cuộc tranh luận hiện nay về an tử và trợ tử. Mục đích của cuốn 
sách là khảo sát và đánh giá những luận cứ chủ yếu đã được nêu ra và đã 
từng được tranh luận tại nhiều hội nghị ở các quốc gia khác nhau trên thế 
giới, cũng như trên các diễn đàn công cộng, nhằm ủng hộ phong trào hợp 
pháp hóa an tử và trợ tử. Đồng thời, tôi cũng khảo sát và đánh giá những 
luận cứ phản biện của huấn quyền Giáo Hội và của thần học luân lý Công 
Giáo. Nói cách khác, mục đích cụ thể của cuốn sách là xem xét, đánh giá 
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những luận cứ ủng hộ và chống đối được sử dụng trong các cuộc tranh luận 
đã diễn ra trong nhiều thập niên vừa qua. 
Nội dung chủ yếu của cuốn sách bao gồm tối thiểu hai ý chính.  

Thứ nhất, tôi cho rằng vấn đề an tử và trợ tử là một thách thức lớn đối với 
các giá trị luân lý truyền thống của chúng ta, bởi lẽ nó đi ngược lại khái 
niệm đạo đức cổ truyền: “Ngươi không được giết người vô tội dù ở bất kỳ 
hoàn cảnh nào”. Ngoài ra, nó sẽ gây ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa các 
bác sĩ và bệnh nhân; hậu quả là có nguy cơ mất sự tin tưởng nơi dân chúng 
nếu bác sĩ, ngoài vai trò là người chữa trị và chăm sóc, còn kiêm luôn vai trò 
người thực hiện an tử chủ động, nghĩa là chích thuốc cho bệnh nhân được 
chết êm dịu. Sau cùng, một khi khái niệm đạo đức bị sa thải và những hạn 
chế luân lý đối với an tử và trợ tử được cho phép, thì về lâu về dài, chúng ta 
sẽ mở cửa cho sự lạm dụng. Kinh nghiệm của nước Hà Lan là ví dụ cụ thể 
cho những vấn đề này. 

Thứ hai, tôi sẽ xem xét và đánh giá một giả định luân lý: rằng con người có 
"quyền được chết" hoặc thậm chí quyền được yêu cầu bác sĩ trợ giúp kết liễu 
mạng sống của mình, vì một mục đích duy nhất là giải tỏa đau khổ ngoài sức 
chịu đựng, như trường hợp bệnh nhân vô phương cứu chữa. Để trả lời cho lý 
lẽ ấy, tôi muốn nêu lên một vấn nạn luân lý quan trọng: “Dựa trên cơ sở nào, 
nếu có, nhằm biện minh về mặt luân lý cho việc trực tiếp giết chết người vô 
tội?” 

Tôi sẽ biện luận và cho thấy rằng, sẽ là một thảm kịch luân lý cho xã hội 
hiện đại, nếu chúng ta quá dễ dàng bỏ qua mệnh lệnh đạo đức: “Ngươi 
không được giết chết người vô tội” và thông qua đạo luật cho phép hợp pháp 
hóa an tử và trợ tử, nhân danh quyền tự quyết cá nhân, trong đó, con người 
làm chủ tất cả mọi thứ. Vì thế, tôi hy vọng với những luận cứ đầy sức thuyết 
phục được trình bày cách mạch lạc trong cuốn sách, sẽ giúp phần thay đổi 
cái nhìn của một số người, và đồng thời nhằm cho thấy cái thảm họa luân lý 
khi cho phép hợp pháp hóa an tử và trợ tử. 

Lan Vy: Thưa cha, theo như chúng con hiểu thì việc gây nên cái chết êm dịu, 
hay vấn đề trợ tử, mục đích chính là giúp cho các bệnh nhân có thể chết một 
cách êm ái, nhẹ nhàng, không cảm thấy đau đớn. Xem ra việc làm này có vẻ 
như được thúc đẩy bởi lòng từ-tâm, và nhân-ái. Lập trường cơ bản của Giáo 
Hội về vấn đề này như thế nào thưa cha? 

Cha Hùng: Một trong những luận cứ chủ yếu, thường hay được sử dụng của 
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các nhóm ủng hộ phong trao hợp pháp hóa an tử và trợ tử, đó chính là luận 
cứ được mệnh danh: giết vì lòng xót thương (mercy killing). 

Việc gây nên cái chết êm diụ, hay vấn đề trợ tử, mục đích chính là nhằm 
giúp cho các bệnh nhân có thể ra đi qua thế giới bên kia, một cách êm ái, 
nhẹ nhàng, không cảm thấy đau đớn, bởi lẽ đó, việc làm này, thoạt nhìn 
thoáng qua, thì dường như được thúc đẩy bởi động lực do lòng từ-tâm, 
quảng-đại và nhân-ái. Vì người thực hiện công việc ấy đã thi hành và làm 
theo sự yêu cầu của bệnh nhân nhằm giải thoát họ khỏi cơn đau đớn quằn 
quại trên thân xác, mà đôi khi sức riêng của họ, dường như không thể chịu 
đựng thấu. Cho nên, họ muốn quyên sinh, nói một cách vắn gọn là họ muốn 
tự tử để khỏi kéo dài những ngày tháng mà họ phải sống với bệnh tật nan y, 
vô phương bất trị và mỗi ngày phải đương đầu và cảm nghiệm các cơn đau 
đớn trên thể xác cũng như trong tâm hồn. Lẽ đó, họ muốn, tự chính họ chích 
thuốc cho mình chết, hoặc người bệnh cũng có thể yêu cầu các bác sĩ hay 
các cô y tá tiêm cho mình một mũi thuốc tử vong, có liều lượng và hóa chất 
làm cho bệnh nhân có thể chết liền sau đó, chừng vài phút mà không cảm 
nghiệm một sự đau đớn nào trên thân xác. 
Điều này đã gây nên rất nhiều tranh luận và bàn tán sôi nổi trong nhiều thập 
niên vừa qua, cả bên tôn giáo lẫn các cơ cấu chính quyền, đặc biệt hay diễn 
ra tại các đệ nhất quốc gia, ở những nước mà nền kinh tế và Dân Chủ đang 
phát triển nhanh và mạnh. Tỷ dụ như ở Hòa Lan, Bỉ, Anh, Pháp, Đức, Úc 
Châu và Mỹ Châu. Theo tôi được biết, thì nước Hòa Lan vào ngày 10 tháng 
4 năm 2001, Quốc hội của Hòa Lan đã thông qua và chấp thuận việc hợp 
pháp hoá vấn đề an tử và trợ tử. Lẽ đó, Hòa Lan đã đi vào lịch sử, vì là nước 
đầu tiên đã cho phép và ủng hộ việc giết các bệnh nhân bằng phương pháp 
chết êm dịu. Kế đến là nước Bỉ, vào tháng 2 năm 2002, chính quốc gia này 
cũng đã thông qua một đạo luật mới, nhằm hợp pháp hóa việc an tử và trợ 
tử. 

Riêng đối với lập trường cơ bản của Giáo Hội Công Giáo liên quan đến vấn 
đề an tử, dù việc giết bệnh nhân đau khổ được thực hiện thể theo yêu cầu 
của người ấy thì hành vi giết chết vì xót thương vẫn không thay đổi bản chất 
của nó. Đó vẫn là một hành vi của con người nhằm phá hủy điều tốt đẹp nơi 
mạng sống người vô tội. Theo nghĩa này, an tử là hành vi trái luân lý và 
không thể được đề nghị làm giải pháp chấm dứt sự đau khổ của bệnh nhân 
vô phương cứu chữa hoặc của người hấp hối. Đây là hành vi cần phải được 
gạt bỏ. Tuyên ngôn về an tử nêu rất rõ điểm này khi phát biểu: 
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Cần phải khẳng định mạnh mẽ một lần nữa rằng không ai hoặc không điều 
gì bằng bất cứ cách thức nào có thể cho phép việc giết chết con người vô 
tội, dù đó là phôi, thai, hài nhi, người trưởng thành, người già, người khổ sở 
vì bệnh nan y vô phương cứu chữa hay người hấp hối. Ngoài ra, không ai 
được phép yêu cầu hành vi giết người này, dù là cho chính mình hay cho 
người được ủy thác cho mình coi sóc. Cũng không được chấp thuận hành vi 
này, dù là minh nhiên hay mặc nhiên. Không một quyền bính nào được lấy 
pháp luật mà khuyên làm hoặc cho phép làm một hành vi như thế. Bởi lẽ đây 
là sự vi phạm thiên luật, là sự xúc phạm phẩm giá con người, là tội ác 
chống lại sự sống và là sự tấn công vào cộng đồng nhân loại. 

Qua đó chúng ta thấy rất rõ lập trường của Giáo Hội là không có một lý 
chứng nào có thể biện minh, và có thể chấp nhận xét về mặt luân lý khi cho 
phép việc hợp pháp hóa an tử và trợ tử. 

  

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Chân dung một cô gái Việt Nam 

Căn phòng nằm trên bờ con sông con Askerelva chảy qua trung tâm thủ đô 
Oslo. Qua cửa kính ra ban-công, Diễm nhìn những cây phong lá úa vàng soi 
bóng trên nước, tưởng tượng nếu đây là một căn phòng trong ký túc xá sinh 
viên, với người yêu bên cạnh, thì thơ mộng biết bao. Nhưng bây giờ trước 
mặt nàng là ông cảnh sát di trú và bên phải là một người con gái, cỡ tuổi 
Diễm. Cô xin tầm trú. Trước khi lên đây, một bà cảnh sát đã khám xét người 
và hành lý của cô. Bà muốn tìm biết cô gái thật sự là ai, tên tuổi thật là gì, 
nhà cửa thật ở đâu. Trong ba bốn năm gần đây, nẩy ra một hiện tượng mới là 
mỗi năm có vài chục người Việt Nam tới xin tầm trú tại Na-uy, không một 
người nào là... người thật. Báo chí Na-uy gọi họ là ingen person, tương 
đương với nobody, Diễm và các đồng nghiệp thông dịch viên dịch đùa từng 
chữ là ‘vô nhân’. Trong cái túi xách nhỏ, có hình hai bàn chân, bà cảnh sát 
chỉ moi ra được một cái quần tây, một áo thun, một xú-chiêng, hai xì líp, 
một típ kem đánh răng, một bàn chải. Chân dung thật của cô gái không nằm 
trong cái túi xách. 
Bây giờ Diễm dịch cho ông cảnh sát thẩm vấn. 
“Cô tên gì?” ông cảnh sát hỏi, sau khi bật máy PC. 
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“Nguyễn Thị Vân.” 
“Ngày sanh?” 
“25.12.1988.” 
“Như vậy là cô sanh vào lễ Giáng Sinh và năm nay cô 16 tuổi?” ông cảnh 
sát chiếu ánh mắt nghi ngờ trên cô gái ngồi trước mặt. Diễm đoán người 
đồng hương này nếu không già bằng Chúa Cứu Thế thì ít nhất phải hai mươi 
lăm tuổi. Nàng biết theo luật lệ hiện hành, trẻ vị thành niên được nhiều đoàn 
thể can thiệp và bảo vệ, và nếu được chấp thuận tị nạn thì có thể kéo thêm 
cha mẹ, em út. Nhưng Diễm đoán lầm về vụ kéo thêm cha mẹ: 
“Tên cha?” ông cảnh sát hỏi tiếp. 
“Nói chung... Tôi không có cha.” 
“Tên mẹ?” 
“Tôi không có mẹ.” 
“Ít nhất cũng có một người sanh ra cô chớ?” 
“Tôi mồ côi từ nhỏ, không biết gì cả...” 
“Cô có giấy tờ gì không, như sổ thông hành, căn cước chẳng hạn?” 
“Không.” 
“Không có giấy thông hành, làm thế nào cô có thể đi ra khỏi Việt Nam, và 
qua bao nhiêu biên giới tới đây được?” 
“Không biết. Người ta đưa tôi đi.” 
“Người ta là ai?” 
“Nói chung nà người giắt đi đấy.” 
“Có khi nào họ đưa qua trạm kiểm soát biên giới không?” 
“Tôi không biết đâu là biên giới.” 
“Cô rời khỏi Việt Nam bao giờ?” 
“Không nhớ.” 
“Cô nói phỏng chừng cũng được,” ông vẫy vẫy những ngón tay như con 
chim bay “một năm, một tháng, hay một tuần?” 
“Khoảng một tháng.” 
“Cô nhớ đã đi qua một thành phố nào đặc biệt, ví dụ Paris, Berlin, Bắc 
Kinh?” 
“Không nhớ. Không biết.” 
 
Suốt hai tiếng đồng hồ với hàng trăm câu hỏi, người cảnh sát chỉ nhận được 
một câu trả lời rất ư thoải mái “không biết.” Chạm phải những lời nói dối 
quá xấc xược, ông đỏ gay mặt như người bị xúc phạm nặng, nhưng lấy lại 
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bình tĩnh, gõ vào máy vài dữ kiện vu vơ. Thấy hồ sơ sơ sài quá, ông ta cố 
gắng nhắc lại lần thứ ba một câu hỏi: 
“Cô nói lại tôi nghe, cô từ Việt Nam tới Na-uy bằng phương tiện gì?” 
Cô gái chắc đã được học tập kỹ, dư biết rằng ông cảnh sát muốn truy ra hãng 
máy bay chuyên chở để qui trách nhiệm, nên quay sang thông dịch viên nói: 
“Chị lói với ló nà em đi bộ từ Cao Bằng sang Trung Quốc đấy, dzồi từ 
Trung Quốc đi bộ sang Nga, từ Nga sang đây bằng xe thùng đấy... Đã lói mí 
ló dzồi mà cứ hỏi mãi thế!” 
Diễm dịch lại câu nói, bỏ câu ‘chị lói với ló’ đi - vì nàng biết nó ngắn ngủi 
thế mà không tài nào dịch hết ý được. Ông cảnh sát ghi vào hồ sơ lời khai, 
chẳng cần biết đoạn đường từ Cao Bằng sang Nga dài bao nhiêu dậm, đi bộ 
mấy năm. Rồi ngẩng đầu lên hỏi theo đúng thủ tục: 
“Cô muốn gì tại Na-uy?” 
“Xin tị lạn.” 
“Lý do tị nạn?” 
“Nói chung nà ở Việt Nam đói quá.” 
“Tại sao lại chọn Na-uy làm nơi tị nạn?” 
“Nói chung nà nghe người ta bảo ở La-uy sướng thì trả tiền cho đường giây 
đưa đi.” 
“Cô phải trả bao nhiêu tiền?” 
“Lăm ngàn đô.” 
“Số tiền này từ đâu cô có, nếu cô đói?” 
“Có cái ông gần nhà thấy tôi khổ thương hại cho tiền đi.” 
“Ông ấy tên gì?” 
“Không biết.” 
“Địa chỉ?” 
“Bên cạnh nhà tôi.” 
“Hồi nãy cô nói vô gia cư, từ nhỏ sống ở ngoài đường?” 
“Thì ở gần nhau ngoài đường.” 
 
Diễm nghĩ bụng nếu có một nơi mà người vô gia cư có nhiều tiền như thế và 
hảo tâm như thế nhất định nàng sẽ tới đó xin tị nạn. Nhưng ông ta khoanh 
tay, ngả lưng ra đằng sau như muốn thư dãn, rồi bấm nút ‘print’ vào máy 
PC. Bên ngoài ban-công một con bồ câu đáp xuống, thấy bóng nhiều người, 
lại bay đi. 
Ông cảnh sát đưa cô gái xuống phòng căn cước dưới tầng trệt để chụp hình, 
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lăn tay, làm thẻ căn cước tạm. Diễm cũng là dân tị nạn - mệnh danh là‘thế 
hệ thứ hai.’ Thấy cảnh này, Diễm nhớ lại những câu chuyện gian truân, bi 
hài mà ‘thế hệ thứ nhất,’ cha mẹ nàng, kể về chuyến vượt biên hai mươi sáu 
năm về trước, lúc nàng chưa sanh ra. Nhiều người hỏi tại sao phải liều mạng 
như vậy? Cha mẹ có một câu trả lời khá đặc biệt, tương đối khiêm nhường 
hơn phần đông - khát khao tìm một mảnh đất có thể lương thiện mà sống. 
Ông bà đã tìm được một mảnh đất như thế và sanh ra Diễm trên mảnh đất 
như thế. Diễm thừa hưởng tấm lương thiện như suối nhận nước mạch từ 
đỉnh núi cao tinh tuyền. Diễm không biết nói dối - gần như. Nói ‘gần như’ là 
để trừ những lần như mẹ hỏi có bồ chưa nói chưa, bố hỏi mua cái cà-vạt cho 
bố bao nhiêu nói nửa giá, bạn trai hỏi em giận cái gì, nói không có gì cả... 
Ông cảnh sát cầm từng ngón tay của cô gái lăn trên tấm kính đục, khi hình 
dấu tay hiện rõ nét và đầy đủ trên màn ảnh máy vi tính, với tín hiệu ‘Ready’, 
ông nhấn bàn đạp. Diễm nhìn những ngón tay thon khá đẹp của cô gái, tự 
hỏi tại sao cô có thể nói dối một cách tự nhiên như thế. Và Diễm cảm thấy 
một nỗi chán nản xen lẫn hổ thẹn về người cùng màu da. 
 
Một chiều đầu mùa đông. Trận tuyết đầu tiên trong thành phố khiến đường 
xá hỗn loạn vì tai nạn xe cộ. Diễm rút trong cặp đi làm ra tờ báo cũ đọc lại, 
cho qua thời gian trôi rất nhanh mà xe buýt chạy rất chậm, và bụng bắt đầu 
đoi đói. Tin có nghi vấn ông Arafat chết vì bị đầu độc; tin tuyết lở ở Miền 
Tây khiến 60 chiếc xe bị kẹt giữa đường; tin cảnh sát bắt được chín người 
trong một băng ăn cắp toàn người Việt Nam, hoành hành từ nhiều năm trên 
toàn quốc. Số thiệt hại cho các cửa tiệm lên đến nhiều chục triệu. Các mặt 
hàng được băng đảng này ưa chuộng là dao cạo Gillette, mỹ phẩm L’Oréal, 
nhất là thuốc quệt lông mày và tô mắt, có cả dầu cá. Chưa bắt được người 
đầu sỏ của tổ chức, nhưng trong số những người bị bắt có một người đàn bà 
tầm trú can dự vào 19 vụ có tang chứng, người này đã có bốn tiền án ăn cắp. 
Chuông điện thoại reo. Cảnh sát di trú cần Diễm đi thông dịch gấp. Cảnh sát 
hẹn mang xe đón đường xe buýt để rước Diễm đi ngay. Diễm moi gói bánh 
mì ăn dở ra ăn; nếu không bị kẹt xe, giờ này nàng đang ăn cơm với cha mẹ ở 
nhà, mẹ nói hôm nay sẽ làm món canh bí rợ.  
 
Cô cảnh sát di trú mặc thường phục chiều nay sẽ gặp một người đàn bà 
trong tù để thông báo lệnh trục xuất. Khi người tù xuất hiện trước cửa phòng 
tiếp khách, Diễm thấy mặt quen quen. Người thiếu phụ nặng nề ngồi xuống 
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ghế bành, một tay đặt lên bụng lớn. Diễm để ý đến sự kiện nhỏ là trong căn 
phòng bây giờ có ba người đàn bà. Cô cảnh sát tự giới thiệu xong, mỉm cười 
hỏi cô tù, Diễm dịch lại: 
“Cô khỏe không?”  
“Khỏe.” 
“Bao giờ sanh?” 
“Hai tháng nữa.” 
Cô hắng giặng: 
“Hôm nay tôi đến đây để nói về một việc khác, không liên quan gì tới việc 
trộm cắp,” cô cảnh sát nói trong khi mở một cái kẹp hồ sơ bằng nhựa trong, 
lấy ra một tờ giấy. “Tôi đến để báo cho cô biết về lệnh trục xuất.”  
Người thiếu phụ mang bầu mặt không biến sắc, bàn tay vẫn để trên bụng, 
cánh tay kia vẫn để xuôi theo đùi trên ghế da. Cô cảnh sát đưa cho Diễm tờ 
quyết định của bộ Nội Vụ, bảo dịch miệng cho đương sự. 
Diễm dịch xong, đưa tờ giấy cho người con gái tên Vân ký tên. Bây giờ 
nàng đã nhớ ra đây là cô gái xin tầm trú vào đầu mùa thu. Nàng nhớ ra bàn 
tay đang đặt trên bụng kia đúng là bàn tay đẹp đặt trên tấm kính mờ để lấy 
dấu. Bàn tay táy máy trong bốn tháng nay làm điêu đứng các siêu thị và cửa 
hàng khắp nước. Lại cùng một cảm giác gờm nhớm len vào lòng Diễm. 
 
Cô cảnh sát cất tờ quyết định vào kẹp. Lấy một tờ giấy khác, cầm bút như 
sẵn sàng ghi chép. 
“Xin cô nghe đây,” cô cảnh sát mở đề cho một cuộc thẩm vấn cuối cùng. 
“Cô không đủ lý do xin tị nạn, cộng thêm việc phạm pháp, cô không có con 
đường nào khác ngoài đường trở về nơi cô đã ra đi.” 
“Thế thì trả tôi về Đức.” 
“Tại sao lại Đức? Cô đi từ Việt Nam mà!” 
“Tôi từ bên Đức sang...” 
“Trong hai lần thẩm vấn trước đây cô nói từ Việt Nam, đi bộ sang Trung 
Quốc rồi sang Nga. Bây giờ lại nói từ Đức sang. Lời nào là thật?” 
“Cái thai lày của một thằng Đức.” 
“Nhiều lần chúng tôi đã hỏi cha của thai nhi là ai, cô đều nói là không biết.” 
“Không biết... thật đấy. Nói chung nà đêm không thấy mặt.” 
“Dù cô không biết gì hết, không biết mặt người ngủ chung, không biết mình 
là ai, không biết cha mẹ là ai, không biết từ đâu tới, chúng tôi vẫn có cách 
tìm ra cô là ai. Và chúng tôi sẽ liên lạc với tòa đại sứ Việt Nam cấp giấy cho 
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cô về Việt Nam.” 
“Lói thật cũng chết, lói dối cũng chết...” người tù nói nhanh, rồi lại vội nói 
“Chị đừng dịch cho ló nghe nhá!” 
“Cô ấy nói gì?” thấy Diễm không dịch câu nói của người đối thoại, cô cảnh 
sát hỏi. 
“Cô ấy đổi ý, không muốn tôi dịch câu vừa nói.” 
Cô cảnh sát nhỏ giọng nói với người đàn bà mang thai: 
“Xin cô cộng tác với chúng tôi để tiến hành cho sớm việc hồi hương, tránh 
cho em bé khỏi sanh ra trong tù.” 
“Tôi cũng không muốn sanh con trong tù...” 
“Vậy tên thật cô là gì? Địa chỉ?...” 
 
Người tạm gọi là ‘Vân’ không trả lời. Diễm bỗng thấy nét mặt của Vân mềm 
ra, như có một lớp sáp vừa tan để lộ cảm giác - khuôn mặt của một con 
người. Bất cứ tên tuổi cô là gì, đây là một người mẹ. Người mẹ đặt cả hai 
tay lên bụng, cúi xuống lẩm bẩm: 
“Con tôi sinh trong tù à?” 
 
Rồi im lặng. Diễm cảm thấy xót xa trong lòng. Cảm giác gờm nhớm từ bốn 
tháng nay biến thành một cảm giác ân hận. Diễm nghĩ đến thân phận chính 
mình - sở dĩ mình sống nhởn nhơ được, buổi sáng đứng bán nhà thuốc tây, 
buổi chiều đi nhảy aerobic, lâu lâu đi thông dịch lấy ngoại tài mua son phấn 
không cần ăn cắp... là vì cha mẹ mình đã chọn được con đường đúng ý 
nguyện: tới một nơi có thể lương thiện mà sống được. Không, không phải 
cha mẹ chọn. Đó là Trời ban. Ba chục năm nay, bây giờ ‘Kho Trời’ đã khóa. 
Nếu cha mẹ nàng chậm chân, không chừng giờ này Diễm cũng là một người 
mở miệng bằng câu không biết, và không từ làm bất cứ việc gì để sinh tồn.  
 
Lợi dụng lúc cô cảnh sát nói chuyện với bà gác tù, Diễm phá chút qui củ 
thông dịch, đưa tay bắt bàn tay mềm và ẩm của Vân, chúc may mắn và ai ủi 
vài câu. Vân tỏ ra cảm động. Cuối cùng, nghĩ tới mai mốt Vân lên máy bay 
về Việt Nam, Diễm ái ngại hỏi: 
“Liệu người lương thiện có sống được ở Việt Nam không?”  
“Nương thiện nà cái gì?” 

Tâm Thanh 
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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 

 
 


