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Chúc Mừng Giáng Sinh 

 
Kính chúc:  
_ Cha Quản Nhiệm 
_ Quý ông bà anh chị em  
Một mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy ân 
thánh, bình an tâm hồn, vui tươi hạnh 
phúc trong từng mái ấm gia đình. 
Nguyện chúc Cộng Đoàn Đức Mẹ La 
Vang mãi mãi là một Hang Đá Belem 
đầm ấm yêu thương, mọi người sống 
chân tình, hòa đồng như  các Đạo sĩ, 
Mục đồng, chiên bò cùng quây quần bên 
Chúa Hài Nhi trong Hang Đá năm xưa, 
cùng chia sẻ niềm vui và cùng đón nhận 
quà tặng tuyệt vời: Thiên Chúa đã làm 
người và ở giữa chúng ta. 
Chân thành kính chúc. 

Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 
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ĐẠI LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2011 
TIN MỪNG   
 Lc 2, 1-14 

"Hôm nay Ðấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta".  

Ngày ấy, có lệnh của hoàng đế Cêsarê Augustô ban ra, truyền cho khắp nơi 
phải làm sổ kiểm tra. Ðây là cuộc kiểm tra đầu tiên, thực hiện thời Quirinô 
làm thủ hiến xứ Syria. Mọi người đều lên đường trở về quê quán mình. 
Giuse cũng rời thị trấn Nadarét, trong xứ Galilêa, trở về quê quán của 
Ðavít, gọi là Bêlem, vì Giuse thuộc hoàng gia và là tôn thất dòng Ðavít, để 
khai kiểm tra cùng với Maria, bạn người, đang có thai. 

Sự việc xảy ra trong lúc ông bà đang ở đó, là Maria đã tới ngày mãn nguyệt 
khai hoa, và bà đã hạ sinh con trai đầu lòng. Bà bọc con trẻ trong khăn vải 
và đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong hàng 
quán. 

Bấy giờ trong miền đó có những mục tử đang ở ngoài đồng và thức đêm để 
canh giữ đoàn vật mình. Bỗng có thiên thần Chúa hiện ra đứng gần bên họ, 
và ánh quang của Thiên Chúa bao toả chung quanh họ, khiến họ hết sức 
kinh sợ. Nhưng thiên thần Chúa đã bảo họ rằng: "Các ngươi đừng sợ, đây 
ta mang đến cho các ngươi một tin mừng đặc biệt, đó cũng là tin mừng cho 
cả toàn dân: Hôm nay Chúa Kitô, Ðấng Cứu Thế, đã giáng sinh cho các 
ngươi trong thành của Ðavít. Và đây là dấu hiệu để các ngươi nhận biết 
Người: Các ngươi sẽ thấy một hài nhi mới sinh, bọc trong khăn vải và đặt 
nằm trong máng cỏ". 

Và bỗng chốc, cùng với các thiên thần, có một số đông thuộc đạo binh 
thiên quốc đồng thanh hát khen Chúa rằng: "Vinh danh Thiên Chúa trên 
các tầng trời, và bình an dưới thế cho người thiện tâm". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
NOEL : YÊU THƯƠNG 

Vào năm 1994, hai nhà giáo Mỹ được bộ giáo dục Nga mời sang dạy. Nhân 
mùa Giáng Sinh họ đến thăm một viện mồ côi, và kể chuyện Chúa Sinh Ra 
cho trẻ. Các em mồ côi cũng như ban quản đốc sung sướng há hốc mồm 
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ngồi nghe họ kể chuyện Giáng Sinh. Sau đó, họ phát cho các em vật dụng 
thủ công để làm Máng Cỏ. Trong khi đi tới đi lui xem các em làm Máng 
Cỏ, họ ngạc nhiên khi thấy Máng Cỏ của bé Misha 6 tuổi, có đến hai bé sơ 
sinh nằm trong máng. Đức Mẹ sinh đôi? Không thể được! Bỡ ngỡ, nhưng 
bình thản, họ mời Misha kể lại đầu đuôi câu chuyện Chúa Sinh Ra.  

Nhỏ Misha kể rất thông suốt, rành mạch, đúng với Tin Mừng, từ lúc 
Truyền Tin cho đến khi hai ông bà không tìm được chỗ trong quán trọ. 
Nhưng khi đến phần Đức Mẹ sinh Chúa Giêsu và đặt trong máng, thì em 
bắt đầu tự do cho thêm mắm muối: Khi Đức Mẹ đặt Bé Giêsu vào trong 
máng, thì Bé Giêsu nhìn em và hỏi: em có chỗ ở chưa?  

Em thưa: Con đâu có cha, có mẹ, con đâu có nhà!  

_ Vậy thì em ở với tôi nhé!  

Nhưng em ngại ngùng: con đâu có quà gì để tặng Chúa như người khác 
được! Vì em rất mong muốn được ở với Bé Giêsu, nên em nghĩ em có thể 
tặng Chúa tất cả những gì em có: Hay là con ôm Chúa cho Chúa ấm được 
không?  

_ Tuyệt, món quà quý đó chưa ai cho tôi cả.  

Thế là em nhảy ngay vào trong máng cỏ này và nằm ôm cho Chúa ấm. 
Chúa Giêsu cũng giang tay ôm lấy em và bảo: Em có thể ở với tôi luôn 
luôn.  

Vừa nói Misha vừa lấy tay chùi mắt chùi mũi. Lệ đã tuôn thành giòng trên 
gò má hốc hác của em bé mồ côi. 

Hãy vào đây, hỡi những Misha, vì khi Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta 
khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần 
truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta 
ngồi tù, các ngươi đã đến thăm. Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi 
làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Ta đây, là 
các ngươi đã làm cho chính Ta vậy (Mt 25, 35-36, 40).  

Giữa lòng đời hôm nay cũng lắm trẻ thơ lạnh giá. Ngay trong xã hội Hoa 
Kỳ, và các nước tân tiến, giàu sang cũng đầy kẻ, đầy trẻ homeless. Không 
những homeless vì không có căn nhà để ở, không tìm được chỗ trong quán 
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trọ, mà còn homeless ngay giữa bốn bức tường được cách hàn, cách nhiệt 
(insulation) vì phải sống giữa những trái tim được insulated - cách biệt quá 
kỹ bởi cá nhân chủ nghĩa, tư lợi chủ nghĩa, hưởng thụ chủ nghĩa,... bởi gia 
đình tan vỡ, ly dị, ly thân.  

Các em ấy đang mong đợi vòng tay ấm áp của bạn đó! Các em ấy đang 
giang tay mong chờ con tim bằng thịt, biết yêu, và yêu nồng nàn ấm áp của 
bạn đó! Và nếu lỡ các em ấy chính là người trong nhà bạn thì đau lắm! 
Lạnh ngắt con tim!  

Mời bạn mở rộng con tim, nhảy vào máng cỏ cuộc đời, sưởi ấm những bé 
thơ đang cần nhờ bạn, để không phải Đức Mẹ sinh đôi mà còn là Mẹ muôn 
người. 

Xin Chúa Giêsu ngự trị con tim bạn! 

Chúa Giêsu ngự trị lòng ta, luôn luôn! 

SỐNG ĐẠO 
ÔNG GIÀ NOEL LÀ AI? 

 
Thành Patara thơ mộng, một thành phố cổ thuộc miền Tiểu Á, ngày nay 
nằm ở vùng nam duyên hải Thổ Nhĩ Kỳ.  Trên ngọn đồi, Nicholas ngồi bên 
tảng đá, chàng hết ngắm nhìn biển xanh rồi lại quay nhìn ngôi nhà xinh xắn 
của chàng.  Rất nhiều lần chàng đã ngắm nhìn như thế, nhưng hôm nay 
chàng mới để ý nhà chàng đẹp và sang trọng nhất thành phố.  Chàng liên 
tưởng tới song thân đạo hạnh mới lần lượt vĩnh biệt chàng đi vào thế giới 
vô hình, để lại cho chàng một gia tài kếch xù.  Chàng nhớ đến những chiếc 
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rương nặng, đầy vàng bạc và châu báu đang khóa kỹ tại kho tàng nhà 
chàng….. 
Nicholas chậm rãi hướng cặp mắt lên bầu trời muôn mầu sắc lúc hoàng 
hôn, chàng thầm thĩ cầu nguyện: 
-          Lạy Chúa, Ngài biết rằng con không cần đến mọi của cải đó. Con 
ước ao phụng sự Ngài.  Xin Ngài dậy con phải làm gì! 
Nicholas hiểu rằng Chúa sẽ không trực tiếp trả lời chàng, nhưng chàng tin 
rằng Ngài sẽ đáp lại lời nguyện cầu của chàng bằng cách này hay cách 
khác.  Vì thế, chàng chờ đợi… 
Một hôm, Nicholas cỡi ngựa qua một xóm nghèo.  Bọn trẻ quần áo xác xơ, 
cả lũ ngừng chơi nhìn chằm chặp vào chàng thanh niên đẹp trai cỡi trên 
lưng con ngựa quí.  Lập tức, Nicholas đọc được trong những đôi mắt và 
trên thân hình gầy gò của chúng sự nghèo túng, đói khát và đáng 
thương.  Đột nhiên chàng nhớ lại lời Chúa Kitô: “Các con làm điều gì cho 
một kẻ bé mọn nhất trong anh em Ta đây, chính là các con làm cho 
Ta”. “Những kẻ bé Mọn! Các trẻ nhỏ!”  Nicholas tự nghĩ, “ Chúa muốn tôi 
giúp đỡ các trẻ nhỏ”.  Lập tức chàng quay ngựa đi thẳng đến phố chợ.  Tại 
đây, chàng mua sắm những quần áo sặc sỡ, những đôi giầy đủ mầu đủ cỡ, 
rồi chàng xin những người bán hàng chất các rổ, các thúng với mọi thứ thịt 
thà, bánh kẹo, hạt giẻ và trái cây.  Đồng thời chàng nhờ họ giữ thứ đó cho 
tới khi chàng trở lại. 
Đêm ấy, khi thành phố đã yên giấc, bọn trẻ đã ngủ say, Nicholas bí mật đi 
từ nhà này sang nhà khác, qua những cửa sổ mở trống, chàng đặt trên sàn 
nhà từng chiếc rổ, chiếc thúng đầy ắp những bánh quà, thịt thà và quần 
áo.  Chàng không quên bốc những nắm kẹo và hạt giẻ bỏ vào những đôi 
giầy mới để gây ngạc nhiên cho bọn trẻ. 
Cứ thế, từ hôm này qua hôm khác, ban ngày Nicholas đi tìm kiếm kẻ nghèo 
đói, đêm đến chàng rảo qua các nhà, bí mật bỏ lại những món quà. 
Chẳng mấy chốc, người trong thành đã xôn xao bàn tán, họ hỏi nhau: 
-          Ai là người đã bí mật trao tặng chúng ta những món đồ cần thiết, mà 
chúng ta không hay biết? 
Khi nghe được những lời bàn tán của dân chúng, Nicholas tạm ẩn mặt một 
thời gian.  Chàng chỉ muốn một mình Chúa biết việc chàng làm. Chàng tự 
nghĩ: “Nếu mình nhận lời cám ơn về việc mình làm, thì ra như đã nhận 
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công thưởng đời này rồi!” 
Ngày kia, Nicholas nghe kể về một người bạn của cha chàng, ông ta cũng 
là người thành Patara, nhưng làm ăn suy xụp.  Do sự suy xụp này ông ta 
không đủ tiền để sắm sửa cho ba cô con gái đã đến tuổi thành hôn.  Ông ta 
dự tính sẽ gửi cả ba đứa con vào làm cho một tửu quán gần nhà, để chúng 
có thể kiếm tiền lập gia đình.  Khi nghe câu truyện, Nicholas tỏ ra rất bực 
tức, vì cũng như mọi người trong thành, chàng biết rằng người chủ quán là 
một kẻ tội lỗi.  Những nàng con gái làm trong tửu quán đó không khỏi đi 
theo đàng tội! 
Ngay đêm đó, Nicholas bỏ đầy một túi nhỏ những đồng tiền vàng, đi thẳng 
tới nhà người bạn của cha chàng.  Qua cánh cửa sổ đang mở, chàng thẩy túi 
vàng trên bàn, nơi người con gái lớn đang ngồi.  Khi nghe tiếng la sửng sốt 
của cô con gái vì túi vàng bỗng dưng từ đâu bay tới, Nicholas lanh lẹ trốn 
mất!  Không lâu sau đó, chàng nghe kể cô ta đã lập gia đình trong hạnh 
phúc.  Nhưng hai cô em còn ở lại nhà vì chưa có tiền! 
Rồi chẳng bao lâu, Nicholas lại lần mò đến, chàng thẩy một túi vàng khác 
vào chỗ cô gái kế, và cũng nhờ túi vàng này, người con gái lập được tổ ấm 
hạnh phúc. 
Thời gian kén rể cho cô con gái út đã đến, đêm nào cũng thế, người cha cẩn 
thận rình mò gần cửa sổ.  Ông nói với cô con gái cưng: 
-          Ba cần phải biết ai đã giúp đỡ chúng ta, để chúng ta còn nói với 
người ấy một lời cám ơn. 
Đêm đó, Nicholas lại bí mật ném túi vàng thứ ba qua cửa sổ. Nhưng bỗng 
nhiên tay chàng bị nắm lại.  Chàng bị bắt quả tang! 
-  À thì ra anh Nicholas, chính anh là người đã cho chúng tôi những túi 
vàng!  Chúng tôi cần phải biết vị ân nhân của chúng tôi.  Xin mời anh vào 
trong nhà, để chúng tôi còn tỏ lòng biết ơn anh. 
-  Không!  Không!  Tôi không muốn việc tôi làm bị bại lộ.  Cách tốt nhất 
ông tỏ lòng biết ơn tôi là xin hứa với tôi, sẽ không bao giờ nói cho ai biết 
việc tôi đã làm. 
Sau đó, Nicholas chẳng những dâng hiến của cải và thời giờ cho Chúa, 
chàng còn dâng mình để trở thành một linh mục.  Rồi một thời gian sau, 
ngài được chọn làm Giám Mục thành Myra, không xa Patara là bao.  
Lòng nhân ái và quảng đại đối với người nghèo của Ngài đồn ra khắp nơi. 
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Người ta kể rằng, một đêm bão tố khủng khiếp tại biển Aegean, Nicholas 
cứu nguy một chiếc tầu đã hầu chìm đắm nhờ kêu cầu sự trợ giúp của 
Thiên Chúa.  Do câu truyện này, các thủy thủ ở miền đó thường kêu tên 
Nicholas trước các chuyến hải hành.  Họ chúc nhau một cuộc hành trình tốt 
đẹp khi nói: 
-          Xin thánh Nicholas cầm lái! 
Nhiều huyền thoại xoay quanh cuộc đời Đức Giám Mục Nicholas, Đấng 
sau này đã được phong thánh.  Cùng với thánh Anrê Tông Đồ, Ngài là 
Quan Thầy nước Nga.  Tại Đức, Thụy Sĩ và Hòa Lan người ta tỏ lòng tôn 
kính thánh Nicholas bằng nhiều tục lệ tốt đẹp.  Dần dà, Ngài được coi như 
một vị thánh của trẻ nhỏ. 
Trong đêm vọng lễ kính Ngài, ngày 6 tháng 12, trẻ em thuộc nhiều quốc 
gia đặt giầy của chúng ra ngoài nhà để cho thánh Nicholas bỏ đầy kẹo bánh 
và đồ chơi.  Nếu chúng vẫn tỏ ra ngoan ngoãn, chúng có quyền hy vọng 
như vậy. 
Người Hòa Lan đã đem những tục lệ này vào Mỹ.  Thánh Nicholas hay 
“Saint Klaus” của người Hòa Lan từ đó được biết như “ông già Noel” 
(Santa Claus).  Rồi thay vì đặt giầy ra ngoài nhà vào đêm vọng lễ thánh 
Nicholas, các trẻ em Mỹ treo những đôi vớ của chúng vào đêm Sinh Nhật 
để được “ông già Noel” bỏ đầy kẹo bánh và đồ chơi. 
Thánh Nicholas qua đời tại Myra vào thế kỷ thứ 4.  Nhiều nhà thờ tại Á 
Châu và Âu Châu được xây dựng để kính nhớ Ngài.  Thế kỷ 17, khi quân 
Thổ Nhĩ Kỳ tấn công Myra, nước Ý.  Người ta đã di hài cốt Ngài về táng 
tại Pari, nước Ý và tại đó hài cốt Ngài vẫn còn tồn tại đến ngày nay. 
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, cuộc đời cha thánh Nicolas đã thắp sáng lên 
một ngọn đuốc tình yêu trong thế gian, đặc biệt là trong những tháng ngày 
đêm đông lạnh lẽo này. Xin cho con biết bắt chước cha thánh Nicolas, khi 
không thể làm một ngọn đuốc sáng rực thì xin là một đốm lửa nhỏ trong 
ánh tối mập mờ của thế gian. Khi không thể dâng hiến trọn vẹn một gia tài 
cho Chúa và tha nhân thì cũng xin dạy con biết cho đi những món quà bé 
nhỏ, đơn sơ nhưng gói trọn niềm yêu mến. Những món quà trong ngày kỷ 
niệm sinh nhật Chúa không chỉ đến với những người thân thương trong gia 
đình mà trải dài tới những anh em nghèo đói hơn đang sống quanh mình. 
Chúa biết tình yêu con nhỏ bé, tâm hồn đầy những tính toán, khả năng vật 
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chất hạn hẹp, khi không thể làm và sống như cha thánh Nicolas được, thì 
xin cho mỗi người chúng con là một “Little Santa Claus”, một ông già 
Noel nho nhỏ. Baby Giêsu ơi, Ngài sinh ra mang niềm vui cho cả nhân 
loại, cuộc đời cha thánh Nicolas mang niềm vui cho bao người, đặc biệt là 
trẻ em, xin cho con mang niềm vui đến cho một người xa lạ, vâng chỉ một 
người thôi, trong mùa Giáng Sinh này, để lễ kỷ niệm ngày Sinh nhật Chúa 
năm nay có một ý nghĩa đặc biệt hơn trong cuộc sống con.  Amen! 

LM Raymond Thư CMC 

DƯỚI MỘT MÁI NHÀ 

Bản Tin 42, số đặc biệt Mừng Chúa Giáng Sinh 2011, Ban Biên Tập Bản 
Tin Cộng Đoàn kính mời quý độc giả ghé thăm trang Dưới Một Mái Nhà 
gồm những lá thư phương xa của quý cha quý thày đã một thời gian làm 
mục vụ tại Cộng Đoàn và những bài viết của quý anh chị trong Cộng Đoàn 
như một món quà tinh thần chúng ta thân tặng nhau nhân Mùa Giáng sinh: 
mùa chia sẻ, mùa trao tặng, mùa nối kết Đất Trời. 

Texas Dec 20, 2011 
Xin cám ơn anh Dung Nguyễn cùng tất cả mọi người trong Cộng Đoàn 
ĐMLV Winchester đã cầu nguyện nhân dịp toàn thể giáo hội mừng lễ Chúa 
Giáng Sinh. 
XinChúa Hài Đồng luôn chúc lành cho quý anh chị em luôn luôn tràn đầy 
hồng ân của Ngài và ban cho tất cả một năm mới dồi dào thánh đức. 
Xin anh chuyển lời dùm nhé.  
Cha cám ơn. 

Cha Đinh Quang Huy 

 
Cali Dec 5, 2011 
It has been about a year and a half since my time here with the Vietnamese 
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Catholic Community at Blessed Teresa of Calcutta Church.  I must say that 
despite my initial impressions of its smaller community compared to other 
Catholic communities in my child years, I find the company here very 
comforting by comparison.   
 
In the past, I remember going to church week in and week out but never 
really recognized the people who shared my faith.  Camaraderie is harder 
to establish with larger communities.  Here, I know most of the people’s 
names, if not all the faces.  One could say that it is very easy to laugh and 
cry with the people here.  Even Father Trong recognizes me--imagine that.  
That is unprecedented in my Catholic life.  I wish we would all continue to 
care for one another as we rejoice in the name of the Lord.  Hallelujah. 

In God's love, 
Brandon 

Cháu đi sinh hoạt với Cộng Đoàn Việt Nam tại nhà thờ Blessed Teresa of 
Calcutta đã được hơn một năm rưỡi. Ấn tượng đầu tiên của cháu là Cộng 
Đoàn ở đây nhỏ bé hơn so với những Cộng Đoàn mà cháu sinh hoạt truớc 
kia thời còn bé nhưng tình nghĩa liên kết giữa mọi người ở đây đã khích lệ 
cháu rất nhiều. 

Lúc trước mặc dù đi lễ hàng tuần nhưng chưa bao giờ cháu thực sự nhận 
thấy mọi người cùng chia sẻ cùng một niềm tin với cháu. Trong những 
cộng đoàn lớn tình thân giữa mọi người khó thể hiện hơn. Ở đây cháu biết 
tên hầu hết mọi người trong Cộng Đoàn. Có thể nói rằng thật dễ dàng làm 
quen, cùng cười nói với mọi người, cùng chia vui sẻ buồn với nhau. Ngay 
cả cha Trọng cũng biết cháu là ai. 

Cháu mong ước Cộng Đoàn chúng ta sẽ mãi mãi tiếp tục sống thân ái với 
nhau vì chúng ta tự hào là con cái Chúa. Halleluija! Ngợi khen Thiên 
Chúa! 

Brandon Duong 
Texas Dec 12.2011 
Xin chào toàn thể anh chị em trong Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
Winchester, CA. 
Nhân ngày mừng kỷ niệm Chúa giáng trần, xin kính chúc cha quản nhiệm, 
quý ông bà và anh chị em: 
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+ Mùa lễ Giáng Sinh tràn đầy Hồng Ân của Chúa Hài Đồn  và luôn hăng 
say trong việc tông đồ dấn thân cho Nước Chúa. 
+ Xin thân chúc mọi gia đình luôn luôn sống trong An Bình, Hạnh Phúc, 
Thành Đạt và Thăng Tiến đời sống trong năm mới 2012. 
Xin cám ơn ông bà anh chị em trong Cộng Đoàn, chị Oanh và Ban Mục Vụ 
Cộng Đoàn rất nhiều (nhất là anh Dung đã gởi email mừng lễ.) 
Trong tình yêu của Chúa Kitô. 

Rev. Joseph MinhNguyen SVD 
 

 
 
Cha Công Minh về Livingston, Texas vào ngày 28/11/2011 và làm việc tại 
giáo xứ St. Joseph Catholic Church gồm 800 gia đình công giáo 
(American, Mexican), rất ít người Asian (Chinese, Philipino). 
Bên cạnh đó có 1 Mission Church (xa khoảng 30 miles) mang tên St. 
Martin De Porres đa phần là người Mexican (khoảng 80-100 gia đình). 
Thêm vào đó có 2 trại tù, trong tuần cũng dâng Thánh Lễ cho tù nhân.  
Chương trình thường đều đặn và dầy đặc suốt một tuần. Ban các Bí 
Tích:Thánh Lễ, Xức Dầu, trao Mình Thánh, Giải tội, thăm người già ở 
Nursing Home 
Thông thường cha Minh làm lễ trong tuần 3 ngày: thứ Ba, thứ Tư và thứ 
Năm. Chủ Nhật có 4 lễ, cha Minh chịu trách nhiệm 2 lễ. (1 in English và 1 
in Espanol). 
Hai nhà thờ St. Joseph và St. Martino De Porres thuộc Giáo Phận Diocese 
of Beaumont do Dòng Ngôi Lời đảm nhiệm đã khá lâu. 
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Nhớ về Giáng Sinh xưa: "Thánh Giuse bị giữ làm con tin" 
 
 
 
 
 
 
 
 
Miềm Nam lọt vào tay Cộng Sản năm 75.  Tôi đưa gia đình về miền quê 
giáo xứ Thánh Gia. 

Vào thời điểm đó, phong trào vượt biên đang rầm rộ, nhiều người mong 
muốn ra đi.  Có người nói: "Cột đèn mà có chân nó cũng đi". Ngày này qua 
ngày khác tư tưởng vượt biên lớn dần trong tôi . Ai cũng muốn nhưng để 
thực hành thì không dễ chút nào, nó còn tuỳ thuộc vào kinh tế gia đình. Đi 
theo mối lái thì mất vàng nhiều, có khi còn bị lừa lấy tiền mà không đi 
được, tiền mất tật mang. Qua nhiều đêm suy tư dằn văt, tôi nghĩ chỉ còn 
một lối duy nhất là tự mình tổ chức cho mình, một hên, hai xui. Từ ý tưởng 
đó tôi đã chọn một cách thức phù hợp với hoàn cảnh của tôi. Tôi bắt đầu 
tiến hành ! Sẵn có một người trong xóm bán một chiếc ghe họ định đi làm 
cá, nhưng không phù hợp vì mũi thuyền chúi, không dễ đi biển vì sóng. 

Tôi đã ngỏ ý mua và mang về, nó là một loại ghe buôn bán nhỏ trong sông 
rạch . Tôi mua được một máy đuôi tôm hiệu BS9 chạy xăng.  Một không 
bàn (địa bàn của máy bay), mấy cây gỗ gác ngang qua ghe để làm thành 
cánh như cánh máy  bay, một ít xăm xe (9 cái) và hai can đựng xăng.  Một 
ít vải nhựa để làm buồm và để phòng hờ dùng che chắn khi bị mưa bão.  
Đấy là tất cả những gì tôi có cho một cuộc vượt biên.  Nhiều đêm tôi đã 
chờ cho hàng xóm ngủ kỹ, mới đem ra thử, để tránh sự nhòm ngó của lối 
xóm và công an ấp. Tôi hứng khởi vì đã thực hiện được phần nào những gì 
tôi mong muốn. 

Bữa ấy vừa làm vừa huýt sáo, có vẻ vui thích.  Một gã công an ấp đi qua 
thấy vậy hỏi tôi: "Bao giờ đi cho ké với".  Tôi đáp ngay: hôm nay.  Câu trả 
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lời vừa thật vừa đùa ấy đã khiến gã không sao đoán được thực sự là đêm 
nay không?  Một đêm mùa đông hơi lạnh, đêm ấy tôi đã mang các đồ 
xuống ghe.  Ngoài những vật dụng cho cuộc vượt biên còn có một số đồ 
đan như: giỏ, rổ, rá, dầu, xăng là những thứ để tránh cho sự ngờ vực vượt 
biên.  Tuy là đi buôn nhưng rất sợ khi có người gọi mua hàng.  Thời gian 
chuẩn bị chưa được lâu nên chúng tôi chèo chống điều khiển ghe chưa 
được thành thạo, khi ghé vào và lúc quay ra thật vụng về, lính quýnh.  Phải 
cần thời gian nữa mới vững tay nghề được.    

Để tìm đường, tôi đã mua vé tầu đi Cà Mau, đi ra tận cửa  biển, nhiều hành 
khách thấy tôi đi mà không xuống trạm nào, điểm cuối cũng vẫn ngồi trong 
tàu và trở về bến cũ.  Tôi cố gắng nghi nhớ một cách đại cương những con 
đường phải đi qua.   

Từ 4 giờ sáng tôi và gia đình dời xứ đạo lúc mọi người còn đang ngủ ngon.  
Hai hôm sau đã đến Cà Mau, một buổi sáng đầy náo nhiệt của các ghe 
thuyền họp chợ, ghé lại đây mua đồ và rồi thẳng đường ra cửa biển.  Tôi đi 
bên này mé sông, bên kia là trạm công an biên phòng kiểm soát các ghe 
tàu.  Lần thăm dò đường đi nước bước, ngồi trên tàu chưa thấy có đồn công 
an này nên tôi cứ mé bên sông kia để đi.  Bị bắn súng gọi qua, tôi hoảng sợ 
vội tắt máy BS9 và chèo từ từ qua.  Tôi nghe bọn chúng nó nói với nhau 
kiểm soát cho kỹ vì ghe này có ý đồ gì đó không ghé trạm kiểm soát.  Tôi 
thật lo. 

Bao nhiêu thứ trong ghe, các xăm xe, xăng, vải nhựa khá nhiều làm sao 
tránh được sự lục soát. 

Ba bốn Công an xuống ghe khám xét.  Từ lúc bị bắn súng gọi qua, tôi chỉ 
biết đọc một Kinh Lạy Cha và phó thác cho số phận.  Một lúc lâu khám 
xét, chúng không tìm được gì để kết tội.  Một gã Công an nói tiếng bắc nói 
giữ chúng tôi lại sáng mai khám xét lần nữa. 

Những thứ ấy đâu có nhỏ ... Bị giữ tại đó, tôi lo lắng cho lần khám sáng 
mai.  Đêm khuya lắm tôi không sao ngủ được. Để an toàn tôi lội xuống 
khỏi ghe, đưa giấu các vật dụng mà bọn công an không thấy vào cạnh con 
rạch lối đi ra cửa biển .  Trời tối, nước lạnh, nước đỏ nhưng không phải 
nước phù sa ngọt mà mặn đắng.  Cất giấu xong tôi lặn về và lên ghe chờ 
đến sáng.  Chinh, tên công an bắc kỳ kia đã xuống ghe khám, lần này thì 
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tôi bớt lo vì các đồ đã được giấu ở cạnh rạch.  Bọn chúng khám thật kỹ để 
tìm ra tang chứng vượt biên.  Nhưng không thấy gì, họ đòi xuất trình giấy 
tờ, tôi đưa bóp cho chúng khám, và chúng lấy được một căn cước của tôi 
và mẫu ảnh Thánh Giuse râu bạc, tôi mang đi để ngài phù trì che chở.  Hắn 
hỏi tôi ông này là ai?  Tôi đáp: Ngài là Thánh Giuse đạo Công Giáo chúng 
tôi kính.  Hắn hỏi nhà nước có cho phép không?  Tôi nói có chứ. Hắn nói 
thấy anh chị là người làm ăn lương thiện, tôi cho anh chị đi, nhưng nhớ là 
bán hết đồ trở lại, tôi sẽ trả lại căn cước và ông này.   

Thánh Giuse Ngài thương con nên Ngài bị "giữ làm con tin".  Con cám ơn 
Ngài đã che chở con thoát tay bọn công an.  Đây là sự nhiệm màu một 
phép lạ Ngài dành cho con, Ngài che mắt chúng, chúng nhìn mà không 
thấy.  Từ đấy ra cửa biển không bao xa nhưng tôi cứ nhẩn nha chèo, lối tôi 
đi ra cũng là lối từ biển vào, tôi gặp một ghe chở khá đông những thanh 
niên, thiếu nữ bị trói ngồi trên ghe, thật xui cho họ.  Có lẽ vì thế mà Thánh 
Giuse để con bị giữ đêm hôm trước, để con khỏi bị bắt; không phải vì con 
xui mà ý Ngài muốn thế. 

Ra cửa biển ghe tôi nghe bắn mấy phát súng nhưng tôi vẫn không dừng lại, 
một chiếc ghe công an chạy thật sát bên ghe tôi nhưng chúng không bắt. Vì 
nghe tiếng súng đứa em tôi sợ quá nên lấy hết sức chèo, một chiếc bẻ chèo 
đã bị gẫy.  Ra xa một chút tôi đã vất hết các đồ rổ, rá, giỏ xuống biển và 
chèo thật nhanh.  Khi không còn có ghe nào gần nữa, tôi chống sào giữ ghe 
lại lội xuống nuớc, ráp các cánh vào, lấy xăm xe bơm hơi cho căng, nổ máy 
đi ... Trời đã tối, gió càng lúc càng thổi mạnh, nhờ gió lớn ghe tôi đi khá 
nhanh.  Tháng 12 ở miền Nam thường hay có mưa giông, gió thổi từ phía 
Việt Nam qua Thái Lan, gió mạnh đến nỗi tôi muốn trở lại cũng không 
được nữa .   

"Một lần ra đi, là một lần vĩnh biệt".  Suốt mấy giờ nhìn lại, không nhìn 
thấy bờ, lúc này có lẽ đã tới hải phận rồi, tôi nghĩ thế.  Biển càng đen sóng 
càng lớn, có nhiều tàu to qua lại nhiều, đó cũng là lúc các tàu cướp biển săn 
mồi.  Ghe tôi thật bé, mỗi lần sóng đẩy lên thật cao thì nhìn thấy cảnh vật 
chung quanh, nhưng khi sóng nhận  xuống thì chỉ nhìn thấy nước đen.  Thế 
nhưng các tàu cướp có ống nhòm nên nhìn thấy ghe chúng tôi và tàu cướp 
to đi rất nhanh nên ghe tôi đã bị phát hiện và bị cướp.  Lần đầu, lần hai và 
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3,4,5,6, tới lần thứ 7 chúng cho chúng tôi lên tàu chúng.  Lúc ấy sóng quá 
to, ngồi trên tàu lớn thế mà nước còn phủ lên, ghe tôi vì bị neo vào tàu 
chúng, sóng va chạm làm mũi ghe bị bể mũi. 

Gần qua một đêm, bọn cướp biển cho xuống ghe đi tiếp.  Thật may thay, 
lúc này sóng biển yên như đi trong sông.  Giữa lúc nguy hiểm nhất: ghe bể 
mũi, không còn gì, cả bánh lái cũng gẩy mất; lúc ấy có một tàu đánh cá đi 
ngang, ghe tôi cầu cứu.  Tầu họ lượn vài vòng quan sát, có lẽ vì nhìn thấy 
nhiều trẻ nhỏ, động lòng thương, họ đã quăng giây chão.  Khi được họ kéo 
ghe vào sát tầu, cứu người lên, chỉ còn ghe không, nước ùa vào nhận chìm 
ghe xuống lòng biển.   Giấc mơ vào bờ không còn nữa. 

Bây giờ nghĩ lại, chính lúc con thất vọng nhất, nguy hiểm nhất Ngài đã cứu 
con.  Được cứu vớt, lúc ấy tôi cố gắng nhớ lại những lần học anh văn, cố 
gắng nói để mong họ chở vào SongKla  

Nhưng Ông chủ tàu lắc đầu, nói polit chạp chạp, tôi hiểu ý ông nói, nếu 
ông chở tôi vào, ông ấy sẽ bị polit bắt ...  Tôi đành theo ý ông. Bây giờ 
mạng sống của gia đình tôi và các em tôi do ông quyết định, tôi thầm nghĩ 
thế.  Sau khi vớt người, ông chạy ngược ra biển và đi đến gần chiều mới tới 
hòn đảo hoang và đưa chúng tôi lên đó.  Chúng tôi được ông cho gạo, nước 
mắm, thuốc...  

Lên đảo chúng tôi gặp được khá đông người Việt Nam cũng vượt biên, họ 
vào đây đã lâu. Ở khoảng hai tuần, chúng tôi được Tàu Cao Uỷ tị nạn đón 
vào đất liền.  Ghe không số 15 người là biệt danh của ghe tôi.  Trong 
những kẻ cướp, có người nhân đạo.  Tôi nhờ Thánh Cả che chở cứu giúp 
đã đến được bến bờ tự do. 

Hôm nay nhớ lại Noel ấy năm xưa. Gia Đình Thánh Gia cứu vớt gia đình 
con thoát cơn nguy nan khi vượt biên trên biển cả. 

Nay Ngày Giáng Sinh về, những kỷ niệm 31 năm qua lại hiện ra trong tâm 
trí con. Tình cờ hay sự sắp xếp nào đó Gia Đình con được nhập Cộng Đoàn 
Việt Nam Mẹ La Vang: có Mẹ, Chúa Hài Đồng và Thánh Giuse; không 
phải là con đang sống trong Gia Đình Thánh Gia sao!  Thánh Giuse là quan 
thày của Cha Quản Nhiệm của chúng con.  Xin cho con cùng chia sẻ sự vui 
mừng và biết ơn Thánh Cả. 
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Xin thương cho con biết noi theo các nhân đức.  Người là một cha tốt, 
người chồng luôn yêu thương và chu toàn lo cho gia đình, mặc cho bao 
sóng gió và ngăn trở của cuộc sống hôm nay. 

Con thuyền đời đã tới đích tự do. Nhưng con thuyền của mỗi người chúng 
con đang còn lênh đênh trên biển đời hằng ngày.  Xin Thánh Cả giúp con 
vững tay lái để thuyền cập bến trời an bình. 

Cách riêng xin cho Cha Quản Nhiệm của chúng con được mạnh khoẻ, 
nhiều nghị lực để dìu dắt Cộng Đoàn chúng con luôn biết đoàn kết, yêu 
thương và tha thứ. 

Các anh chị em chúng con đã và đang dấn thân phục vụ Cộng Đoàn được 
vui tươi phấn khởi, các bạn trẻ tham gia các hội đoàn giáo xứ mỗi ngày 
càng đông hơn để cộng đoàn chúng con ngày một lớn mạnh trong sự đoàn 
kết, yêu thương trong sự che chở phù hộ của Thánh Giuse và Mẹ Lavang  

Lạy Mẹ Maria. “Xin thương đến xóm đạo của con đây, ban nhiều ơn lành, 
hợp nhất muôn tâm hồn" 

Một giáo dân trong Cộng Đoàn 
Đài Loan December, 12, 2011 
Tôi xin chân thành cám ơn Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Wincheter đã gởi 
lời Chúc Giáng Sinh và xin hết lòng ca ngợi Cộng Đoàn đã có những bưóc 
tiến vượt bực. 
Tờ Bản Tin Hàng Tuần rất đặc sắc với bài vở hữu ích, thực tế và có trình 
độ. 
Tôi xin chúc cha Quản Nhiệm và toàn thể anh chị em trong Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang luôn bình an, vui tươi, đoàn kết, thành công. 
Tôi xin gởi lời hỏi thăm tất cả quý anh chị em trong Cộng Đoàn. 

Cha Simon Nguyễn Ngọc Thạch C.S.Sp 
Nơi đỉnh vinh sang, nhớ về NOEL thuở xưa... 
Hoài Hương 
    
Noel xưa anh nhớ 
Khi hãy còn yêu nhau 
Nhà thờ nơi cuối phố 
Thấp thoáng sau ngàn dâu (*) 
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Bảo, Quốc, Toàn, Thịnh, Trình loay hoay trang hoàng cây thông cao quá, 
đọt đụng trần nhà bị cong hẳn lại, Bảo phải cưa bớt một đoạn dài. Sau đó 
các cháu móc đầy dây kim tuyến, ngôi sao, quả cầu đủ màu sắc, thiệp Noel, 
thiên thần, ông già Noel, giăng nhiều đèn màu chớp tắt. Dưới gốc thông có 
những gói quà nho nhỏ, xinh xinh, gói bánh, kẹo, đồ chơi linh tinh... Nhạc 
giáng sinh trỗi lên tưng bừng nhộn nhịp, hoan hỉ vui vẻ trong căn nhà ấm 
áp. Tiếng cười con cháu vang khắp nơi. Ngôi nhà Mười bây giờ vui như 
mở hội. Sau nhà ngang: chị Khánh, bà bếp đang chiên xào nấu nướng các 
món ăn thơm phức. Họ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, lát nữa đi lễ về là gia 
đình ăn réveillon. 
Dưới ánh đèn vàng vọt ở đầu phố, hàng cây tối mờ, các mái nhà dưới thấp, 
trên cao chênh vênh bên sườn đồi thoai thoải, chạy dài xuống thung lũng 
âm u có ánh đèn mờ nhạt chiếu ra, tạo thành nhiều đóm sáng bất động, lớp 
sương mù dày bao bọc cả vòm trời. Văng vẳng đâu đây tiếng lao xao cười 
nói ồn ào, thoáng chốc đến nhanh. Tốp nam nữ tấp nập ra phố đêm đi dự lễ. 
Chiếc taxi ngừng lại ở đầu dốc; Nam bước xuống, chàng mặc bộ veston 
mùa đông màu đen, cà vạt mầu nâu non ôm kín cổ áo sơ mi vàng nhạt, áo 
pardessuis màu kem vắt trên vai như khách lữ hành ngày xưa mới gặp, 
Nam mang đôi giày da thời trang cùng màu với bộ veste. Mười cười rạng 
rỡ, rảo bước về phía Nam. Dưới cột đèn đường khi Nam nhìn thấy Mười, 
anh âu yếm trao nàng nụ cười tươi thắm, Nam nhận tình em yêu bằng cách 
chàng tìm bàn tay Mười trong bóng tối, ánh mắt tha thiết nồng nàn hơn. 
Chàng, Mười, cùng các cháu đi lễ đêm Noel. Họ đi trong lòng phố giá băng 
buốt lạnh, mang trong lòng niềm hân hoan yêu đời, vui vẻ hạnh phúc, bình 
an, tuyệt vời nhất. Noel khai sinh tuổi xuân hồng phới phới rót mật vàng từ 
thinh không xuống lòng phố nở hoa mùa đông. Gió cuối đông lồng lộng 
thổi về làn hơi buốt giá tê người. Trên các nẻo đường lớn trong thành phố, 
người đi kẻ lại đông vô số kể. Họ khoác bộ cánh rực rỡ, áo lạnh khăn 
quàng, găng tay, mũ len, đủ mọi màu sắc. Phố phường tưng bừng rộn rã 
hoan ca khác hẳn ngày đầu đông ở xứ lạnh. Người người vui vẻ cười đùa, 
chuyện trò ríu rít, đi lại ngược xuôi, chen lấn nhau trên đại lộ. Không chiếc 
xe nào qua lọt giữa rừng người đông như kiến. Một đêm hội lịch sử Chúa 
Giáng Sinh 24 tháng 12, là đêm lạnh lẽo buốt giá hạnh phúc rất mùa xuân. 
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Mười chợt bừng tỉnh giấc ngủ nồng say. Sau mùa thu héo úa, rồi mùa đông 
buốt giá gần tàn. Lòng cô em xôn xao, thỉnh thoảng gió thổi qua mát rượi, 
đủ làm cho da người con gái xứ lạnh càng thêm thắm hồng, dấy động từng 
thoáng nhớ đắm say, vấn vương, ngọt ngào mãi không rời qua tiếng tơ lòng 
dìu dịu rung ngân trên mỗi phím loan.  
Bầu trời ướt đẫm sương đêm. Một Noel tuyệt vời ngọt ngào ngây ngất, đầy 
hương vị tình yêu miền núi. Từng hồi chuông dài ngân nga giữa đỉnh đồi, 
qua các sườn dốc, các khe thung lũng tiếng chuông mừng vui réo gọi, hoan 
hỉ reo vang cùng thế nhân đón chào ngày Chúa giáng trần. Dưới hai vì sao 
sáng nhất thân ái quỳ gối bên nhau trò chuyện trên bến Ngân Hà. Vành 
trăng khuyết lơ lửng, như chiếc thuyền con trôi giữa các tầng mây. Noel là 
một lễ Giáng Sinh tuyệt diệu, hạnh phúc nhất của đời cô gái mười sáu tuổi 
chớm lớn. Và, có lẽ là một Noel tươi đẹp, thú vị nhất của một chàng trai 
mười chín tuổi. Lòng Nam và Mười xôn xao dấy động, họ vui không thể tả. 
Tay trong tay tình nồng trong mắt biếc trao đưa, đôi mái đầu xanh chụm lại 
ngồi ngoài băng ghế đá, cạnh vườn hoa trước nhà thờ, chàng lấy trong túi 
áo veste ra hộp sơn mài nhỏ, có sợi dây chuyền vàng l8k, mặt chữ NM. 
Nam nâng niu, trân trọng mối tình nên thơ, hồn nhiên nở hết cánh trong đôi 
trái tim chân thật. Anh đeo sợi dây chuyền vào cổ Mười, Nam nói lời dịu 
ngọt, nâng niu lọn tóc dài xõa bên má và đưa lên môi hôn, âu yếm nói:  
- Kỷ niệm dù bé nhỏ, vẫn có giá trị về hạnh phúc một đời. Ta cảm ơn Chúa 
cho chúng mình gặp nhau, yêu nhau.  

- Dạ phải.  
Mười cắn nhẹ làn môi, đầu nghiêng hẳn lên vai chàng. Hơi thở Nam ấm 
nồng, phả nhẹ vào mái tóc Mười như làn hơi sương nhút nhát mà ấm áp. 
Ngón tay thư sinh trắng trẻo mềm mại, truyền qua làn tóc mỏng xõa trên 
vai Mười cảm giác đằm thắm, lâng lâng ngọt ngào dễ chịu. Nam đắm mình 
trong hạnh phúc bất tận, ngây ngất niềm vui dạt dào. 
Tiếng chuông báo hiệu nửa đêm, ngân dài giữa vùng núi đồi trùng điệp 
chập chùng. Biển sương mù trắng xóa. Hai người dìu nhau vào giáo đường 
xem lễ. Nam dâng cuộc đời, tình yêu nầy và tương lai cho Chúa Hài Đồng 
gìn giữ. Ba giờ khuya, chàng từ giã Mười để về nhà Tuấn ở cuối đường 
Hoàng Diệu. Một mình Nam đi trên lòng phố vắng, hồi lâu còn nghe rõ 
tiếng gót giày chàng cô đơn, thong thả gõ đều đặn trên mặt nhựa đẫm 
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sương mù sáng loáng, giống như Nam đang đi trên dòng thác vừa tráng 
thêm lớp men tình. Sương rơi lốp đốp trên cành lá, hạt sương mọng tròn, 
long lanh như ngấn lệ đọng, sương đậu trên đầu ngọn lá rung rinh. Đường 
về khuya hiu hắt hoang vu, đơn điệu lạ thường. Cái khuya buốt lạnh, giá 
băng, im ngắt đến ghê rợn. Cái khuya thăm thẳm, sắc bén, ăn sâu vào lòng 
du khách. Cái khuya lạnh lùng vây bọc. Nhưng ngàn đời vẫn không thể mất 
đi vẻ thơ mộng, hữu tình tràn lan quyến rũ... Chàng sẽ không bao giờ quên 
kỷ niệm vàng son một thuở yêu nhau, không thể nào quên… dù mai đây 
thời gian trôi chảy mãi, đời mỗi người trong hai chúng ta sẽ xa cách, phai 
mờ đi. Cuối cùng tình yêu nầy vẫn sống mãi trong tiềm thức, trong tư 
tưởng mỗi người. 

 (*)  Thơ Nhất Tuấn 
  
Chicago Dec. 12.2011 
Cám ơn anh Dung nhiều đã thay mặt Cộng Đoàn gửi đến em những lời 
chúc Giáng Sinh đầy tâm tình. 
Xin chúc gia đình anh và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang một mùa Giáng 
Sinh thật ấm áp bên gnười thân, Cộng Đoàn và bạn bè thân hữu. 
Xin Chúa Hài Đồng ban cho Cộng Đoàn mỗi ngày một thăng tiến trong đời 
sống gia đình về vật chất cũng như tinh thần, đặc biệt là tình liên đới và 
chia sẻ mỗi ngày càng sâu sắc và thắm thiết hơn! 
Xin hẹn gặp vào cuối tháng 12! 
Mến chúc, 

Thày Nhiên 
Cali đi dễ khó về 
 

 
“ Thời gian ơi xin ngừng trôi…” nhưng thời gian có ngừng trôi bao 
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giờ, vẫn âm thầm lặng lẽ vô tình trôi mãi và mãi mãi… 
Tôi ngồi lặng lẽ nhìn qua khung cửa kính, đếm những chiếc lá vàng rơi 
theo thời gian. Mùa đông lạnh giá đang ùa về, gợi lại trong tôi những buồn 
vui đã qua. 
Nhớ lại ngày mới đặt chân tới tiểu bang California trong lòng tôi thật trống 
rỗng, không biết mình đang vui hay buồn. Buổi sáng thức dậy lo chuẩn bị 
đi làm, chiều tối về lại chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai, ngày lại ngày tiếp tục 
trôi qua. Cho tới một ngày tôi được mời tới CĐ Đức Mẹ La Vang 
Winchester dâng Thánh Lễ với Cộng Đoàn người Việt, sau Thánh Lễ có 
đãi tiệc tại nhà anh chị T&O, tôi cũng tới tham dự. 
Thú thật buổi tiệc ấy không để lại trong tôi một ấn tượng gì, tôi cảm thấy 
dửng dưng và chưa quan tâm đến việc đi dự Thánh Lễ Việt Nam, vả lại tôi 
còn phải đi làm cả ngày Chủ Nhật nữa. 
Sau lần đó thỉnh thoảng tôi có đi tham dự Thánh Lễ với Cộng Đoàn mấy 
lần nữa nhưng rất vội vã vì phải hối hả về đi làm nên không thoải mái chút 
nào. Tôi quyết định xin nghỉ ngày Chủ Nhật và đi lễ đều đặn hơn. Trong 
thời gian đi lễ hàng tuần anh BV đến hỏi thăm, mời tôi tham gia Cộng 
Đoàn, tôi đã điền đơn gia nhập. Sau đó anh giới thiệu tôi vào Ca Đoàn. 
Hàng tuần tôi đi tập hát vào mỗi tối thứ bẩy để giảm stress do những va 
chạm trong cuộc sống. 
Qua những sinh hoạt với Ca Đoàn tôi làm quen được một số anh chị em 
trong các buổi tổ chức mừng Noel, Tết Nguyên Đán, ngày picnic mừng 
quan Thày Cộng Đoàn ở ngoài park. Tôi cảm nhận được tình thân của tất 
cả các anh chị em trong Cộng Đoàn, tuy cũng có những nỗi buồn do những 
va chạm trong công việc nhưng đã được giải quyết nhanh chóng trong tinh 
thần đoàn kết yêu thương. Từ Ca Đoàn đến Ban Mục Vụ, các giáo lý viên, 
các em giúp lễ đều tham gia rất nhiệt tình. 
Có nhiều điều muốn nói nhưng không thể diễn tả hết được trên trang giấy. 
Tôi chỉ biết một điều là mình xem Cộng Đoàn như một gia đình thứ hai của 
tôi, đã cho tôi niềm vui cho cuộc sống. Khi tôi gặp trở ngại cần giúp đỡ, 
các anh chị em đều giang rộng cánh tay nâng đỡ. Tôi thật sự cảm động và 
không muốn rời đi đâu nữa. Đúng như câu nói: Cali đi dễ khó về! Tôi thầm 
cám ơn Thiên Chúa đã đưa đẩy tôi đến đây. 

ĐH 
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MÓN QUÀ GIÁNG SINH 
 

Sau khi ở tù cải tạo về, tôi mới lập gia 
đình.  Thời gian sau chúng tôi phải đi 
kinh tế mới Cà Mau, đồng chua nước 
phèn, chịu không nổi, chúng tôi trốn 
về Sài Gòn, sống chui trong nhà kho 
tổ hợp mây tre vùng Hoà Hưng.  Lần 
lượt chúng tôi sanh hai con trai kháu 
khỉnh.  Vì nhà kho lợp lá quá cũ, đã 
lâu đời, mưa dột tùm lum. Tội nghiệp 

hai đứa nhỏ cứ phải ngủ co ro dưới miếng nilong che dột.  Mùa Giáng Sinh 
1985, con lớn lúc đó 5 tuổi, nó nói với mẹ: "Mẹ ơi sao nhà mình khổ quá 
vậy, mấy đứa bạn con có nhiều đồ chơi lắm.  Nó có nhiều quần áo luôn, 
sao con không có nhiều đồ chơi vậy?" Nghe thế lòng tôi thấy nao nao.  Tôi 
mua ít đồ chơi cho con, gói lại, để gần máng cỏ trong nhà. Tôi tập cho 
chúng cầu nguyện với Chúa Hài Đồng.  Tôi thấy hai con đứng khoanh tay, 
lẩm bẩm cầu nguyện gì tôi không nghe rõ, nhưng mắt thì cứ dán vào mấy 
gói đồ chơi bên cạnh, không chăm chú nhìn vào Chúa.  Chúng tôi cũng 
luôn cầu xin Chúa thương cho có con gái, và xin cho được đổi đời, để các 
con có tương lai, sáng danh Chúa. 

Thời gian sau, tổ hợp cho biết là tôi phải dọn đi nơi khác, vì quận 10 sẽ 
quản lý nhà kho này.  Tôi bàn  với vợ là đi Campuchia theo bạn bè buôn 
bán, may ra kiếm ít vốn làm ăn.  Ở Nam Vang chưa được hai tuần, tôi gặp 
một bạn khác, nhường chỗ vượt biên cho tôi, vì anh đã bị bắn ở dọc đường, 
sợ quá rồi.  Chúng tôi đến gặp chủ tàu, và ông đồng ý cho hai cha con tôi đi 
thay chỗ.  Mừng quá, tôi và con lớn lúc đó 7 tuổi đi, đi theo xe tải xuống 
cảng Tân Hao.  Khi gần tới cảng, lệnh mọi người phải xuống xe, xếp hàng 
xét giấy tờ cá nhân.  Tôi lo quá, vì là tù cải tạo, không có giấy tờ tùy thân 
nào cả.  Hai cha con tôi cầu xin Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse dẫn dắt qua 
được khúc nguy hiểm này.  Đúng vào lúc VC xét giấy tôi, thì có một bà già 
nào đó, trùm đầu bằng khăn rằn sọc xanh trắng, phủ tới lưng.  Bà cứ phăng 
phăng đi thẳng sang bên kia, không chịu xếp hàng trình giấy tờ.  Thấy thế, 
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bọn VC bỏ tôi, chạy ra lôi bà già vào.  Bà oánh lại chúng dữ dội.  Bà nhỏ 
con mà sao bà oánh dữ quá, tôi chưa từng thấy .  Ba tên VC không lôi được 
già vào.  Bà khoẻ quá, bà khoẻ thật.  Hàng ngàn con mắt đổ dồn về bà già.  
Không ai chú ý tới tôi.  Tôi đã nhìn thấy trước mặt tôi con đường đã mở 
rộng bỏ ngỏ, giống như biển đỏ đã tách ra cho dân Do Thái đi qua.  Tôi vội 
dắt con đi thẳng sang bên kia.  Tạ ơn Chúa, mọi sự đều tốt đẹp bằng an.  
Tôi suy nghĩ mãi, Bà già ấy là ai?  Là ai?  Tôi muốn chạy đến cùng Bà, quỳ 
xuống, cúi ôm hôn chân bà thật lâu, thật lâu để tạ ơn.  Bà ơi  ......Bà ơi ........ 

Đêm nay đoàn chúng tôi gồm 16 người, âm thầm lên tàu chỉ trong vài phút.  
Tôi là người lên tàu sau cùng, thì ... papapapapa ... bùm .. bùm .. papapapa 
.. một loạt đạn súng máy từ trong góc bờ rừng nào đó bắn ra như mưa.  Con 
tàu vội phóng ra khơi như bay.  Tôi cũng vội nằm đè lên con, nhắm mắt 
nghe tiếng đạn chéo chéo trên đầu ... Một lúc sau thấy êm, tôi ngóc đầu 
quan sát.  Con tàu đang ở giữa biển, xung quanh tối om, tôi không thấy gì 
hết ... "Lạy Mẹ là ngôi sao sáng, soi lối cho con lúc vượt biển thế gian.  
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng.  Soi lối ..." và sau cùng, chúng tôi đã tới được 
Thái Lan, ở trại ti nạn Panatnikhom. 

Qua năm sau, vợ tôi và đứa con đã 6 tuổi, sang Campuchia, gặp chủ tàu xin 
đi tiếp.  Khi đã tìm đủ số người, hai mẹ con được đi free.  Chuyến này cả 
thảy có 35 người, đi thẳng sang Mã Lai, vì trại Thái Lan đã đóng cửa.  Đi 
được hai ngày, con tàu gặp bão lớn, nó tròng trành, nhô lên thụp xuống, lắc 
lư dữ dội, ai nấy ói mửa, nằm ngả nghiêng giữa lòng tàu.  Hai mẹ con chỉ 
có miếng nilong, nằm ôm nhau lộ thiên giữa lòng tàu, mưa tạt ướt hết, lạnh 
quá, rét run.  Con tàu lại hết cả đồ ăn nước uống, ai nấy đói lả.  Lúc này tàu 
lại chết máy, không sao chạy được, gió thổi đâu thì trôi theo đó, mọi sự 
trong tay Chúa.  Sau mấy ngày thì bão dứt, nhưng trời vẫn âm u năng nề 
lắm.  Đêm đó khoảng 2 giờ sáng, một tàu hải tặc Thái Lan ép sát vào. 
Chúng rọi đèn pha sáng rực, chiếu rõ từng người.  Vài tên cầm mã tấu nhảy 
qua tàu.  Trước tiên chúng tịch thu tất cả túi xách và quần áo để tìm vàng.  
Sau đó chúng tìm gái đẹp.  Trước tiên là hai vợ chồng trẻ kia, chưa có con.  
Chúng lôi cô vợ ra sàn, rồi bế chuyền qua tàu chúng.  Anh chồng chết 
điếng ngồi im thin thít không dám động đậy.  Kế đến là hai chị em kia, 
chúng lôi cô chị ra, chuyền qua tàu chúng.  Đứa em cũng ngồi im dưới lưỡi 
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mã tấu.  Có mấy cô trốn ở phòng lái và dưới hầm tàu, chúng cũng lôi lên và 
chuyền qua tàu chúng.  Và chúng cũng đã nhìn thấy vợ tôi.  Hai mẹ con 
luôn cầu xin Thánh Giuse che mắt chúng và gìn giữ mẹ con bằng an.  Một 
tên tiến tới, nắm tay vợ tôi kéo lên.  Nó nhìn thấy ở ngực con tôi mẫu ảnh 
nhỏ, sáng lên dưới ánh đèn pha.  Tưởng là vàng, nó giựt luôn ảnh này.  Sau 
đó nó định lôi vợ tôi ra sàn, nhưng ở tàu kia, một tên ra hiệu trả vợ tôi về 
chỗ cũ, vì chúng đà đủ 6 cô rồi.  Hai mẹ con ôm nhau mừng rỡ, tạ ơn Chúa.  
Sau khi đã vơ vét đủ mọi sự, tàu chúng đâm thẳng vào tàu mình để cho 
chìm phi tang.  Từng mảng tàu vỡ ra, nước tràn vào ào ào, rồi chúng biến 
mất trong đêm tối.  Sáng hôm sau, vô tình hai mẹ con lại thấy ảnh Thánh 
Giuse nằm dưới sàn.  Vợ tôi đã cầm lên giữ kỹ để tôn kính tới nay ... Và 
không hiểu sao, con tàu què quặt, lại cố lết được tới Mã Lai bằng an.  Ai 
nấy đều cảm nhận rõ ràng là mình đã như chết đi, nay được sống lại, vui 
mừng khôn tả.  Nụ cười tươi vui đã rõ nét trên gương mặt mọi người.  
Nhiều thánh lễ đã cử hành ở Việt Nam và ở bên Mỹ, để cảm tạ Thiên Chúa, 
qua lời bầu cử của Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse,  đã thương ban cho gia 
đình tôi hai món quà quý giá, đó là được đổi đời, và nhất là vợ tôi đã sinh 
con gái 3 tuần trước lễ Giáng Sinh 1993.  Thật là một món quà Giáng Sinh 
tuyệt vời.  Tạ ơn Chúa. 

"... Xin dâng lời cảm tạ, hồng ân Thiên Chúa bao la - Xin dâng lời cảm 
mến, hoà theo thiếng hát dâng lên - Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con - Xin 
dâng lời cảm tạ - Cho đời con vững một niềm tin...." 

Giáng Sinh 2011 
JM VĨNH –  BẢO 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đừng để cho Lễ Giáng Sinh mất đi ý nghĩa tôn giáo sâu xa của nó 

Sáng thứ tư 21-12-2011 trong Đại Thính đường Phaolô VI là buổi tiếp kiến 
cuối cùng trước Lễ Giáng Sinh. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói 
về ý nghĩa Lễ Giáng Sinh. 

Ngài mở đầu bài huấn dụ như sau: Anh chị em thân mến, tôi vui mừng tiếp 
đón anh chị em trong buổi tiếp kiến chung mấy ngày trước lễ Chúa sinh ra. 
Lời chào trên môi miệng của tất cả mọi người trong những ngày này là 
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“Mừng Lễ Giáng Sinh! Chúc mừng Lễ Giáng Sinh!”, chúng ta hãy làm sao 
để cả trong xã hội hiện nay, lời trao đổi chúc mừng lễ không mất đi ý nghĩa 
tôn giáo sâu xa của nó, và ngày lễ không bị thu hút bởi các khía cạnh bề 
ngoài, nhưng đánh động con tim. Dĩ nhiên, các dấu chỉ bề ngoài cũng xinh 
đẹp và quan trọng, miễn là chúng giúp chúng ta sống Lễ Giáng Sinh trong 
ý nghĩa đích thực, thánh thiêng và Kitô của nó làm sao để niềm vui của 
chúng ta không hời hợt, nhưng sâu xa. 

Ðức Thánh Cha liên đới với các nạn nhân bão lụt tại Philippines 

 
Khung cảnh đổ nát tại một ngôi làng thuộc thành phố Iligan trên đảo miền 
nam Mindanao của Philippines hôm qua.   

Vatican (KNA 18-12-2011) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 liên đới với dân 
chúng bị bão lụt tại Philippines làm cho hàng trăm người thiệt mạng. 

Lên tiếng trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa chúa nhật 18 
tháng 12 năm 2011 tại Quảng trường thánh Phêrô, Ðức Thánh Cha nói "Tôi 
muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dân chúng bị bão dữ dội tại Philippines. 
Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân, phần lớn là các trẻ em, những người 
không còn gia cư và đông đảo những người bị mất tích". 

Các tổ chức từ thiện Công Giáo tại Phi đã khẩn cấp kêu gọi cứu trợ các nạn 
nhân bão Washi ở mạn bắc đảo Mindanao. Hàng ngàn người đang phải tạm 
trú trong các trại tị nạn, phần lớn là phụ nữ và trẻ em, đang chịu đói lạnh". 
Trong đêm thứ bẩy, rạng ngày chúa nhật 18 tháng 12 năm 2011, Bão 
Washi, với vận tốc hơn 100 cây số một giờ đã thổi qua và tàn phá 4 tỉnh. 
Hơn 500 nạn nhân bị thiệt mạng, hàng trăm ngàn nhà bị phá hủy hoặc hư 
hại. Chính quyền cho biết con số nạn nhân còn gia tăng và đã huy động 
khoảng 20 ngàn binh sĩ để tìm kiếm những người bị mất tích và cứu trợ tại 
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những vùng bị lụt, đồng thời tìm cách tái lập điện nước cho các khu vực 
dân cư. (KNA 18-12-2011) 
G. Trần Ðức Anh, OP 

GIÁO HỘI PHILIPPINES PHÁT ĐỘNG CỨU TRỢ KHẨN CẤP 
NHỮNG NGƯỜI SỐNG SÓT SAU BÃO WASHI 

 
Nhiều gia đình phải rời bỏ nhà cửa do lũ quét và tá túc trong các nhà thờ 
của Giáo xứ San Lorenzo Ruiz ở thành phố Iligan hôm Chúa Nhật. 

Giáo Hội đang nỗ lực cứu trợ các nạn nhân sau cơn khi bão nhiệt đới 
Washi đổ bộ vào Mindanao hồi cuối tuần làm ít nhất 650 người thiệt mạng 
và hơn 800 người mất tích. 

Theo Uỷ ban Xử lý và Giảm thiểu Rủi ro Thảm hoạ Quốc gia, khoảng 
24.700 gia đình hay 135.094 người trong 13 tỉnh bị ảnh hưởng, bão gây lũ 
quét và sạt lở đất khắp miền bắc Mindanao. 

Hôm 19-12, Hội Chữ Thập đỏ Philippines thống kê tổng số người chết là 
652, nhưng có 808 người mất tích, nên tổng số người chết có thể sẽ tăng 
cao. 
Theo các nguồn tin Giáo Hội tại Cagayan de Oro và Iligan, 2 nơi nặng 
trong những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, khó xác định được chính xác 
con số thương vong vì cơn bão gây thiệt hại rất lớn. 

Tại Cagayan de Oro nơi có nhiều người thiệt mạng sau khi nước sông 
Cagayan tràn bờ, Beryl Tranco thuộc Trung tâm Phục hồi và Cứu trợ 
Panday Bulig đã đánh giá tình hình ở đó rất xấu. 
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“Chúng tôi ưu tiên phân phát nước uống vì không có nước, không có điện 
trong vùng bốc mùi hôi thối do rác rưới và xác chết thối rữa” – bà nói. 

Văn phòng Cứu trợ Công giáo ở thành phố Davao đã phái một nhóm đến 
thành phố Cagayan de Oro đánh giá tình hình cùng với Tổng Giáo phận 
Cagayan de Oro và Đại học Xavier của dòng Tên. 

Caritas Manila, Đài Chân lý Á châu và Văn phòng Xã hội Quốc gia của 
Hội đồng Giám mục Công giáo đã kêu gọi các giáo phận trên cả nước cứu 
trợ, quyên góp quần áo và tiền của. 

Tại Manila, Đức Tổng Giám mục Luis Antonio Tagle chỉ đạo tất cả các 
giáo xứ trong tổng giáo phận tổ chức quyên góp lần hai trong các Thánh lễ 
để ủng hộ những người còn sống ở Iligan và Cagayan de Oro. 

“Trong tinh thần liên đới Kitô giáo, tôi mời gọi tất cả các giáo xứ, thánh địa 
và cộng đoàn trong Tổng Giáo phận Manila tổ chức quyên góp lần hai 
trong tất cả các Thánh lễ” - Đức cha Tagle viết trong thông tư phát hành 
hôm 19-12. 

Đợt quyên góp lần này sẽ được tổ chức từ ngày 19-12 đến Lễ Giáng sinh. 
Các linh mục, giám quản thánh địa và tuyên uý cũng được hướng dẫn gửi 
tiền quyên góp về Cục Ngân khố và Kế toán của Arzobispado de Manila, 
trong khi công chúng được kêu gọi gửi tiền ủng hộ đến Caritas Manila. 

GIÁNG SINH RỘN RÃ ĐẾN VỚI NGƯỜI KÉM MAY MẮN 

Cuối tuần qua, hàng ngàn người 
nghèo ở nhiều nơi trên cả nước 
cảm nhận niềm vui và ý nghĩa 
Giáng Sinh qua các lễ hội đặc biệt 
do các nhóm Công giáo tổ chức. 
Hơn 1.200 người khuyết tật và tình 
nguyện viên, không phân biệt tôn 
giáo, tập trung tại Toà Giám mục 
Thái Bình vào 2 ngày 17 và 18-12 
để tham dự thánh lễ, văn nghệ, tiệc 
mừng, chơi trò chơi, lãnh quà và 
phần thưởng. 20 bác sĩ và y tá đền 

Đc. Phêrô Nguyễn Văn Đệ với các em 
kém may mắn trong Ngày Hội Giáng 
Sinh tại GP. Thái Bình năm 2011 
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từ Hà Nội và Thái Bình còn khám bệnh, tư vấn và phát thuốc miễn phí cho 
họ. 
“Mỗi dịp lễ Noel về, Cha không thể quên chúng con và chắc chúng con 
cũng không quên ngày sinh nhật của người bạn thân yêu tri kỷ nhất của 
chúng con đó là Chúa Giêsu Kitô” - Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ, người 
tổ chức sự kiện này, phát biểu với các tham dự viên. 
Đây là lần thứ ba Đức cha Đệ quy tụ họ tại giáo phận của ngài để mừng 
Giáng Sinh kể từ khi ngài làm Giám mục Thái Bình năm 2009. 
Một số sản phẩm như bình gốm sứ, tranh vẽ, hoa nhựa của người khuyết tật 
mang đến tặng Đức cha Đệ đã được bán đấu giá để lấy tiền ủng hộ một số 
bệnh nhân. 

“Chúng tôi về đây nhận thấy mình được an ủi và sẻ chia, được quan tâm và 
dạy bảo những điều tốt lành trong cuộc sống, được vui chơi, ăn uống và 
được quen biết nhiều bạn bè cùng cảnh ngộ” - anh Chu Minh Hùng, bị liệt 
đôi chân và phải ngồi xe lăn, nhận xét. 

Anh Hùng, một người không Công giáo ở Lạng Sơn, cho biết anh đang học 
công nghệ thông tin miễn phí từ một mái ấm của Dòng Don Bosco ở Hà 
Nội.  
“Mỗi năm gặp mặt, được khám bệnh và phát thuốc miễn phí, chúng tôi an 
tâm học tập, vui vẻ, sống khoẻ và sống có ích với xã hội” – anh nói. 
Hôm 18-12, khoảng 200 bệnh nhân HIV/AIDS tham dự buổi giao lưu 
mừng Giáng Sinh tại Phòng khám Kim Long Huế. Họ hát các bài hát về 
Giáng Sinh, thắp nến nguyện cầu cho đất nước thái bình, đóng kịch, làm 
thiệp tặng bạn bè, giao lưu, nhận quà và tiệc mừng. 
Nhóm phòng chống HIV/AIDS của Tổng Giáo phận Huế gồm tu sĩ và giáo 
dân tổ chức buổi họp mặt Giáng Sinh này nhằm nối kết bệnh nhân với nhau 
và hỗ trợ tinh thần giúp bệnh nhân vượt qua sự sợ hãi, chia rẽ và kỳ thị. 
Em Nguyễn Hữu Trường, một trong 40 trẻ mồ côi do cha mẹ qua đời vì 
AIDS, cho biết em cảm thấy vui thích vì lần đầu tiên được các nữ tu hướng 
dẫn cách làm thiệp Giáng Sinh, vẽ hình Chúa Hài Đồng, cây thông, ông già 
Noel và viết lời chúc Giáng Sinh. 

Chương trình dạ hội diễn ra trong 7 giờ với chủ đề “Yêu thương và Liên 
đới” gồm ẩm thực, trò chơi và văn nghệ. Nhiều nhóm khuyết tật còn bán 
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các mặt hàng như móc khoá, quần áo, tranh ảnh, thú nhồi bông, hoa vải, 
CD nhạc. 
Bà Trần Phương Mai, dáng vẻ lam lũ mặc bộ quần áo cũ và đi đôi dép sờn 
gót, nói rằng 50.000 tiền lời từ việc bán bong bóng của vợ chồng bà chỉ đủ 
miếng ăn cho cả nhà. “Chưa khi nào tôi dám nghĩ đến việc cho con đi chơi 
Noel, nhưng hôm nay con tôi đã được chơi Noel ở đây, thật là may mắn 
cho mẹ con tôi” - người mẹ 48 tuổi nói trong xúc động. 
Ông Giuse Phạm Khắc Thiện, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết dạ hội nhằm 
đem niềm vui Giáng Sinh cho người kém may mắn, giúp họ bớt cô đơn khi 
được giao lưu với những người cùng cảnh ngộ, đồng thời tạo điều kiện cho 
họ sống hòa nhập với cộng đồng. 

 

GIÁO PHÂN THANH HÓA MANG HƠI ẤM GIÁNG SINH CHO 
NHỮNG BỆNH NHÂN PHONG 
 

 
 

 
 

Hằng năm, khi Giáng sinh về, giáo phận Thanh Hóa cùng với ân nhân xa 
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gần gom góp những món quà bé nhỏ, như một dấu chỉ của tình yêu chân 
thành, để cùng với những số phận không may mắn tại trại phong Cẩm 
Thủy có một bài ca Giáng sinh rạng rỡ. 

Trại phong Cẩm Thủy nằm ở một vùng sâu thuộc xã Cẩm Bình, huyện 
Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đây có đại gia đình những con người có 
số phận hẩm hiu, mang trong mình căn bệnh đã một thời gây kinh hãi cho 
con người: bệnh phong hủi. Dù rằng quan niệm xã hội đã khác, căn bệnh 
phong (cùi, hủi) không  còn là bệnh nan y nữa, nhưng dường như định kiến 
về người bị bệnh phong cùi vẫn còn đó. Vì thế ngoài nỗi đau bệnh tật giày 
vò, người bị bệnh phong còn mang trong mình nỗi đau của sự mặc cảm, 
của sự xa cách thế giới bên ngoài. Khi nói về bệnh phong, ta nhớ một nhà 
thơ nổi tiếng của phong trào thơ mới năm nào đã cất lên những tiếng đau 
xé lòng khi phải lánh xa cuộc đời vì mang mầm bệnh hủi. Đó là Hàn Mặc 
Tử, với nàng thơ u uất, đau thương, gào thét mong được quay lại với cuộc 
đời thực tế. Cách nhau đôi bờ, thậm chí chỉ một hàng cây thôi nhưng là cả 
một biển trời xa cách. Và còn hơn thế nữa, người đời coi những người bệnh 
hủi như những con người đáng sợ. Hủi vô tình trở thành một danh từ chỉ 
người không tốt, bị xa lánh. Nỗi đau về thể xác là quá lớn nhưng đáng sợ 
hơn chính là nỗi đau gặm nhấm tâm hồn con người. 

Đã trở thành truyền thống và được đưa vào lịch chung, cứ vào trước ngày 
lễ Giáng Sinh, Tết Nguyên Đán, Giáo phận Thanh Hóa lại chung tay cùng 
các ân nhân xa gần, trong và ngoài nước với tấm lòng nhân ái thường 
xuyên ghé thăm, động viên, giúp đỡ nhiều mặt với bệnh nhân của trại 
phong. Có nhiều ân nhân còn lặn lội từ nửa kia trái đất, từ Châu Âu xa 
xôi… về thăm trại phong, có nhiều người cũng chung tay lập ra những hội 
chuyên bảo trợ cho bệnh nhân phong…. Có lẽ vì thế mà căn bệnh đã không 
thể lấy đi sức sống của họ. Và con số bệnh nhân nơi đây cũng giảm dần 
theo năm tháng. Thêm vào đó, những số phận đen bạc đã trở nên quen thân 
với gương mặt với Đức Cha, với quí cha, và đại gia đình Công giáo xứ 
Thanh. 
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Giáo Phận Fort Worth khánh thành nhà thờ Việt lớn nhất Hoa Kỳ 

ARLINGTON, Texas (NV) - Giáo Phận Fort Worth ở Texas vừa khánh 
thành nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam ở Arlington, được coi là nhà 
thờ Việt Nam lớn nhất Hoa Kỳ. 

 

Mặt tiền nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Arlington, Texas, vừa được 
khánh thành 

.“Tôi rất vui và hạnh phúc qua một thời gian chuẩn bị và bây giờ hoàn tất 
ngôi thánh đường 2,000 chỗ ngồi. Ðó là do Thiên Chúa chúc phúc cho tất 
cả chúng ta,” Linh Mục Nguyễn Ðức Thuần, chánh xứ nhà thờ Các Thánh 

Tử Ðạo Việt Nam, chia sẻ với nhật báo Người Việt. 

“Thời gian 15 tháng xây dựng diễn ra tốt đẹp, chứng tỏ hồng ân Thiên 
Chúa ban cho, nên mới có một ngôi thánh đường lớn và đẹp cho giáo dân 
các thành phố xung quanh như Arlington, Grand Prairie, Fort Worth và 
những nơi khác,” vị linh mục thuộc Dòng Ðồng Công, Missouri, nói tiếp. 

Theo linh mục cho biết, giáo xứ hiện có khoảng 6,500 giáo dân cư ngụ tại 
nhiều thành phố lân cận. 
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Kiệu xương Thánh Tử Ðạo Việt Nam đi qua nhà thờ cũ 

Linh Mục Nguyễn Ðức Thuần cho biết giáo xứ được cố Giám Mục Joseph 
Delaney thành lập năm 2000. Nhà thờ lúc đó được tân trang từ tòa nhà mua 
lại của ngôi chợ Food Lion. Lúc đó, nhà thờ chỉ có 1,000 chỗ ngồi. 

“Ngay từ đầu, ước ao của giáo dân là muốn xây dựng một thánh đường lớn 
vì biết giáo dân sẽ ngày càng đông hơn,” Linh Mục Thuần nói. 

Linh mục giải thích về tên của nhà thờ: “Lý do giáo dân ở đây chọn tên 
như vậy là để kính dâng các thánh tử đạo Việt Nam ngôi thánh đường này, 
đồng thời để nhớ về tiền nhân của mình, để con cháu sau này ghi nhớ. Tất 
cả giáo dân Việt Nam đều là con cháu của các thánh tử đạo.” 

Thánh lễ thánh hiến nhà thờ do Giám Mục Kevin W. Vann, giám mục Giáo 
Phận Fort Worth, chủ tế cùng với Giám Mục Mai Thanh Lương, phụ tá 
giám mục Giáo Phận Orange, California, cùng với sự hiện diện của linh 
mục chánh xứ và nhiều linh mục và tu sĩ Dòng Ðồng Công và trong giáo 
phận. 

Theo thông cáo của giáo phận, nhà thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, tọa 
lạc tại góc đường East Mayfield Road và Collins Street, rộng 29,000 square 
feet, còn bao gồm một nhà nguyện nhỏ và các văn phòng. Tháp chuông cao 
có thể nhìn thấy được ngay cả khi lái xe trên Xa Lộ 20. 
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Ðông đảo giáo dân tham dự lễ thánh hiến ngôi giáo đường. 

Phần chính của nhà thờ có 1,400 chỗ ngồi, bên nhà nguyện 400 chỗ và phía 
dành cho người có con thơ là 200 chỗ. Tuy chia làm ba, nhưng ngăn cách 
nhau bằng tường kính, nên vào các dịp lễ trọng nhà thờ có thể thoải mái 
đón nhận 2,000 người tham dự. 

Ngoài ra, bên trong và bên ngoài nhà thờ còn được lát bằng đá cẩm thạch 
và đá granite mang từ Việt Nam sang. 

Bàn thờ chính của nhà thờ và bàn thờ nhà nguyện cũng được làm bằng đá 
cẩm thạch Việt Nam. 

Ghế trong nhà thờ là gỗ cây sồi ở Mỹ, mang về Việt Nam làm thành ghế, 
rồi đưa trở lại Arlington. Những bức tượng thánh của nhà thờ, ví dụ như 
Thánh Maria, Thánh Giuse, hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, cũng 
được làm bằng đá cẩm thạch của Việt Nam. 

Ngoài ra, bên trong nhà thờ còn có tượng của 12 vị thánh quan thầy của 12 
khu trong giáo xứ, trong đó có ba thánh tử đạo Việt Nam: Thánh Thợ May 
Nguyễn Văn Ðệ, Thánh Linh Mục Lê Bảo Tịnh và Thánh Nông Dân 
Nguyễn Văn Mới. 

Phía trước nhà thờ là tượng đài Ðức Mẹ La Vang giữa hồ nước, xung 
quanh là sân được lát gạch đỏ. 

Cũng theo Giáo Phận Fort Worth, dự án trị giá $6.8 triệu được Giám Mục 
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Kevin W. Vann chấp thuận năm 2008. 

Thiết kế của nhà thờ do kiến trúc sư Nguyễn Duy Khiết phụ trách. 

Hiện nay, trung bình mỗi tuần có khoảng 3,500 giáo dân tham dự lễ tại nhà 
thờ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, Arlington. Tất cả thánh lễ đều được cử 
hành bằng tiếng Việt, ngoại trừ một lễ vào lúc 12 giờ 30 trưa Chủ Nhật 
được cử hành với hai thứ tiếng Anh-Việt. 

Ngoài linh mục chánh xứ, giáo xứ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam còn có hai 
linh mục khác, cũng thuộc Dòng Ðồng Công, và hai thầy sáu vĩnh viễn. 

Linh Mục Nguyễn Ðức Thuần, dù thuộc Dòng Ðồng Công, nhưng được 
phái đi giúp xứ nhiều nơi trong tiểu bang Texas trước khi về giáo xứ Các 
Thánh Tử Ðạo Việt Nam cách đây hơn bốn năm. 

 

Ðỗ Dzũng 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Gây Quỹ Bác Ái Truyền Thống   
Một trong những sinh hoạt trong năm mang ý nghĩa nhất của Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang Winchester là việc gây quỹ bác ái truyền thống hàng năm 
vào dịp lễ Giáng Sinh để giúp những người kém may mắn hơn chúng ta 
đang ở Việt Nam, cụ thể là những em bé mồ côi nghèo khổ và khuyết tật 
trong các mái ấm và các nhà tình thương. 
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Truyền thống này đã bắt đầu từ khi Cộng Đoàn còn rất nhỏ bé tại nhà thờ 
Our Lady of Valley_ Hemet, khi CĐ vỏn vẹn chỉ có 7 gia đình tiên khởi. 
Những con số nhỏ bé khiêm tốn nhưng nói lên tấm lòng quảng đại rộng rãi 
của quý ông bà anh chị em đã thực thi việc bác ái trong những năm qua: 
Noel 2007 thu được: $ 2,585.00 
Noel 2008 thu được: $ 4,600.00 
Noel 2009 thu được: $ 6,023.00 
Noel 2010 thu được: $ 6,483.45 
Trước tình hình kinh tế xuống dốc thảm hại nhất trong lịch sử Hoa Kỳ 
trong những năm gần đây làm cho tình hình tài chánh của mỗi gia đình 
chúng ta ngày càng khó khăn eo hẹp. Dù khó khăn thế nào chăng nữa 
nhưng chúng ta không thể chối cãi một thực tế là chưa có gia đình nào 
trong CĐ phải thiếu ăn. Con cái chúng ta vẫn dư thừa dinh dưỡng. Tủ lạnh 
trong nhà lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn thức uống, nhiều khi còn phải đổ vào 
thùng rác những thức ăn dư thừa còn lưu trong tủ lạnh hết ngày này qua 
ngày khác.  
Chắc chắn Thiên Chúa không bắt chúng ta phải làm việc bác ái như Bill 
Gates hoặc Warren Buffet. Một việc bái ái nhỏ mà ai cũng có thể thực hiện 
được đó là nhường cơm sẻ áo cho những người kém may mắn hơn chúng 
ta. Chi tiêu bớt đi 20$ tiền chợ mỗi khi đi mua đồ ăn thức uống trong mùa 
Giáng Sinh hoặc khi đi mua hàng on sale cuối năm hy sinh không mua 
thêm một chiếc áo, một cái quần để dành tiền làm việc bác ái. 
Đó là món quà Giáng Sinh ý nghĩa nhất và đẹp nhất chúng ta có thể dâng 
tặng Chúa Hài Nhi. 
Nếu mỗi người chúng ta đều trở nên những ông già Noel, những bà già 
Noel, những chàng trai Noel, những cô gái Noel, những em bé Noel…  biết 
đem niềm vui rất nhỏ bé, chia sẻ chút hơi ấm tình người cho những người 
bất hạnh thì thế giới này sẽ trở thành một hang đá Belem vĩ đại đầm ấm 
yêu thương, nơi ấy mọi người cùng hát vang bài ca muôn thuở: 
Vinh Danh Thiên Chúa trên trời 
Bình An dưới thế cho người thiện tâm. 

Dung Nguyễn 
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Xổ Số Bác Ái 
Trong bữa tiệc truyền thống mừng Chúa Giáng Sinh & gây quỹ bác ái vào 
ngày 25/12/2011 sẽ có Xổ Số Bác Ái gồm: 
_ giải nhất: một TV Panasonic 32” trị giá $ 350.00 
_ giải nhì: một bức tranh điện cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp trị giá $150.00 
_ giải ba: một video boombox trị giá $ 50.00 
Những giải thưởng trên do những ân nhân trong CĐ tặng.  
Giá vé: $5.00/ vé.  
Tiền vé thu được sẽ xung vào Quỹ Bác Ái. 
Kính mong mọi người hưởng ứng, mỗi người góp một bàn tay, mỗi người 
thắp lên một ngọn nến tin yêu để sưởi ấm tình nhân loại. 
 
Chương Trình  
Mừng Đại Lễ Chúa Giáng Sinh 2011_CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester 
Lễ Nửa Đêm  24/12/2011 

8:00 – 8:30 pm: Canh thức vọng Giáng Sinh 
8:30 – 10:30 pm: Thánh Lễ Nửa Đêm 
10:30 – 11:00 pm: Réveillon  

Tại: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 
 
Lễ Ban Ngày 25/12/2011  

1:30 – 3:00 pm: Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh 

Tại: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 
 
Tiệc Mừng Noel 25/12/2011 

Gây Quỹ & Chúc Mừng Sinh Nhật Cha Quản Nhiệm  
4:00 – 9:00 pm 

Tại:  Tư Gia anh chị Thu-Oanh  
34514 Simpson Rd. Winchester, CA, 92596 
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Thông báo từ Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 
 Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ sẽ nghỉ học mừng lễ Giáng Sinh và Năm Mới:  
CN Dec. 25, 2011 & CN Jan. 01, 2012 
 
Cộng Đoàn Đọc Kinh Đầu Tháng 
Cộng Đoàn ĐMLV sẽ đọc kinh đầu tháng  cũng là ngày giỗ 49 ngày của cụ 
ông Phêrô Trần Văn Thức. 
Vào ngày Chủ Nhật 01/1/2011 
Vào lúc: 4:00 pm (sau Thánh Lễ CN) 
Địa chỉ: 
Cụ bà Trần Văn Thức kính mời. 
 
 
Thiệp Mời 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Món Quà Giáng Sinh  
 

 
Một đồng tám mươi bảy xu, đúng như vậy. Hàng ngày, cô cố gắng tiêu thật 
ít tiền khi đi chợ. Cô đi loanh quanh tìm mua thứ thịt và rau rẻ nhất cho 
bữa ăn hàng ngày, ngay cả lúc cảm thấy hết sức mệt mỏi cô vẫn cố tìm 
kiếm. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.  

Della đếm lại số tiền ít ỏi một lần nữa. Không hề có sự nhằm lẫn, chỉ có 
một đồng tám mươi bảy xu, và ngày mai sẽ là lễ Giáng Sinh. 

Cô sẽ không thể làm gì hơn, chỉ còn cách ngồi xuống và khóc mà thôi. Ở 
đó, trong một căn phòng nhỏ, tồi tàn, cô đang nức nở. 

Della sống trong căn phòng nhỏ nghèo nàn này với chồng của cô, James 
Dillingham Young, ở thành phố NEW YORK. 

Họ có một phòng ngủ, một phòng tắm và một nhà bếp. James Dillingham 
Young may mắn hơn cô vì anh ấy có việc làm. Tuy vậy đó không phải là 
một công việc kiếm được nhiều tiền. Tiền thuê căn phòng này chiếm gần 
hết lương của anh ấy. Della đã cố gắng rất nhiều để tìm một công việc 
nhưng vận may đã không mỉm cười với cô. Tuy nhiên, cô rất hạnh phúc khi 
ôm ‘Jim’, James Dillingham Young, trong tay mỗi khi anh trở về. 

Della đã ngừng khóc. Cô lau khô mặt rồi đứng nhìn một chú mèo xám trên 
bức tường đồng màu với nó bên cạnh con đường tối ngoài cửa sổ. 
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Ngày mai là Noel và cô chỉ còn một đồng tám mươi bảy xu để mua cho 
Jim, Jim của cô, một món quà. Cô muốn mua một món quà thật sự có ý 
nghĩa, một thứ có thể biểu hiện được tất cả tình yêu cô dành cho anh. 

Della chợt xoay người chạy đến bên chiếc gương treo trên tường. Mắt cô 
sáng lên. 

Cho đến bây giờ, gia đình James Dillingham Young chỉ có hai vật quí giá 
nhất. Một thứ là chiếc đồng hồ vàng của Jim. Chiếc đồng hồ này trước đây 
thuộc sở hữu của cha anh ta và trước nữa là ông nội anh ta. Thứ còn lại là 
mái tóc của Della. 

Della thả nhanh mái tóc dài óng mượt xuống lưng. Thật tuyệt đẹp, không 
khác nào như một chiếc áo khoác đang choàng qua người cô. Della cuộn 
tóc lên lại. Cô đứng lặng đi rồi thút thít một lát. 

Della buớc chậm rãi qua các cửa hàng dọc hai bên đường rồi dừng lại trước 
bảng hiệu ‘Madame Eloise’. Tiếp cô là một phụ nữ mập mạp, bà ta chẳng 
có một chút vẻ ‘Eloise’ nào cả. 
Della cất tiếng hỏi: ‘Bà mua tóc tôi không?’ 
‘Tôi chuyên mua tóc mà’, bà ta đáp và bảo: ‘Hãy bỏ nón ra cho tôi xem tóc 
của cô đi’ 

Suối tóc nâu đẹp tụyệt vời buông xuống. 

‘Hai mươi đồng’ bà ta định giá, bàn tay nâng niu mái tóc óng ả. 

‘Hãy cắt nhanh đi! và đưa tiền cho tôi’ Della nói. 

Hai giờ tiếp theo trôi qua nhanh chóng. Cô tìm mua quà cho Jim trong các 
cửa hiệu trong niềm vui khôn tả. Cuối cùng cô cũng chọn được một thứ. 
Đó là môt sợi dây đồng hồ bằng vàng. Jim rất quí chiếc đồng hồ của mình 
nhưng rất tiếc là nó không có dây. Khi Della trông thấy sợi dây này cô biết 
rằng nó phải là của anh và cô phải mua nó. 

Cô trả hai mươi mốt đồng để mua và vội vã trở về nhà với tám mươi bảy 
xu còn lại. 

Đến nhà, Della ngắm mái tóc cực ngắn của mình trong gương và nghĩ 
thầm: ‘Mình có thể làm gì với nó đây?’. Nửa giờ tiếp theo cô nhanh chóng 
chuẩn bị mọi thứ. Xong Della lại ngắm nghía mình trong gương lần nữa. 
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Tóc của cô bây giờ tòan những sợi quăn quăn khắp đầu. ‘Chúa ơi, mình 
trông như một con bé nữ sinh ấy!’. Cô tự nhủ: ‘Jim sẽ nói gì khi thấy mình 
như thế này?’ 

Bảy giờ tối, bữa ăn đuợc chuẩn bị gần xong. Della hồi hộp chờ đợi, hy 
vọng rằng mình vẫn còn xinh đẹp trong mắt Jim. 

Thế rồi cửa mở, Jim bước vào. Anh ấy trông rất gầy và cần có một cát áo 
khoác mới. Jim nhìn chằm chằm vào Della. Cô không thể hiểu được anh 
đang nghĩ gì, cô sợ. Anh ta không giận dữ, cũng chẳng ngạc nhiên. Anh 
đứng đó, nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ. Della chạy đến bên Jim òa khóc: 
‘Đừng nhìn em như thế, anh yêu. Em bán tóc chỉ để mua cho anh một món 
quà. Tóc sẽ dài ra mà. Em phải bán nó thôi, Jim à. Hãy nói ‘Chúc Giáng 
Sinh vui vẻ’, em có một món quà rất hay cho anh này!’ 

‘Em đã cắt mất tóc rồi à?’ Jim hỏi 

‘Đúng thế, em đã cắt và bán rồi, vì vậy mà anh không còn yêu em nữa ư? 
em vẫn là em mà!’ Della nói. 

Jim nhìn quanh rồi hỏi lại như một kẻ ngớ ngẩn: ‘Em nói là em đã bán tóc 
à?’ 

‘Đúng, em đã nói vậy, vì em yêu anh! Chúng ta có thể ăn tối được chưa, 
Jim?’ 

Chợt Jim vòng tay ôm lấy Della và rút từ túi áo ra một vật gì đấy đặt lên 
bàn. Anh nói: ‘Anh yêu em, Della, dù cho tóc em ngắn hay dài. Hãy mở cái 
này ra em, sẽ hiểu tại sao khi nãy anh sững sờ đến vậy.’ 

Della xé bỏ lớp giấy bọc ngoài và kêu lên sung suớng, liền sau đó những 
giọt nước mắt hạnh phúc rơi xuống. Trong đó là một bộ kẹp tóc, những 
chiếc kẹp dành cho mái tóc óng ả của Della. Cô đã mơ ước có đuợc nó khi 
trông thấy lần đầu tiên qua cửa kính một gian hàng. Những cái kẹp rất đẹp 
và rất đắt tiền. Bây giờ chúng đã thuộc về cô nhưng tóc cô thì không còn 
đủ dài để kẹp nữa! 

Della nâng niu món quà, mắt tràn đầy hạnh phúc. ‘Tóc em sẽ chóng dài ra 
thôi Jim’, nói xong cô chợt nhớ đến dây đồng hồ vàng định tặng cho Jim và 
chạy đi lấy. 
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‘Đẹp không anh? em đã tìm kiếm khắp nơi đấy, giờ thì anh sẽ phải thích 
thú nhìn ngắm nó hàng trăm lần mỗi ngày thôi. Nhanh lên, đưa nó cho em, 
Jim, hãy nhìn nó với sợi dây mới này’ 

Nhưng Jim không làm theo lời Della. Anh ngồi xuống vòng tay ra sau đầu 
mỉm cuời nói: ‘Della,hãy cất những món quà này đi. Chúng thật đáng yêu. 
Em biết không, anh đã bán chiếc đồng hồ để mua kẹp cho em. Giờ thì 
chúng ta có thể bắt đầu bữa tối được rồi em yêu’ 

…đó là một câu chuyện cảm động về tình yêu của hai bạn trẻ đã hết lòng 
yêu nhau. 

 

Nguồn gốc và phong tục đón Giáng sinh ở các nước trên thế 
giới 
 

 
Giáng sinh - thời điểm mà niềm vui, hy vọng, thiện chí và tình thân ái tràn 
trề ở mỗi con người - được xem là một trong những lễ lớn và thi vị nhất 
trong dân gian. Người dân các nước mừng lễ Noel với những sắc thái và 
phong tục khác nhau như thế nào? 

Nguồn gốc ngày lễ giáng sinh 

Lễ Giáng Sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa Giáng Sinh, Noel, Christmas 
hay Xmas (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là 
"Thiên Chúa ở cùng chúng ta") là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giê-su 
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thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Họ tin là Chúa 
Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa 
năm 6 TCN và năm 6. 

Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối 
ngày 24 tháng 12. Theo Công giáo Rôma, lễ chính thức là ngày 25 tháng 
12 còn gọi là "lễ chính ngày", còn lễ đêm 24 tháng 12 gọi là "lễ vọng". Dù 
vậy, lễ đêm 24 tháng 12 thường thu hút tin đồ tham dự nhiều hơn. Những 
người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Julius để 
định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo 
lịch Gregory. 

Tổ chức lễ Giáng sinh Nguyên thủy, lễ giáng sinh là của những người theo 
đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, ngày Thiên Chúa 
xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của 
phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình. Kết quả là 
bây giờ, lễ Giáng sinh được xem là một ngày lễ quốc tế với ông già Noel, 
cây Giáng sinh hay cây thông Noel. 

Anh Quốc: Người ta đón Noel bằng cách trang hoàng cây Giáng sinh thật 
lộng lẫy. Người Anh không ăn lễ nửa đêm vào ngày 24 mà vào chiều 25 
tháng 12. Ðêm 24 tháng 12 họ cũng đi dự lễ nửa đêm, khi về là ngủ ngay. 
Ðối với họ, lễ sáng 25 mới là buổi lễ quan trọng. Người Anh có tục lệ rất 
hay là sau món gà tây là chiếc bánh Giáng sinh được mang ra, ông bố đổ 
vài thìa cô-nhắc lên trên chiếc bánh, bật lửa, cùng lúc ấy đèn trong phòng 
đều tắt hết, chỉ còn lại màu sắc của ngọn lửa xanh huyền ảo lung linh. Khi 
lửa tắt, đèn sẽ được bật sáng lên. Lúc này, ông bố cắt bánh chia cho mọi 
người. Ðiều may mắn sẽ nằm trong đồng xu khi nướng bánh bà mẹ đã đặt 
vào. Ai được đồng xu ấy sẽ được nhiều tài lộc trong năm mới. 

Đêm Noel, bọn trẻ thảo lá thư liệt kê một loạt món quà chúng thích để gửi 
ông già Noel. Chúng ném thư vào lò sưởi vì tin rằng lá thư sẽ được gửi tới 
tay ông già Noel. 

Anh là quốc gia đầu tiên chưng cây tầm gửi (biểu tượng cho hòa bình và 
hạnh phúc) trong dịp Giáng sinh. 
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Áo Quốc: Ngày 24/12, ông Noel mang quà và cây Giáng sinh đến tặng trẻ 
em. Bọn trẻ sẽ chờ cho đến khi chúng nghe tiếng chuông leng keng rồi 
cùng nhau vào một phòng đặc biệt có chưng cây thông đã được trang 
hoàng với nến và bánh kẹo. Cả gia đình sẽ ca vang các bài hát mừng Giáng 
sinh và chúc tụng lẫn nhau. 

Ấn Độ: Ở Ấn Độ, chỉ có ít người theo đạo Kitô giáo tổ chức lễ Noel. 
Nhưng gần đây, buổi lễ đêm 24 tháng 12 trở nên rất phổ thông đối với trẻ 
em. Ðêm đó, các bậc phụ huynh cho phép con cái mình đi chơi lâu hơn 
bình thường để vui chơi thoải mái. Noel Ấn Độ chính là thêm cơ hội để tổ 
chức ngày lễ hội giữa bạn bè. 

Ấn độ mới biết đến việc vui đón Giáng sinh ít năm trở lại đây. Đi sau 
nhưng không hề thua kém, người dân Ấn Độ dành tình cảm rất nồng nàn 
cho dịp lễ tuyệt vời này. 

"Giáng sinh trong vòng năm năm gần đây hết sức nhộn nhịp và khác hẳn 
những gì diễn ra trước đó. Người ta đổ xô đi mua quà, thiệp, nến, cây thông 
và trang phục ông già Noel", anh Sanjeev Arora, Giám đốc Công ty bán lẻ 
Archies ở Ấn Độ cho biết, "Trong đó, thanh niên là những người tham gia 
nhiệt tình nhất". 

Người Công giáo tại đây không trang hoàng cây thông mà thay vào đó là... 
cây xoài hoặc chuối để chào đón lễ Noel. Lá xoài thỉnh thoảng cũng được 
dùng để trang trí nhà cửa trong dịp này. Ở một số nơi tại Ấn Độ, loại đèn 
dầu bằng đất sét được dùng phổ biến trong mùa Giáng sinh. Chúng được 
treo ở mái hiên và được treo rải rác trên tường nhà. Nhà thờ được trang 
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trí bằng cây trạng nguyên dưới ánh sáng lung linh của những ngọn nến suốt 
mùa lễ. 

 
Ba Lan: Gia đình người Ba Lan thường mời khách đến dự bữa ăn đêm 
Giáng Sinh. Số lượng đĩa dọn ra bàn phải luôn là số lẻ 5, 7 hay 9… và số 
người tham gia phải luôn bằng con số đó. Phần quan trọng đặc biệt của bữa 
tiệc là lúc bẻ chiếc bánh oplatek, là chiếc bánh quế mỏng có in quang cảnh 
Chúa Giêsu ra đời. Chiếc oplatek bẻ ra được chia cho tất cả mọi người 
trong bàn ăn. 

Bruxelle: Nếu có dịp đến Bỉ vào tháng này, bạn có thể tới coi khu chợ 
Noel tại Thuin, một khu chợ độc đáo, có nét giống chợ nổi của ta. Hàng 
chục các cửa hàng rực rỡ ánh màu lung linh dội xuống bến cảng khiến 
không khí thật tưng bừng. Những chiếc thuyền này chỉ hoạt động cho mùa 
chợ Noel. Mỗi năm lại có thêm vài ba chiếc thuyền mới nhưng phong cách 
vẫn là ông già tuyết xuất hiện vui chơi cùng con trẻ và chủ yếu bán các vật 
trang trí cho Noel. Còn đến với khu chợ Noel Val-David thì bạn sẽ không 
thể nào làm ngơ trước những hương vị khác nhau. Mùi kẹo, chocolale, thịt 
nướng, nước sốt, gia vị, mứt, trái cây khô, hàng thủ công mỹ nghệ... hòa 
quyện lẫn nhau như muốn mang đến cho gia đình bạn một đêm Noel tràn 
đầy ý nghĩa. Trẻ em đến đây có thể nhận từ tay ông già Noel nhiều thứ quà 
vặt bắt mắt, thơm ngon... 

Brazil: Tháng 12 ở Brazil đang là mùa hè với nhiều hoa nhiệt đới rực rỡ. 
Lễ Noel bao gồm rất nhiều hoạt động như cắm trại, pháo bông, đi thuyền 
và các lễ hội ngoài trời. Cảnh Chúa Giêsu ra đời, được gọi là presépios, là 
phần quan trọng nhất trong trang trí ngày lễ. Trẻ em Brazil được nhận quà 
từ Papai Noël, nghĩa là Ông già Noel. 



 43

 
Đan Mạch: Đan Mạch thời xưa theo Công giáo, nhưng đã đổi qua Tin 
lành, ngày nay Công giáo chỉ là thiểu số. Đêm Noel khi bọn trẻ lần đầu tiên 
thấy cây Noel của chúng đã được trang hoàng cùng với quà bánh, đồ chơi 
thì cả gia đình sẽ cùng nắm tay nhau và nhảy múa hát hò chung quanh cây 
Noel. Nhảy múa quanh cây noel, hát vang thánh ca và những bài nhạc 
Giáng sinh với lá cờ tổ quốc là cách đón Giáng sinh quen thuộc với người 
dân 3 nước Đan Mạch, Na Uy và Thuỵ Điển. 

Đại Hàn: Nhiều người nước này vẫn tổ chức lễ Giáng Sinh, dù không phải 
là người Công giáo. Từ sáng sớm, mọi người đã múa hát ở khắp nơi. Các 
nhóm đi từ nhà này sang nhà khác đánh thức bạn bè và hàng xóm. Người ta 
chỉ ngừng múa hát khi mặt trời của ngày Giáng sinh bắt đầu mọc. Nhiều 
nhà thờ cũng tổ chức các chương trình ca nhạc Giáng sinh đặc biệt trong 
suốt cả ngày. 

Đức Quốc: Trẻ trang hoàng cây Noel bằng tranh ảnh màu các vật dụng 
chúng yêu thích, sau đó đặt lên bên cạnh cửa sổ để qua đêm. Bọn trẻ tin 
rằng rắc thêm một chút đường lên cây thì chúng sẽ không bị ông già Noel 
bỏ rơi. Ở Đức có một loại hoa gọi là Hồng Giáng sinh (Christmas Rose) có 
thể nở rộ trên tuyết và các tảng băng. 

Iran: Người Công giáo bắt đầu kiêng ăn các chế phẩm từ thịt động vật 
ngay từ ngày 1/12. Đây được gọi là "Mùa chay nhỏ", còn "Mùa chay lớn" 
diễn ra trong suốt 6 tuần trước lễ Phục sinh. Sau khi đi lễ nhà thờ, các giáo 
dân tổ chức bữa tiệc Giáng sinh với món ăn truyền thống là thịt gà hầm, 
còn gọi là Harasa. Quà Noel của bọn trẻ là những bộ quần áo mới mà 
chúng tự hào mặc trong ngày Giáng sinh. 

Iraq: Đêm Noel, các gia đình theo đạo Công giáo quây quần bên nhau. Trẻ 
nhỏ đọc sự tích Chúa Giáng sinh trong khi các thành viên còn lại cầm ngọn 
nến đã được thắp sáng. Sau khi trẻ kết thúc câu chuyện, mọi người đốt 
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lửa bụi gai và cùng nhau múa hát xung quanh đống lửa bập bùng. Nếu bụi 
gai cháy thành tro thì xem như năm mới mọi người sẽ nhận được nhiều 
may mắn. Khi ngọn lửa tắt đi, từng thành viên trong gia đình phải nhảy qua 
đống tro tàn 3 lần rồi cầu nguyện cho một năm mới an lành và hạnh phúc. 
Vào ngày Giáng sinh, một ngọn lửa mừng Giáng sinh khác bùng cháy tại 
sân nhà thờ. Vị linh mục đứng ra tổ chức lễ, sau đó khẽ chạm vào một 
người để ban phúc, rồi người này chạm vào người kế bên và cứ thế, tất cả 
mọi người có mặt đều nhận được "cái chạm hòa bình". 

Ireland: Người Ai-len thắp nến trên cửa sổ để mời các vị Thánh hoặc 
những người qua đường mệt mỏi đang tìm nơi dừng chân vào trong nhà 
của họ. Theo truyền thống, bất cứ người qua đường nào đã dừng chân tại 
một ngôi nhà có thắp nến trên cửa sổ thì đều được chủ nhà mời ăn tối và 
một chỗ để nghỉ đêm. Ngày lễ Thánh Stephen, một ngày sau ngày lễ Giáng 
sinh, cũng là ngày Quốc lễ của Ai-len. Các chàng trai trẻ, được coi là các 
con chim hồng tước, đi từ nhà này sang nhà khác, ca hát và mang theo một 
chiếc gậy dài có gắn cây nhựa ruồi. Cây nhựa ruồi được coi là nơi trú ẩn 
của chim hồng tước, biểu tượng của Thánh Stephen. Ngày nay, người ta 
không còn dùng chim hồng tước thật nữa. Trẻ em thường dùng túi nhỏ thay 
vì vớ để đựng quà của ông già Noel. Chúng còn để cạnh đó bánh ngọt và 
nước uống để ông già Noel có thể dùng bữa. 

Kenya: Nhà thờ được trang trí bằng hàng loạt quả bóng đủ sắc màu, dải 
lụa, hoa và cây Noel. Đêm Noel là thời điểm các thành viên trong gia đình 
từ phương xa về sum họp bên bữa tiệc nướng thịt ngoài trời. 

Lebanon: Một tháng trước lễ Giáng sinh, mỗi gia đình sẽ gieo các hạt lúa 
trong một cái chậu nhỏ và chờ đến ngày Giáng sinh sẽ đem những chậu này 
đặt quanh hang đá và cây Giáng sinh. 

Mexico: Lễ hội Las Posadas, kéo dài suốt 9 đêm, là một phần quan trọng 
của lễ Giáng sinh ở Mexico. Posada, là một nhóm bao gồm cả người lớn và 
trẻ em, hoá trang thành những nhân vật trong câu truyện đêm Giáng sinh, 
diễu hành diễn tả lại cảnh Thánh Giuse và Đức Mẹ đi tìm nơi trú chân tại 
Bethlehem. Đoàn diễn hành tiến đến ngôi nhà được chọn trong đêm đó, 
những người hành hương hỏi xin một chỗ nghỉ. Khi những người chủ nhà 
đồng ý cho họ vào, tất cả mọi người bắt đầu buổi lễ với nhạc, thức ăn vả có 
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thể có cả pháo bông. Trẻ em có thể dùng giày thay vớ để đựng quà. Đêm 
Noel, từng nhóm đồng ca sẽ cầm nến và lắc chuông rảo bước khắp các nẻo 
đường đến khi tới nhà thờ địa phương. 

Hoa Kỳ: Từ sau lễ Tạ ơn (Thanksgiving), người Mỹ đã chuẩn bị mừng lễ 
Giáng sinh, người Kitô giáo chuẩn bị theo tôn giáo mình. Người làm 
thương mại thì buôn bán kỉ vật cho ngày lễ. 

Tại Mỹ, lễ Giáng sinh được kỷ niệm theo nhiều cách, mỗi cách phản ánh 
một truyền thống riêng. Những đứa trẻ của đảo Hawaii tin rằng ông già 
Noel đến từ một chiếc thuyền. Những đứa trẻ ở Alaska mang theo những 
ngôi sao rất lớn trong khi chúng vừa đi vừa hát mừng Noel. Ở New Mexico 
các gia đình trang trí những ngôi sao và đèn lồng giấy ở bên ngoài ngôi nhà 
của mình, còn ở Texas những đứa trẻ tham gia vào lễ hội Posadas giống 
như được tổ chức ở Mexico. 

Vì dân Mỹ là dân hợp chủng, đến từ khắp nơi trên thế giới, nên việc mừng 
lễ Giáng sinh cũng đa dạng. Nhưng vì phần lớn người nước này theo đạo 
Tin lành và Công giáo, nên tinh thần mừng lễ Giáng sinh cũng gần với đạo 
hơn, thường nhà nào cũng có cây thông Giáng sinh, chung quanh trang trí 
bằng đèn điện màu sắc, dưới gốc cây là các gói quà cho mọi người trong 
gia đình, các gói quà này sẽ được trao đổi nhau và mở ra sau bữa ăn mừng 
Giáng sinh ban đêm, nói lên những lời chúc tốt đẹp nhất cho Giáng Sinh và 
năm mới. 

 
Na Uy: Đêm Noel, người dân sẽ đặt một tô cháo mạch trong nhà để thờ 
thần bảo vệ nông trại, cầu mong ông đem lại một năm mới ấm no. Khi bọn 
trẻ lần đầu tiên thấy cây Noel của chúng đã được trang hoàng cùng với quà 
bánh, đồ chơi thì cả gia đình sẽ cùng nắm tay nhau và nhảy múa hát hò 
chung quanh cây Noel. Julenissen (Chú lùn Giáng sinh), đội một chiếc 
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mũ chóp dài với bộ râu dài trắng xóa, mang quà đến cho trẻ em Na Uy. 
Mọi người trong gia đình cũng tặng quà nhau trong ngày Giáng sinh. Trong 
quá khứ, trẻ em Na Uy mặc trang phục ngày Giáng sinh và đi từ nhà này 
sang nhà khác để đòi thiết đãi, cũng giống như trẻ em Mỹ trong lễ 
Halloween. Đứa trẻ dẫn đầu sẽ hoá trang thành con dê và phong tục này 
được gọi là "going Julebukk". Ngày nay, trẻ em ở vùng nông thôn của 
Nauy vẫn còn giữ phong tục này. 

Nam Phi: Giáng sinh cũng trúng thời điểm mùa hè. Người dân sẽ tổ chức 
tiệc Giáng sinh vào bữa trưa thay vì bữa tối. Sau đó, cả nhà sẽ đến thăm 
nhà người bạn thân của gia đình và được chủ nhà tặng một hộp Giáng sinh 
có chứa thức ăn trong đó. 

New Zealand: Lễ Giáng sinh rơi vào giữa mùa hè. Thay vì uống nước 
nóng, ông già Noel sẽ dùng một ít bia ướp lạnh. Gia đình thường kéo nhau 
đi picnic hay đi biển và dùng tiệc tối Giáng sinh tại đây. Thông thường 
người dân thích dùng thịt sấy khô ướp lạnh hơn là thịt gà nóng trong lễ này. 

Nga: Người Nga có cách tổ chức lễ hội Noel rất độc đáo vì theo lịch Chính 
thống giáo, ngày lễ Noel là vào ngày 31 tháng 12. 

Ở Nga cũng như ở những nước khác, căn nhà được trang trí rất đẹp. Ở 
Mátxcơva tuyết rơi, cóng người trong giá lạnh, cha mẹ dẫn con cái đi xem 
các tủ kính bật đèn sáng choang và được trang trí lộng lẫy dành cho thiếu 
nhi. Cũng có chương trình ăn uống và tặng quà cho tất cả mọi người. 

Nhật Bản: Người theo đạo Thiên Chúa sẽ trưng bày tại nhà mình một cây 
Noel nhỏ có trang trí đồ chơi, búp bê, quạt giấy vàng, lồng đèn và chuông 
nhỏ. Ánh nến lung linh trên các cành thông làm tỏa sáng cây Noel vào đêm 
Giáng sinh. Ở xứ sở hoa anh đào, một trong những đồ trang trí phổ biến 
nhất trong lễ Giáng sinh là các con thiên nga được xếp bằng giấy. Trong 
ngày Noel, Hoteiosho - một trong những vị thần huyền thoại của Nhật - 
mang quà đến cho trẻ em. Bọn trẻ tin rằng vị thần Hoteiosho có cặp mắt ở 
đằng sau gáy nên dễ dàng quan sát và đánh giá hành vi của chúng. Những 
trẻ không ngoan sẽ không được tặng quà. Thói quen mua bánh Giáng sinh 
làm sẵn cũng góp phần thúc đẩy nghề làm bánh ở Nhật phát triển mạnh. 
Ngoài ra, bản nhạc Daiku, hay còn gọi là Số 9 vĩ đại vang lên ở nhiều nơi 
trong suốt dịp Giáng sinh và năm mới. Đây cũng là thời điểm mà 
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người Nhật thỏa sức mua sắm. Họ xem đêm Noel là thời điểm thích hợp 
nhất trong năm để mua kim cương và các món quà trang sức khác tặng 
người yêu. 

Ngày lễ này ở xứ hoa anh đào có ý nghĩa với các cặp tình nhân nhiều 
hơn.Tokyo Tower, điểm hò hẹn nổi tiếng ở thủ đô Nhật Bản, đã lên đèn từ 
nhiều ngày trước và sẽ sáng cho đến hết Noel. Một số người tin rằng các 
đôi tình nhân đứng dưới chân tháp mỗi khi đèn sáng lên sẽ nói những lời 
yêu bất tử. Khách sạn Tokyo Prince Hotel Park Tower quảng cáo hai phòng 
suites được trang trí đặc biệt dành cho đêm Noel với giá 2 triệu yên (tương 
đương 16,600 đô la) một đêm, bao gồm cả ăn tối. Cả hai phòng đều được 
khách đặt cho đêm 24-12 từ trước đây một tháng. 

 
Pháp Quốc: Noel trước hết là ngày hội gia đình và thường tất cả gia đình 
tập trung tại nhà ông bà mình. Căn nhà được trang trí các tràng hoa và 
người ta bày ở chính giữa phòng lớn nhất trong nhà cây thông Noel. Mỗi 
người đặt một đôi giày gần lò sưởi (nếu có) hoặc dưới cây thông. Ông già 
Noel sẽ trao quà cho mọi người vào đúng chỗ. Trong một số gia đình để trẻ 
em có niềm tin vào ông già Noel, người ta để một ly rượu cho ông già Noel 
và một viên đường cho mỗi con tuần lộc kéo xe của ông. Các gia đình theo 
đạo Kitô đi chơi vào đêm để tham dự vào lễ tại nhà thờ. Trẻ em cũng nhận 
được các món quà do ...ông già Noel mang tới tặng. Tuy nhiên, ngày nay 
đa số các gia đình không còn đến nhà thờ nữa, và một người lớn trong gia 
đình được giao một nhiệm vụ nặng nề là phải vào căn phòng có trưng bày 
cây thông mà không ai nhìn thấy và đặt những món quà ở đó. Trẻ em bước 
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vào phòng có bày cây thông, bé trước, lớn sau, chúng phát hiện ra các món 
quà, thật là tuyệt vời! 

Cũng có những gia đình, trẻ nhỏ để giày của chúng bên lò sưởi trong đêm 
Giáng sinh để nhận quà từ ông già Noel. Những đứa lớn hơn thì đi cùng 
cha mẹ đến nhà thờ và sau đó trở về nhà cùng dùng bữa tiệc Réveillon (bữa 
ăn sau lễ Giáng sinh). Ở Pháp, tại Paris và Lyon, các chương trình múa rối 
mừng lễ Noel rất phổ biến. Tại Paris ban đêm được làm đẹp bằng muôn 
màu từ ánh điện biến hóa, lung linh, trong cái lạnh của mùa Giáng sinh. 

 
Phần Lan: Mọi người có tục lệ đi tắm hơi trước khi ông già Noel đến 
thăm. Sau khi đi lễ nhà thờ, mọi người sẽ viếng mộ người thân và thắp nến 
cho họ. Trẻ em sẽ nhận quà trong đêm Noel từ một thành viên trong gia 
đình ăn mặc giống hệt ông già Noel. Bọn trẻ luôn tin đó là ông già Noel 
thật và chỉ khi lớn lên, chúng mới nhận biết là giả. 

Singapore: Giáng sinh được hầu hết người dân nơi đây đón nhận và chung 
vui với nhau, dù người theo Đạo Thiên Chúa chỉ chiếm khoảng 15% dân 
số. Người dân đảo quốc này năm nay còn dựng cả một cây thông rất to 
ngay giữa một ngã tư đường phố đông đúc để mọi người cùng thưởng thức 
không khí lễ hội. Cách đó không xa, một khu vườn trang trí theo kiểu nơi 
Chúa ra đời cùng những hang động của ông già Noel cũng được rất nhiều 
người viếng thăm. 

Tây Ban Nha:Tại xứ sở bò tót, ông già Noel đi phát quà bằng cách trèo 
qua ban công từng nhà. Vào ngày 6/1, trẻ cũng sẽ được Ba Vua (Three 
Wise Men) đến thăm và tặng quà. 
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Thái Lan: Chính quyền Thái Lan khuyến khích mọi người chung vui Noel. 
Họ đã nỗ lực xây dựng Bangkok và một số thành phố khác thành trung tâm 
mua sắm và vui chơi cho mọi người vào dịp Giáng sinh.  

"Bangkok phải là một thành phố quốc tế để đón chào lễ hội quốc tế là 
Giáng sinh, dù chúng tôi đã số theo Đạo Phật", ông Thanes Petchsuwan, 
một quan chức cấp cao ngành du lịch Thái Lan cho biết. 

Thụy Điển: Công chúa tuyết độ tuổi từ 8 - 11 sẽ giúp ông già Noel giao 
quà cho những trẻ ngoan. Từ sớm ngày Noel, cả nhà thờ được thắp sáng 
bằng nến để phục  

vụ lễ Giáng sinh. 

Thụy Sĩ: Ông già Noel đi trên xe buýt điện đã được trang trí và chở bọn trẻ 
đi một vòng quanh thành phố, cùng nhau hát hò và phân phát cho chúng 
những giỏ đầy ắp bánh kẹo. 

Trung Quốc: Nhà của người Công giáo được thắp sáng bằng nhiều loại 
đèn lồng giấy lộng lẫy. Cây Noel mà người dân quen gọi là “Cây ánh sáng” 
được trang trí bằng hoa giấy, đèn giấy và các dải vòng giấy nhiều sắc màu. 
Trẻ em Trung Quốc dùng loại vớ dài bằng vải mỏng để đựng quà của ông 
già Noel. 

Úc: Ở Úc, lễ Giáng sinh là vào mùa hè, thời tiết rất đẹp và một truyền 
thống phổ biến nhất là hát mừng ngoài trời. Nhiều người Úc, ngày 25 tháng 
tụ tập ở Bondi Beach, gần Sydney, để tổ chức lễ Noel. Ngày 25 tháng 12 ở 
Úc thường là ngày rất nóng trong mùa hè, người dân Úc thường ngồi rất 
lâu với các món ăn Anh truyền thống, phù hợp với khí hậu Anh. 

Ngày nay, mọi thứ dần thay đổi. Bữa ăn gồm đồ biển và hoa quả nhập 
cảng, thay thế những món ăn nặng và nóng truyền thống ở nước Anh lạnh 
lẽo. Ngày nay, ông già Noel, thay vì mặc áo choàng dài, quần và mũ màu 
đỏ, thì lại mặc áo tắm, và xe trượt tuyết không phải được các con tuần lộc 
kéo mà là... các con kanguru. 

Một số gia đình ở Úc lại tổ chức bữa ăn đêm Giáng sinh trên bãi biển, hay 
chơi trò cricket.   
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Ukraine: Ông già tuyết sẽ đến thăm các em thiếu nhi trên chiếc xe trượt 
tuyết do 3 con tuần lộc kéo. Đi cùng với ông là công chúa tuyết trong trang 
phục màu xanh bạc có viền lông trắng, trên đầu cô đội một vòng hoa có 
hình dạng như bông tuyết. 
Italia: Ở Ý, những nhạc công sẽ chơi những bài hát truyền thống bằng 
nhạc cụ Zampogna, một loại nhạc cụ giống như chiếc kèn túi, để chào 
mừng lễ Giáng sinh. Bữa ăn tối vào đêm Noel sẽ không có thịt và có thể có 
lươn, mỳ spaghetti với cá hay món Cardoni (được chế biến từ hoa hướng 
dương với trứng). Món bánh kẹo Giáng sinh được ưa thích là kẹo nuga hay 
còn gọi là kẹo Torrone và bánh Pandoro có hình ngôi sao, bánh hoa quả 
Panettone đặc biệt. Bọn trẻ sẽ được nhận quà trong lễ Hiển linh vào ngày 6 
tháng giêng khi La Befana một bà phù thuỷ tốt bụng vào nhà qua đường 
ống khói và nhét đầy những món quà thú vị vào những chiếc tất hoặc là 
những viên than đá nếu chúng là những đứa trẻ chưa ngoan. Merry 
Christmas bằng tiếng Ý: Buon natale. 
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Đêm hôm sau lễ Noel, không phải ông già Noel mà là bà lão mang tên 
Strega Buffana đến thăm và tặng quà cho trẻ. Bọn trẻ tin rằng bà bay trên 
chiếc cán chổi và chỉ tặng quà cho trẻ ngoan, còn trẻ không ngoan sẽ bị bà 
phạt nặng. Người Ý thường gửi tặng đậu khô cho một số người bạn thân 
thiết của mình để họ nấu món súp đậu lăng. Đây là món súp bình dân nhằm 
nhắc nhở mọi người nhớ về thuở hàn vi. Ăn món súp trên sẽ giúp đem lại 
những điều tốt lành và thịnh vượng cho một năm mới.  
Việt Nam: Lễ Giáng sinh không còn dành riêng cho người Công giáo, 
nhưng cho mọi người chung vui trong tình con Chúa. 
Ngay từ đầu tháng 12, các cửa hàng ở thành phố lớn đã nhộn nhịp trang trí, 
tiếng nhạc mừng Giáng sinh vang lên rộn rã. Thiệp giáng sinh bay đi khắp 
nơi, ông già Noel xuất hiện trên đường phố.... 
Thời tiết ở miền Nam ấm áp nên Thánh lễ đêm 24 đông người tham dự, 
giới trẻ rủ nhau đi lễ và đi chơi. Nhiều người không theo đạo Công giáo 
cũng được mời đến nhà thờ khắp nơi mừng Chúa Giáng sinh. 
Ngoài Bắc, nhà thờ chính tòa Hà nội không còn chỗ chen chân. Trong 
Nam, nhà thờ chính tòa Sài gòn cũng không đủ chỗ, thánh lễ phải cử hành 
tại đầu nhà thờ, trên đường Độc lập cũ, rất trang nghiêm. 
Người Việt Nam mừng Giáng sinh như người Tây phương, sau khi dự 
thánh lễ, nhiều gia đình Công giáo Việt Nam vẫn giữ tục lệ ăn "Réveillon"  
vào lễ nửa đêm. 
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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   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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 

 
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 

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 

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 

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) 588-4737 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA 
cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, 
FULLSET, FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương 
rất cao, típ hậu. Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  
or                                                      Cell: - (951) 834- 7701

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.  

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với bantruyenthong@cddmlv.com 

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

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, Temecula,  

CA 92592. Suite 205 
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 


