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CHỦ NHẬT IV MÙA VỌNG NĂM B  
TIN MỪNG   

 

 Lc 1, 26-38 

"Này Trinh Nữ sẽ thụ thai và sẽ sinh một 
con trai". 

 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa 
sai đến một thành xứ Galilêa, tên là 
Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính 
hôn với một người tên là Giuse, thuộc 
chi họ Đavít, trinh nữ ấy tên là Maria. 

Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào 
rằng: "Kính chào trinh nữ đầy ơn phước, 
Thiên Chúa ở cùng trinh nữ". Nghe lời 
đó, trinh nữ bối rối và tự hỏi lời chào đó 
có ý nghĩa gì. 

                          tiếp theo trang 2 
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TIN MỪNG (tiếp theo) 

Thiên thần liền thưa: "Maria đừng sợ, vì đã được ơn nghĩa với Chúa. Này 
trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên 
cao trọng và được gọi là Con Đấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người 
ngôi báu Đavít tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và 
triều đại Người sẽ vô tận". 

Nhưng Maria thưa với thiên thần: "Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi 
không biết đến người nam?" 

Thiên thần thưa: "Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và uy quyền Đấng 
Tối Cao sẽ bao trùm trinh nữ. Vì thế, Đấng trinh nữ sinh ra sẽ là Đấng 
Thánh và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ trinh nữ cũng 
đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già và nay đã mang thai được sáu tháng, 
người mà thiên hạ gọi là son sẻ; vì không có việc gì mà Chúa không làm 
được". 

Maria liền thưa: "Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần 
truyền". Và thiên thần cáo biệt trinh nữ. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

THIÊN CHÚA VIẾNG THĂM DÂN NGƯỜI 
Lm.Jos Tạ duy Tuyền 

Vào một buổi tối trong một kỳ nghỉ đông lạnh lẽo, một đứa bé trai khoảng 
sáu bảy tuổi đang đứng phía ngoài cửa sổ của một cửa hàng. Cậu bé không 
có giày để mang, quần áo của cậu thì rách rưới. 

Một phụ nữ trẻ đi ngang qua, cô nhìn thấy cậu bé và cô đọc được nỗi khao 
khát trong đôi mắt xanh của cậu bé. Cô nắm lấy tay cậu bé và dẫn cậu vào 
trong cửa hàng rồi cô mua cho cậu một đôi giầy mới và một bộ quần áo 
ấm. 

Sau đó cô dắt cậu trở ra và nói với cậu: “Bây giờ cháu có thể trở về nhà và 
có một kỳ nghỉ đông thật hạnh phúc”. 

Cậu bé chăm chú nhìn cô rồi hỏi: “Cô có phải là Thượng đế không?”. 

Người phụ nữ nhìn cậu bé, mỉm cười và trả lời: “Không cháu à, cô chỉ là 
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một trong số đứa con của Thượng đế”. 

Quả thực, “chúng ta đều là những người con của Thương Đế thôi”. Mỗi 
người chúng ta đều là thụ tạo được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh 
Ngài. Hình ảnh Ngài là tha nhân, là bạn bè, là những người thân quen hay 
xa lạ mà chúng ta gặp gỡ trong cuộc sống. Hình ảnh Ngài đang hiện diện 
qua những người yếu đuối, bất hạnh và nghèo khó đang cần chúng ta chăm 
sóc chở che. Có thể nói: Thiên Chúa cũng đang viếng thăm chúng ta qua 
những phận người đói rách lầm than, hay những phận đời bơ vơ túng quẫn 
trăm chiều. Thế nên, là con của Thiên Chúa chúng ta phải sống yêu thương 
nhau. Tình yêu sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi trở ngại để có thể làm điều 
gì đó tốt đẹp nhất cho tha nhân. Tình yêu sẽ giúp chúng ta lien đới với nhau 
thay vì vô cảm thiếu trách nhiệm với nhau. 

Ngược dòng lịch sử cách đây hơn 2000 năm, một thiếu nữ miền Nagiaret 
được vinh hạnh đón tiếp Thiên Chúa viếng thăm một cách rất âm thầm 
nhưng đầy thân tình. Người thiếu nữ ấy tên là Maria. Với lòng quảng đại 
và với lòng tin tuyệt đối vào quyền năng Thiên Chúa, cô đã không để đánh 
mất cô hội ngàn năm có một là cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên 
Chúa. Cô đã nhanh nhẹn đáp lời bằng hai tiếng xin vâng. Có thể nói : lời 
thưa xin vâng lúc này là lời đẹp nhất trong cuộc đời cô. Lời thưa xin vâng 
không những đã làm nên trang sử mới trong cuộc đời cô mà còn đưa nhân 
loại bước vào kỷ nguyên mới của lịch sử. Triều đại mới đã bắt đầu. Thời 
đại hồng ân đã khởi sự. Thiên Chúa đã trở nên Emmanuel ở cùng chúng ta 
mọi ngày cho đến tận thế. 

Ngày hôm nay Thiên Chúa vẫn đang viếng thăm dân Người. Ngài đang đến 
trong thân phận những con người nghèo khổ, bất hạnh đang cần giúp đỡ, 
cảm thông. Ngài đang đến trong thân phận những hài nhi yếu ớt đang cần 
sự đón nhận, chở che. Ngài đang đến trong thân phận những người già neo 
đơn, bệnh tật đang sống lây lất từng ngày. Ngài đang đến giữa chúng ta. 
Ngài cũng có thể đã từng bị chúng ta khước từ. Ngài đã từng bị chúng ta 
xua đuổi, chúng ta tẩy chay, chúng ta loại trừ. Ngài vẫn đang âm thầm đến 
ngỏ lời từng cuộc đời chúng ta. Hãy rộng lòng đón nhận Chúa. Hãy quảng 
đại để chấp nhận Chúa. Hãy dấn thân và phục vụ Chúa qua những anh em 
đang cần sự trợ giúp của chúng ta. 
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Vâng Thiên Chúa đã hạ sinh làm người và ở giữa chúng ta. Ngài không tự 
nhốt mình trong cung điện nguy nga tráng lệ, nhưng Ngài sinh ra giữa dân 
nghèo cùng cực. Ngài ở giữa những cảnh đời tha phương cùng cực nhất của 
nhân loại là “sinh vô gia cư, chết vô địa táng”. Ngài ở giữa nhân trần để 
chia sẻ cảnh đời vốn dĩ vô thường và lắm nổi trôi. Ngài ở giữa chúng ta để 
trao ban tình yêu cho những người bất hạnh, ốm đau, bệnh tật, bị ngược 
đãi, bị bỏ rơi. Ngài còn dành một tình yêu đặc biệt cho những người tội lỗi 
là phường thu thuế và gái điếm. 

Hôm nay, Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta hãy để cho Chúa được tiếp 
tục hiện diện trong cuộc đời chúng ta. Hãy để cho Chúa làm chủ cuộc sống 
của mình bằng việc tuân hành thánh ý Chúa. Hãy noi gương Đức Mẹ, 
chúng ta hãy dọn cho Chúa một cung lòng để Chúa ngự trị. Hãy đón nhận 
Chúa. Hãy sống cho Chúa. Hãy phục vụ Chúa trong anh em. 

Ước gì trong mùa giáng sinh năm nay, lời cầu chúc Emmanuel không chỉ là 
Thiên Chúa ở cùng chúng ta mà ở cùng anh chị em chúng ta. Xin Chúa 
Giê-su là Đấng Emmanuel luôn hiện diện sống động trong cuộc đời từng 
người chúng ta, xin Ngài ban tràn đầy niềm vui thánh ân trong ngày mừng 
Chúa Giáng Sinh. Amen 

SỐNG ĐẠO 
QUÀ GIÁNG SINH CHO CON  

 

Sắp đến lễ Giáng sinh rồi mà trong văn phòng ông Giám đốc một xí nghiệp 
còn chồng chất bao nhiêu công việc. Hầu như ngày nào cô thư ký cũng 
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phải làm thêm giờ phụ trội. 

Thấy ông Giám đốc lính quýnh nhìn đồng hồ rồi nhìn lịch treo tường, cô 
thư ký hỏi: 

- Thưa ông, còn phải làm việc gì nữa không? 

Ông đáp: 
- Chúng ta phải ra về thôi, muộn rồi, cũng chẳng làm thêm được việc gì 

nữa. 

Cô thư ký mỉm cười nói: 
- Thật ra, còn một việc nữa cần phải làm sớm, đó là mua quà cho con gái 

cưng của ông. Ông đừng quên là chỉ còn hai hôm nữa là tới lễ Giáng sinh 
rồi đó. 

Ông Giám đốc giơ hai tay ôm đầu nói: 
- Thật may là cô nhắc, suýt nữa tôi quên mất. Ngày nào cũng bao nhiêu 

công việc dồn dập. Có lẽ con bé sẽ giận tôi lắm. Mỗi buổi tối khi tôi về đến 
nhà thì nó đã ngủ say. Ít khi tôi có thì giờ nói chuyện hoặc chơi với con gái 
tôi, nhưng ít là dịp lễ Giáng sinh tôi muốn tặng nó một món quà thật đẹp 
mà nó ưa thích. Nhưng tôi cũng không có thì giờ đi mua cho nó. Hay là cô 
mua dùm tôi nhé ? Cô đọc dùm tôi lá thư nó gởi cho tôi xem nó muốn gì, 
tốn kém bao nhiêu cũng được, nó thích gì cô cứ mua cho nó. 

Cô thư ký mở tờ giấy hồng mà cô bé nguệch ngoạc mấy hàng chữ. Cô đọc 
qua rồi mỉm cười lắc đầu với ông Giám đốc. Ông Giám đốc ngạc nhiên hỏi: 

- Có điều gì khó khăn đến nỗi không thể làm vui lòng một đứa trẻ 8 tuổi, 
nó muốn gì vậy? Cô đưa lá thư cho tôi xem. 

Cô thư ký trao cho ông Giám đốc lá thư với mấy hàng chữ của con gái 
cưng như sau: 

Ba yêu dấu của con, 

Con chỉ xin Ba cho con một món quà Giáng sinh này, là bắt đầu từ năm 
mới mỗi ngày, Ba dành ra nửa tiếng đồng hồ để chơi với con, con không 
xin gì thêm nữa đâu. 

Con cưng của Ba 
Ký tên 

Mến thương 
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Giáng Sinh là lễ của Tình yêu. Không phải là lễ của những món quà vật 
chất, đắt tiền nhưng không gói ghém được tình yêu thương. Sống trong thế 
giới hưởng thụ, người ta chỉ nghĩ đến vật chất. Món quà càng đắt tiền thì 
càng có giá tri. Nhưng thật ra chỉ có quà tặng thắm đượm tình thương mới 
có giá trị lớn nhất. Paul Claudel có nói: "Quà tặng phải đưa vào tận con 
tim, chứ không phải chỉ trên đôi tay." 

Thánh Phalo cũng nhắc nhở: "Anh em chớ mắc nợ nhau điều gì, ngoài tình 
thương mến". Vì thế quà tặng chỉ có ý nghĩa và có giá trị khi nó nói lên 
tình cảm sâu sắc, sự quan tâm tế nhị, lòng yêu mến chân thành. Do đó, tặng 
quà không có nghĩa là cho đi của cải dư thừ, mà chính là trao tặng chính 
bản thân mình. Bà góa dâng cúng trong đền thờ hẳn phải là tấm gương để 
chúng ta noi theo. Dù chỉ bỏ vào thùng tiền 2 đồng xu nhỏ, nhưng Chúa 
Giêsu đã khen ngợi: "Bà đã cho nhiều nhất, vì bà đã cho chính một phần sự 
sống của mình". 

Có thể nói, quà tặng được coi là quí giá nhất phải là quà tặng từ trái tim. 
Trao ban đích thực chính là trao ban thì giờ, trao ban sự tôn trọng, trao ban 
lòng quí mến, trao ban sự thứ tha. Đó là quà tặng cao quí nhất mà mọi 
người đang chờ đợi nơi chúng ta. 

Trong mầu nhiệm Giáng Sinh, qua Con Một yêu dấu, Thiên Chúa muốn 
trao ban chính Ngài cho loài người. Ngài không chỉ hài lòng với món quà 
vật chất mà Ngài đã ban tặng như vũ trụ bao la với muôn vàn phúc lộc 
trong đó, nhưng Ngài đã đích thân ở giữa nhân loại để chia sẻ cuộc sống 
con người. Chúa Giêsu là hiện thân rõ nét và sống động nhất của tình 
thương vô biên và lòng ưu ái của Thiên Chúa đối với con người. Đức Chúa 
Giêsu là quà tặng quí giá nhất mà Thiên Chúa Cha đã trao ban cho loài 
người. 

Lạy Chúa, xin cho những nghĩa cử con làm cho anh em luôn được đi kèm 
với lòng yêu thương chân thành. Xin cho con cảm thấy mình được lớn lên 
trong tình yêu Chúa mỗi khi con thực thi một nghĩa cử yêu thương nào đó 
cho anh em con. Lạy Chúa Hài Đồng, Chúa đã trao ban trọn vẹn cho nhân 
loại chúng con. Xin cho con luôn ý thức rằng sống đích thực là sống trọn 
vẹn cho tha nhân. Amen! 

Thiên Phúc 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Thánh Cha Benedict XVI khuyên bảo về việc chuẩn bị mừng Lễ 
Giáng Sinh 

VATICAN ngày 12 tháng 12, 2011 (Zenit.org).- 
Đức Thánh Cha Benedict XVI viếng thăm một giáo 
xứ tại Rôma ngày Chúa Nhật, ngài khuyến khích 
giáo dân chẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh, "không chỉ 
bằng những quà tặng mà bằng những con tim của 
chúng ta." 
Đức Thánh Cha viếng thăm giáo xứ "Đức Mẹ Đầy 
Ơn Phúc" (Santa Maria delle Grazie) tại Casal Boccone, ở miền bắc của 
giáo phận Rôma, ngài nói với mọi người là "chúng ta không thể không tiếp 
xúc với Thiên Chúa trong trái tim chúng ta. Nếu có sự tiếp xúc này thì 
chúng ta có lý do để hân hoan. Tôi chúc tất cả quý vị niềm vui Giáng Sinh, 
sự hiện diện của Hài Nhi Giêsu, là Thiên Chúa trong trái tim chúng ta." 

 
Ngài cũng nói về việc chuẩn bị mừng Lễ Giáng Sinh: "Tôi biết là mọi 
người đều có những bổn phận phải làm, nhưng sẵn sàng cho Lễ Giáng Sinh 
không chỉ có nghĩa là mua sắm quà tặng và làm những việc chuẩn bị khác, 
nhưng là phải tiếp xúc với Chúa Giêsu, là đến gặp Người. Tôi nghĩ rằng 
điều quan trọng là không được quên chiều kích này... Đây không phải là 
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một gánh nặng phụ trội, nhưng là quyền năng giúp chúng ta làm tất cả 
những gì chúng ta cần làm. Tôi hy vọng các bạn sẽ duy trì sự tiếp xúc 
thường xuyên với Chúa Giêsu, để cho niềm vui và sức mạnh của Người có 
thể giúp các bạn sống trong thế giới này." 

Khi trở về Vatican, Đức Thánh Cha theo đúng truyền thống Rôma vào 
ngày Chúa Nhật thứ ba mùa Vọng là ban phép lành cho các bức tượng Hài 
Nhi Giêsu được các trẻ em mang đến quảng trường từ khắp các nhà thờ tại 
điạ phương. Các tượng này sẽ được đặt trong các máng cỏ tại các gia đình, 
trường học, và giáo xứ. 

Đức Thánh Cha nói với trẻ em: "Các con thân mến, khi các con cầu nguyện 
trước máng cỏ, xin nhớ đến cha như cha cũng sẽ nhớ đến các con. Cám ơn 
các con và chúc mừng Giáng Sinh vui vẻ!" 
 

 
 

 

 

Lá Thư Ngỏ Của Ba Giám Mục Việt Nam Hải Ngoại Gởi Các Linh 
Mục, Tu Sĩ, Và Cộng Đoàn Dân Chúa Tại Hải Ngoại  
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Kính thưa qúy Đức Ông, Linh Mục, Tu Sĩ và anh chị em tín hữu, 

Trong tuần vừa qua từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12, ba anh em 
chúng tôi là Dominic Mai Thanh Lương, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận 
Orange, Hoa Kỳ, Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu, Giám Mục Phụ Tá Tổng 
Giáo Phận Toronto, Canada và Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ 
Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, Australia, đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ 
những kinh nghiệm mục vụ cũng như những thao thức của các Cộng Đồng 
Dân Chúa nơi chúng tôi đang sống và làm việc. Chúng tôi cũng có dịp lắng 
nghe những quan tâm, ưu tư của các linh mục, tu sĩ và giáo dân qua những 
cuộc đối thoại trong tinh thần đoàn kết và xây dựng. Mặc dù đây chỉ là 
buổi gặp gỡ hữu nghị, chúng tôi nhận thấy cũng cần chia sẻ với anh chị em 
một số điều như sau: 

1. Chúng tôi chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Thiên Chúa đã thương dìu dắt 
khối người Việt Công Giáo hải ngoại. Sau những năm tháng nhiều đau 
thương, vất vả và khốn khổ, chúng ta đã ổn định và trở thành một trong 
những phần tử năng động nhất trong các Giáo Hội địa phưong, nơi chúng 
ta sinh sống. Lực lượng các linh mục, tu sĩ, giáo dân đông đảo và nhất là 
đời sống đạo nhiệt thành đã làm rạng rỡ cho truyền thống và di sản đức tin 
mà các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã đổ máu đào minh chứng. 

2. Chúng tôi cũng cảm tạ Thiên Chúa vì tấm gương trung kiên anh dũng 
của Đức Cố Hồng Y Phanxico Xavie Nguyễn Văn Thuận. Quá trình phong 
thánh đã được xúc tiến cho vị “Tôi Tớ Chúa” này với nhiều cuộc lắng nghe 
các nhân chứng ở nhiều nơi trên thế giới. Chúng tôi kêu gọi anh chị em 
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tiếp tục cầu nguyện và hợp tác khi có thể, ngõ hầu Ngài sớm được tôn 
phong vào hàng hiển thánh, làm vinh danh Giáo Hội và dân tộc Việt Nam. 
3. Chúng tôi cảm thấy cần phát huy tinh thần đoàn kết và liên đới trong các 
thành phần Dân Chúa, hầu tạo sức mạnh và hữu hiệu hóa các sinh hoạt của 
chúng ta từ trong các giáo đoàn đến giáo phận, quốc gia và quốc tế. Chúng 
tôi rất hoan nghênh và khuyến khích các sinh hoạt nhằm tạo tình liên đới, 
giúp nhau thăng tiến trong công việc mục vụ và sống đạo. 
4. Chúng tôi cũng nhận thấy cần đáp ứng với các nhu cầu mới trong hoàn 
cảnh mục vụ mới: các anh em linh mục tu sĩ thế hệ trẻ, giới trẻ thuộc thế hệ 
thứ hai và thứ ba tại hải ngoại, các cháu thiếu nhi… Nỗi ưu tư chung của 
chúng ta là làm sao duy trì gia sản đức tin và văn hóa đặc thù Việt Nam cho 
các thế hệ nối tiếp trong môi trường tục hóa đang đe dọa đến đời sống siêu 
nhiên của người tín hữu. 

5. Sau cùng, chúng tôi biểu lộ sự liên đới với Giáo Hội quê mẹ Việt Nam 
trong cuộc hành trình tiến về tương lai tươi sáng hơn cho Giáo Hội và cho 
đất nước. Nhất là, chúng tôi đặc biệt biểu tỏ sự liên đới với giáo xứ Thái 
Hà hiện đang chịu nhiều thử thách trong khi đòi hỏi những điều chính 
đáng. Chúng tôi kêu gọi nhà cầm quyền hãy tôn trọng tự do tôn giáo và 
nhân quyền, để người dân được sống đúng với nhân phẩm theo hiến chư 
ơng của Liên Hiệp Quốc và có đủ điều kiện để phát huy một đất nước thật 
sự tự do, độc lập và thịnh vượng. 

Chúng tôi cảm tạ Thiên Chúa đã quan phòng cho chúng tôi có cơ hội gặp 
gỡ, chia sẻ và lắng nghe. Chúng tôi cũng nhận ra sự hạn hẹp trong cuộc gặp 
gỡ lần đầu tiên này trước nhiều kỳ vọng của nhiều tổ chức, đoàn thể cũng 
như cá nhân trong khối người Việt Công Giáo hải ngoại. Ước mong của 
chúng tôi là tiếp tục lắng nghe và cầu nguyen để dưới sự linh ứng của Chúa 
Thánh Thần, chúng tôi sẽ phục vụ anh chị em một cách hữu hiệu hơn và 
mang lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội. 

Trong Chúa Giêsu Kitô, 
Các Đức Cha đồng ký tên 

+Dominic Mai Thanh Lương  
+Vincent Nguyễn Mạnh Hiếu  

+Vincent Nguyễn Văn Long 
Viết tại Trung Tâm Mục Vụ Việt Nam 

Orange County, ngày 2 tháng 12 năm 2011 
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Đức hồng y Gioan B. Phạm Minh Mẫn: “Sứ mạng chính của Giáo Hội 
là xây dựng sự hiệp thông và loan báo Tin Mừng cứu độ” 
Phóng viên Alessandro Speciale phỏng vấn ĐHY Gioan B. Phạm Minh 
Mẫn 

 
WGPSG – Vào những ngày sau Công nghị 2011 của Tổng Giáo phận 
TP.HCM, ông Alessandro Speciale - phóng viên của Religion News 
Service và Ucan Agency (PV) - đã thực hiện một cuộc phỏng vấn với ĐHY 
Gioan B. Phạm Minh Mẫn như sau: 
  
PV: Ngài có thể mô tả tình hình tự do tôn giáo ở đất nước của ngài như 
thế nào? 
ĐHY: Tôi nhận thấy quyền con người trên đất nước Việt Nam, nói chung, 
là được hệ thống luật pháp quy định thành những cái phép với sự kiểm soát 
chặt chẽ, với những hạn chế, theo nhận thức của những người làm luật và 
thi hành luật, và tất nhiên là dưới sự lãnh đạo của người Cộng sản. Tuy 
nhiên, so với thời gian sau năm 1975, hiện nay có sự đổi mới và mở rộng 
hơn. Tự do tôn giáo cũng ở trong tình trạng đó. Sự kiểm soát chặt chẽ hay 
mở rộng còn tuỳ thuộc hoàn cảnh cùng quan điểm của những địa phương 
khác nhau. 
PV: Đâu là những hạn chế chính yếu? 
ĐHY: Đối với các tổ chức tôn giáo, hiện nay không có quyền tự do xây 
trường học và bệnh viện, ngoài những nhà trẻ, những phòng khám, những 
mái ấm chăm lo người nhiễm HIV/AIDS, trẻ mồ côi, khuyết tật, người 
mang thai ngoài ý muốn. 
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PV: Tình hình ơn gọi như thế nào? Chủng viện có nhiều chủng sinh 
không? 
 ĐHY: Hiện nay, ơn gọi tại Việt Nam còn rất phong phú. Trong giáo phận 
của tôi, hiện nay có 250 bạn trẻ đang tham dự các lớp dự tu, chờ được vào 
Đại chủng viện. 
PV: Ngài cảm thấy chủ nghĩa ‘thế tục hóa’ có ảnh hưởng như thế nào ở 
Việt Nam? 
ĐHY: Trọng tâm đời sống của nhiều người hiện nay là cơm áo gạo tiền, 
chứ không phải đạo đức làm người. Lối sống thế tục ảnh hưởng nhiều lên 
người dân, nhất là các bạn trẻ. Dầu vậy, vẫn còn đông đảo người Công giáo 
đi nhà thờ, tham gia các sinh hoạt đạo. 
PV: Ngài có thể mô tả như thế nào về mối tương quan hiện tại với chính 
quyền? 
ĐHY: Mối quan hệ giữa Nhà Nước và Giáo Hội có những thay đổi tùy theo 
thời điểm và địa phương. Nhưng nói chung, hiện nay có phần ít căng thẳng 
hơn những thập niên trước. Cũng có thể nói là có phần cải thiện. Một số 
bằng chứng cụ thể là sự hiện diện của vị Đại diện Vatican không thường 
trú tại Việt Nam, HĐGM.VN nay có nhiều Uỷ ban Mục vụ, một số giáo 
phận có nhiều tổ chức mục vụ, tổ chức tông đồ giáo dân, một số sinh hoạt 
đạo không cần phải có phép trên văn bản như trước kia. 
PV: Cuộc tranh cãi về tài sản của Giáo Hội diễn biến như thế nào? Tài 
sản đó có được trả lại cho Giáo Hội không? 
ĐHY: Từ sau năm 1975, người dân Việt Nam cũng như các tổ chức tôn 
giáo tại Việt Nam không còn quyền sở hữu nhà đất. Nhà Nước chủ trương 
đất đai là sở hữu toàn dân, người dân chỉ có quyền sử dụng đất, còn Nhà 
Nước quản lý mọi sự. Đang khi đó, Nhà Nước lại chủ trương kinh tế thị 
trường. Từ đó, sinh ra nhiều tranh chấp trong xã hội cũng như tình trạng 
tham nhũng, bất công, đặc biệt trong lãnh vực đất đai. HĐGM.VN đã có 
văn bản đề nghị Nhà Nước tu chính hệ thống luật pháp, nhìn nhận quyền tư 
hữu là quyền chính đáng của người dân. Trên thế giới ngày nay, hầu hết 
các quốc gia đều nhìn nhận quyền tư hữu là một trong những quyền căn 
bản của con người. Theo tôi biết, nhiều nhân sĩ trí thức ngoài Công giáo, kể 
cả một số cán bộ, cũng đồng ý với quan điểm này. 
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 PV: Có người nói rằng: các Giám mục “quá mềm” đối với chính quyền. 
Ngài trả lời như thế nào? 
ĐHY: Có những bài viết trên mạng truyền thông phê phán Giám mục này, 
Giám mục kia chạy theo Cộng sản hoặc là làm tay sai cho Cộng sản, thậm 
chí còn kết tội Vatican thoả hiệp với Nhà Nước Việt Nam. Có lẽ lý do 
chính là vì họ thấy các Giám mục không làm theo như họ, không dùng 
mạng truyền thông lên tiếng phản đối, tố cáo việc này việc kia trong xã hội. 
Thế nhưng, tôi nhận thấy đại đa số người Công giáo không có cùng cái 
nhìn như vậy. Còn các Giám mục ý thức sứ mạng chính của Giáo Hội là 
xây dựng sự hiệp thông và loan báo Tin Mừng cứu độ của Chúa Giêsu, là 
Tin Mừng Sự Sống, Tin Mừng Tình Thương, Tin Mừng Bình An cho mọi 
người. Do đó, các Giám mục theo con đường đối thoại trong ánh sáng chân 
lý và tình yêu, đã từng góp ý mở đường cho Nhà Nước cải tiến hệ thống 
luật pháp, nền giáo dục, cách quản trị, nhằm vượt qua những vấn đề 
nghiêm trọng trong xã hội. 
Riêng tôi cũng đã nhiều lần lên tiếng cho người Công giáo, và cho Nhà 
Nước thấy những bất công trong xã hội, khai mở cho mọi người con đường 
đổi mới, đổi mới cả cách trị quốc ngày càng mang tính nhân bản, tôn trọng 
nhân quyền nhân phẩm của mọi người dân, đặc biệt người yếu thế, người 
lâm cảnh khó khăn. Có người trong Nhà Nước tâm sự với tôi: cái khó nhất 
trong các công việc tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, là việc tu thân, là 
đổi mới suy nghĩ và quan điểm về công bằng xã hội, về nhân phẩm, nhân 
quyền, về dân chủ, về cách trị quốc. Truyền thống văn hoá Việt Nam quan 
niệm trị quốc là “dân chi phụ mẫu”, “cha mẹ đặt đâu con ngồi đó”. Mặc dù 
nay thì có những người bảo tôi rằng thời nay thì “con đặt đâu cha mẹ ngồi 
đó”. Công cuộc đổi mới trong Giáo Hội cũng như trong xã hội, đều cần 
thời gian và ơn Chúa giúp, cùng sự đồng thuận của con người. 
PV: Tại sao hoạt động của Giáo hội trong lãnh vực giáo dục và chăm sóc 
sức khỏe bị hạn chế? Giáo Hội có thể làm được gì trong các lãnh vực 
này? 
 ĐHY: Sau năm 1975, việc chăm lo sức khoẻ và giáo dục mọi người là 
thuộc độc quyền của Nhà Nước xã hội chủ nghĩa. Gần đây, Nhà Nước có 
chủ trương xã hội hoá những công việc đó, cho người dân và người nước 
ngoài tham gia xây trường, xây bệnh viện. Nhưng các tổ chức tôn giáo thì 
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không được tham gia. Hồi tháng 5.2011, hội ý với một số Giám mục trong 
giáo tỉnh, tôi có đề nghị với Nhà Nước tu chính hệ thống luật pháp, trả lại 
sự bình đẳng bình quyền cho các tổ chức tôn giáo. 
PV: Giáo Hội phản ứng thế nào đối với các tệ nạn xã hội đang ngày một 
gia tăng trong xã hội – thường do chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa tiêu thụ 
và những quan niệm đạo đức của phương Tây tác động lên? 
 ĐHY: Riêng tại Thành phố nầy, tôi cố gắng gây ý thức cho mọi người 
Công giáo làm hai việc. Một là “phòng”, hai là “trị”. “Phòng” qua việc 
giúp các gia đình, các cộng đoàn phát triển không những thành cái nôi của 
sự sống mới, mái ấm của tình thương, ngôi trường đầu tiên giáo dục con 
cái nên người tốt và hữu ích, mà còn thành một thành trì bảo vệ thế hệ trẻ 
khỏi lây nhiễm những thói hư tật xấu cùng các tệ nạn xã hội. “Trị” qua việc 
hợp lực với nhau chăm sóc và phục hồi các nạn nhân tại những trung tâm 
bác ái nhân đạo, tại những mái ấm tình thương... 
PV: Ngài có cái nhìn thế nào về tương lai của Giáo Hội – ví dụ trong 5 
năm nữa? 
 ĐHY: Đại Hội Dân Chúa Việt Nam tháng 11.2010, thống nhất mô hình 
xây Giáo Hội Mầu nhiệm - Hiệp thông - Sứ vụ, và mời gọi người Công 
giáo Việt Nam chung sức xây Giáo Hội Việt Nam theo mô hình đó. Công 
nghị giáo phận tháng 11.2011 tạo cơ hội cho mọi thành phần trong giáo 
phận, theo mô hình trên, chung sức xây mới gia đình tín hữu là Giáo Hội 
tại gia, xây mới cộng đoàn tu, cộng đoàn giáo xứ, các tổ chức tông đồ giáo 
dân, là Giáo Hội tại cộng đoàn, xây mới giáo phận cùng các cơ cấu tổ chức 
mục vụ, là Giáo Hội tại địa phương. Xây mới ngôi nhà Giáo Hội trên nền 
vững chắc là Lời Chúa, với bốn trụ cột vững bền là Chân Lý và Tình 
Thương, Công Lý và Hoà Bình. Trong ngôi nhà chung mới, người người, 
nhà nhà, trong các cộng đoàn tín hữu, sống trọn vẹn ba mối tình hiệp thông. 
Một là sống trọn tình hiếu thảo với Chúa là Cha trên trời. Hai là sống trọn 
nghĩa huynh đệ hợp nhất với anh em đồng đạo. Ba là sống trọn nghĩa 
huynh đệ đồng cảm và chia sẻ với anh em đồng bào và đồng loại. Sống và 
toả ra ánh sáng chân lý và tình yêu của Chúa nhằm làm chứng nhân và loan 
truyền Tin Mừng cứu độ cho mọi người. 
PV: Di sản của ĐHY Nguyễn Văn Thuận được Giáo Hội Việt Nam cảm 
nhận và yêu chuộng như thế nào? 
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ĐHY: Riêng đối với bản thân tôi - có thể nói là người kế nhiệm ĐHY 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận - ĐHY Phanxicô là tấm gương cho tôi 
noi theo: những khó khăn gian khổ, những lời kết tội bất công, Ngài đã 
biến nó thành cơ hội cho ơn Chúa trong lòng Ngài - đặc biệt ơn đức tin, ơn 
đức cậy, ơn đức mến - phát triển và đơm bông kết trái, vì sự sống và sự 
phát triển của mọi người. 
PV: Giáo Hội Việt Nam làm gì để thực sự là ‘của Việt Nam’ chứ không 
phải là ‘hàng nhập’ từ nước ngoài? 
ĐHY: Sau Công Đồng Vatican II, đã có những nỗ lực giúp cho Giáo hội 
Công giáo tại Việt Nam mang bộ mặt Việt Nam. Sau năm 1975, người 
Cộng sản Việt Nam coi Giáo hội Công giáo là một sản phẩm của Phương 
Tây, là đồng minh của thế lực Âu Mỹ. Nhưng sau mấy thập niên, nhiều 
người coi Giáo hội Công giáo là một tổ chức ích quốc lợi dân. Đến nay, tôi 
cảm thấy việc cần phải làm là bước theo đường lối của Chúa Giêsu,  hoà 
nhập vào truyền thống văn hoá xã hội của dân tộc, tìm nơi đó những hạt 
giống lời Chúa, vun tưới cho những hạt giống đó phát triển và đơm bông 
kết trái, góp phần vun đắp nền văn hoá sự sống và văn minh tình thương 
cho xã hội đất nước Việt Nam hôm nay. 
 
Giáng Sinh về trên 'đỉnh mái nhà' của Đông Dương. 

 Sách giáo khoa ngày xưa đề cập đến hiện tượng tuyết rơi ở Việt Nam bằng 
một câu ngắn ngủi: "Việt Nam ta không có tuyết, ngoại trừ thỉnh thoảng ở 
Sapa." 
Ngày nay khí hậu biến đổi toàn cầu, người ta cho biết hầu như hiện tượng 
tuyết rơi xảy ra thường xuyên ở đây. 

Vào đầu tháng 12 vừa qua, khi đoàn lữ hành chúng tôi lên thăm Sapa, thì 
tuyết chưa rơi, nhưng bầu trời không có nắng, sương mù sa xuống mỗi 
ngày hai ba lần. 

Lạnh! Nhiệt độ chỉ vào khoảng khoảng 5 độ C (41F) bình thường cho vùng 
Bắc Mỹ, nhưng cái cảm giác có vẻ giống như lạnh dưới không độ. Cái lạnh 
sương muối ngấm qua nhiều lần áo len áo dạ, tái tê. Các đầu ngón tay 
nhưng nhức như thể bị kim châm. Người hướng dẫn viên cho biết với cái 
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lạnh kéo dài như thế này thêm ba bốn ngày nữa thì những lỗ chân lông tên 
mu bàn tay sẽ nứt ra và súc vật sẽ chết hàng loạt. Ngày xưa khi chưa có 
thuốc thoa, người ta lấy tro trộn với nước tiểu mà xức. 
Vậy mà thổ dân ở đây, các em bé chỉ mới 7, 8 tuổi, đeo sau lưng các em 1, 
2 tuổi khác, vẫn để chân trần. 

Các em bé này bị cha mẹ bắt cõng em đi lang thang trên các con đường chợ 
phiên gió lùa nhỏ hẹp, chúng len lỏi tìm du khách để dụ bán các mảng vải 
thêu (giữ chìa khóa) giá khoảng vài xu (dollar). Tuổi thơ còn vô tư ham 
chơi, bị xua đuổi không cho vào hàng quán, chúng run rẩy đứng nép bên 
cửa, xem trộm chương trình TV. 

Các thổ dân H'Mông, Dao đỏ, Tày, Giáy, Xã Phó làm nghề nông bằng cách 
canh tác các thửa ruộng bậc thang trên các sườn đồi. Đất ít, không phương 
tiện bơm nước, chỉ trông nhờ vào giòng nước thượng nguốn chảy xuống 
khi trời mưa. Mỗi năm trồng được một mùa. Đất núi còn sỏi đá, không 
phân bón, thu hoạch kém. Đời sống nghèo, con người sống an phận, xã hội 
bình đẳng trong cái khổ, không tranh đua, không cơ hội để cố gắng. 

Người Kinh (Việt) biết đến Sapa nhờ người Pháp. Người Pháp đã nghiên 
cứu khí hậu của vùng cao nhất Đông Dương này vào đầu thế kỷ trước và 
quyết định mở một khu Nghỉ Mát ở đây. Họ du nhập các giống thông loại 
tùng bách (samu) từ 'Mẫu quốc' sang, ngày nay các cây hằng trăm tuổi này 
vẩn còn mọc rải rác hai bên ven đường. Thành phố được đặt tên là Chapa, 
rồi Sapa. 

Trong thời chiến tranh 1947, Sapa bị 'tiêu thổ kháng chiến'. Rồi trong cuộc 
chiến biên giới Việt - Trung 1979, lại một lần 'tiêu thổ kháng chiến' thứ hai. 
Hằng trăm căn villa của người Pháp xây dựng trở thành phế tích, ngoại trừ 
ngôi nhà thờ cổ bằng đá ở giữa thị trấn. 
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Bên ngôi nhà thờ cổ này vẫn còn ngôi mộ của vị linh mục người Pháp cuối 
cùng. Ngài bị chặt đầu ngay trong nhà thờ vào năm 1948. Không rõ ai là 
thủ phạm. Giáo dân tìm lại được đầu của ngài vài ngày sau đó và họ chôn 
ngài sau nhà thờ. Từ đó, đã không còn bóng dáng một linh mục nào trong 
gần 60 năm dài. 

Thời gian 60 năm của một xã hội mà tuổi thọ trung bình chỉ có 30 tới 40 thì 
là quá dài. Hầu như những người đã từng thấy một chiếc áo chùng thâm thì 
đã chết cả, thế hệ con cái của họ cũng chết nhiếu rồi, vậy mà... 
Khi Sapa được tái thiết để trở thành một khu du lịch, người Việt cũng bắt 
đầu di dân lên đây, chủ yếu là buôn bán các mặt hàng lưu niệm ở ngoài 
phố. Giáo phận Hưng Hóa đã gửi một linh mục về lại ngôi nhà thờ cổ để tái 
lập giáo xứ và lo việc mục vụ cho các bản xa xôi của thổ dân ở các vùng 
Điện Biên và Lai Châu. Các linh mục Việt Nam đã tìm lại được những giáo 
dân H'Mông còn giữ đạo và... vẫn còn đọc kinh gia đình sáng tối, ngày 
Chúa Nhật vẫn ôn lại các bài 'kinh nghĩa đức tin'.  

Ngày trước, các câu kinh bằng tiếng Việt của Địa Phận Hanoi đã được dịch 
sang tiếng H'Mông, và họ đã ba bốn đời truyền khẩu cho nhau để giữ đạo 
trung thành. 

Chúa Nhật vừa qua, họ đi lễ đông hơn bình thường, đứng chật nhà thờ và 
chen lấn bên ngoài gác chuông. Trang phục mầu sắc của người H'Mông 
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làm rực rỡ khung cảnh buổi lễ. Nhiều gương mặt du khách ngoại quốc lộ 
vẻ sững sờ. 

Cha xứ Phêrô Phạm Thanh Bình cho biết không phải Chúa Nhật nào cũng 
đông như vậy, hôm nay là ngày đặc biệt vì giáo xứ phát giầy và áo lạnh cho 
các em nhỏ. 

 

Giáo xừ Sapa không giàu để có thể tự lực mua hàng trăm đôi giầy và áo 
lạnh như thế. 90 phần trăm là người dân tộc. Số thu hàng tuần không đủ chi 
tiêu. Mùa Noel sắp tới rồi, cha xứ khuyến khích giáo dân ai có năng lực 
nên trang hoàng một cây Noel trong nhà cho thêm phần trang trọng, nhưng 
chính trong nhà thờ, ngài không đủ 'năng lực' để có một cây Noel, kể chi 
đến đốt đèn màu. Bề mặt nhà thờ nguội tanh, một biểu ngữ chào mừng Đức 
Khâm Sứ Tòa Thánh trong dịp viếng thăm vào tháng 11 vẫn còn giữ lại 
cho thêm phần long trọng. Nhìn xa, cửa đóng, không có vẻ là một nhà thờ 
đang hoạt động. Phải tới gần, người ta mới thấy một tấm biển ghi trên cánh 
cửa :" xin cứ mở cửa". 

Trong nhà thờ ban ngày không đốt điện nhưng ánh sáng từ các cửa sổ màu 
cũng đủ làm lung linh phong cảnh bàn thờ. 

Giáo xứ cũng có 2 phương cách kinh tài: thứ nhất là giữ xe trong khuôn 
viên nhà thờ, thứ hai là trồng rau quanh nhà thờ (thay vì trồng hoa.) Tất cả 
là để bồi dưỡng cho chương trình khuyến học. Con em người dân tộc 
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không muốn đi học. Học làm gì khi mà công việc cuối cùng vẫn chỉ là làm 
ruộng. Vậy học làm ruộng thì thiết thực hơn. Có 35 em người dân tộc đang 
'nội trú' trong căn nhà tôn của giáo xứ, cửa ra vào chỉ là một tấm màn vải 
phất phơ theo gió. Các em từ các bản xa xôi được khyến khích ở tạm nơi 
đây để có thể đi học hàng ngày tại trường của Sapa. 

Chương trình khuyến học hầu như đã đem lại một kết quả. Năm vừa qua 
một thanh niên H'Mông mới tốt nghiệp đại học đã xin đi tu. 
Ngoài căn nhà tôn không cửa của chương trình khuyến học, tài sản của nhà 
xứ còn có một phòng của cha xứ nằm ở đầu một dãy nhà xây. Đây là những 
phòng ốc của giáo xứ nhưng lâu ngày đã bị chiếm mất gần hết. Phần đất 
bên hông của nhà thờ cũng đã bị lấy đi. Chính quyền đồng ý cho giáo xứ 
lấy lại hết, nhưng phải bồi thường một nửa cho những người đang cư ngụ ở 
đó. Số tiền cần có là 1 triệu đô la. Một giáo xứ nghèo như thế này thì làm 
sao xoay sở cho ra một số tiền lớn như thế? ...thôi thì đành phải đợi một 
phép lạ vậy, đợi năm này qua năm khác... 

Nhưng phép lạ thì vẫn không thiếu. Giáo dân còn giữ đạo qua 60 năm thử 
thách đã là một phép lạ rõ ràng. Mới đây, một Sơ Đại Hàn quen biết đã vận 
động các người Hàn Quốc đang làm việc tại Viết Nam hổ trợ cho một 
chương trình mua giày và áo lạnh cho các em bé nghèo. Hôm nay là ngày 
phân phát, vừa đúng lúc cho mùa lạnh đang tới. 

Số giày không đủ phát,nhiều em quá nhỏ không có giầy đúng cỡ. Cha xứ 
hứa sẽ mua thêm và yêu cầu các em trả lại những đôi giầy lớn quá. Những 
tâm hồn thơ ngây trong trắng không chút tham lam đã sẵng sàng chờ đợi 
một cách vui vẻ, tin tưởng vào lời của vị linh mục đáng kính. 

Chiều về, chợ thưa dần. Có những em bé mặc áo lạnh mới toanh nhưng 
chân vẫn còn đi đất. 

Ngày Chúa Nhật qua đi, ngôi nhà thờ đá lại an phận ngủ yên trong cảnh 
sương mù.  

Trần Mạnh Trác 



 20

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. 

Việc gây quỹ bác ái 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. 
Khi Cộng Đoàn di chuyển về nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta năm 
2007, việc gây quỹ bác ái đã trở thành truyền thống vào ngày Mừng Chúa 
Giáng Sinh, trùng với ngày sinh nhật của cha quản nhiệm Giuse Nguyễn 
Trọng SVD. Những con số nhỏ bé khiêm tốn sau đây 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 đã lưu giữ 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 Buffett. 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 
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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 
 
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 
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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 
 
Xưng Tội Mùa Vọng 
Tiếng Việt: Trước các Thánh Lễ CN từ 1:00 – 1:30 pm 

Tiếng Anh: Nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta: các thứ bẩy vào lúc 8:30 
am. 

                   Nhà thờ St. Martha: Dec. 13 vào lúc 7:00 pm 

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 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

“Mẹ Hiền” Suzanne Hook 

“Triệu phú?” - Suzanne Hook bật cười khi nghe “biệt danh” mọi người 
đặt cho cô. “Có lẽ mọi người đã nhầm tôi là triệu phú theo cách nói đùa 
của bạn bè về tôi - “nữ triệu phú giày”. Tôi sở hữu bộ sưu tập giày lên đến 
200 đôi khá đắt tiền kia mà!” - Suzanne Hook hóm hỉnh nói. 

 

 
Quà giáng sinh cho trẻ mồ côi 

Những đứa trẻ ở ngôi nhà Allambie hiểu rõ nhất về người mẹ “triệu phú” 
của mình. Bởi chúng biết để có nơi tá túc - ngôi nhà Allambie nằm ở quận 
1 (TP.HCM) - như bây giờ, “mẹ Hiền” đã phải từ bỏ niềm đam mê sưu tập 
giày và cuộc sống sung túc ở Anh. 

Đứa trẻ bị bỏ rơi trong bụi cây 

“Chẳng có hồ sơ, giấy tờ nào lưu lại cho tôi biết ba mẹ tôi là ai và chuyện 
của tôi như thế nào. Rõ ràng là cảnh chiến chinh loạn lạc. Thế nên bạn biết 
rồi đó: tôi có thể là con gái rượu của một người Mỹ, cũng có thể là một nạn 
nhân đáng thương của mẹ tôi, và có thể là con của một gái điếm cũng nên. 
Đó là những điều có thể xảy ra với cuộc đời tôi trong cuộc chiến tranh ở 
Việt Nam”. Đó là lời tự bạch của nữ doanh nhân người Anh gốc Việt 
Suzanne Hook khi nói về cuộc đời mình. 
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Người ta tìm thấy Suzanne Hook bị bỏ rơi trong một 
bụi cây vào năm 1969 ở miền Nam Việt Nam. Khi đó 
cô là một trẻ sơ sinh yếu ớt, đã tím tái vì lạnh và đói. 
Họ đưa đứa trẻ bị bỏ rơi về một mái ấm gần đó tên là 
Allambie và phải chăm sóc y tế đặc biệt để cứu sống đứa trẻ. Ba năm sau, 
cô bé bị bỏ rơi chỉ có cái tên “Thị Hiền” đã được một đôi vợ chồng người 
Anh nhận làm con nuôi và được đặt lại họ tên là Suzanne Hook. 

Suzanne kể lại: “Ba mẹ nuôi của tôi đã có hai người con. Sau đó họ cũng 
nhận nuôi thêm một bé trai mồ côi nữa. Tôi ở với họ đến năm 18 tuổi thì ra 
ngoài tự lập”. Người phụ nữ ngồi trước mặt chúng tôi giờ đây đã là một 
phụ nữ trung niên bước sang tuổi 42 với một gia đình đã sớm tan vỡ trước 
đó ở Anh, một đứa con đã trưởng thành cũng đang sống ở Anh. Và riêng cô 
chọn cho mình một cuộc sống khác ở nơi đã sinh ra, nơi cô luôn đặt dấu 
hỏi về cuộc đời mình. Để giờ đây, cô dành trọn phần đời còn lại cho những 
đứa con mồ côi trong ngôi nhà Allambie. 

Màu da nâu đậm, khuôn mặt rắn rỏi và dáng người cao mảnh khảnh, 
Suzanne Hook được những đứa trẻ trong ngôi nhà Allambie gọi bằng cái 
tên rất Việt Nam khi trở về: “Mẹ Hiền” (kể từ đây, chúng tôi xin được gọi 
tên cô là Hiền). Năm 2006, lần đầu tiên trở về Việt Nam trong một chuyến 
du lịch, Hiền đã bắt đầu quan sát, tìm những cảm nhận đầu tiên về quê 
hương của người mẹ đẻ mà Hiền chưa bao giờ biết mặt. 

"Tôi đã được 
hưởng một cuộc 
sống sung túc gần 
trọn cuộc đời, giờ 
đây tôi muốn trở 
về Việt Nam - nơi 
mình sinh ra - để 
trải nghiệm cuộc 
sống mới với trẻ 
mồ côi" 

Thị Hiền Suzanne 
Hook 
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Kỳ nghỉ hai tuần ở Việt Nam đã thúc đẩy mong muốn được trở về của Hiền 
vì cảm giác tò mò, thích thú, muốn được hiểu nhiều hơn về quê mẹ, về màu 
da, giọng nói đang ẩn sâu, là một phần máu thịt trong con người Hiền. 
Ngay từ lần đầu trở về ấy, nơi mà Hiền thường lui tới nhất là những mái 
ấm có trẻ mồ côi. Lần trở lại Việt Nam sau đó của Hiền là năm 2007, kể từ 
đó Hiền đã đi đi về về suốt bốn năm để giúp đỡ những đứa trẻ mồ côi. 

Tự thân vận động và tự hoàn thiện mình 

Lúc còn nhỏ, Hiền học hành rất khó khăn và thường thua kém bạn bè. Mãi 
tới năm 28 tuổi, khi vừa đi làm vừa đi học trở lại, cô mới biết lúc nhỏ bị 
chứng “chậm đọc”. Nhưng điều đó không khiến đứa trẻ bị bỏ rơi nản chí, 
cô cố học xong cao học về ngành quản lý nhân sự và sau đó làm việc cho 
một công ty ở Anh. Khi mới rời khỏi nhà của ba mẹ nuôi, Hiền học về 
ngành thực phẩm trước khi trở thành đầu bếp trưởng trong các nhà hàng và 
tàu du lịch suốt 13 năm ở Anh. Từ năm 2002, Hiền đã mở một công ty làm 
đẹp rất thành công có tên Couture Nail Service tại Beaconsfield (quận 
Bucks, thành phố Buckinghamshire, Anh) giúp cô tích lũy tiền để có thể 
sống sung túc. 

Những đứa trẻ mồ côi mà Hiền gặp lúc mới về Việt Nam đã khiến cô bật 
khóc khi trò chuyện với chúng. “Không một ước mơ hay hi vọng nào lấp 
lánh mà lẽ ra phải có trong lứa tuổi của chúng. Nhiều đứa còn nghĩ tới cái 
chết, nhất là trong thời gian chúng mới bị bỏ rơi” - Hiền kể lại. Và đó là lý 
do khiến Hiền phải nhanh chóng đến với những đứa trẻ này. Hiền nói có 
thể cô chỉ nuôi được bốn đứa, tám đứa hay nhiều lắm là mười đứa. Nhưng 
tất cả những gì cô làm là dành tình yêu thương trọn vẹn để những đứa trẻ 
cảm thấy thật sự hạnh phúc. 

Bài học “tự thân vận động, tự hoàn thiện mình” luôn được “mẹ Hiền” nhắc 
nhở sáu đứa con trong ngôi nhà Allambie bây giờ. Những đứa trẻ hiểu rằng 
“mẹ Hiền” đã từ bỏ rất nhiều thứ đáng để người ta mơ ước ở Anh để xây 
dựng một gia đình cho chúng. 
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Bán tất cả để “trở về nhà” 

Tất cả bắt đầu từ chuyến hành trình tìm lại nguồn cội vào năm 2006. Lúc 
đó Hiền đang làm chủ một công ty làm đẹp. Sau này, Hiền thừa nhận đó 
cũng là một trong những năm vui tươi nhất đời mình, khi được tiếp xúc các 
trẻ mồ côi tại TP.HCM. Ký ức về chuyến đi mạnh đến nỗi khi về nước, 
Hiền không thể nào hoà nhập lại được với cuộc sống thường nhật trước kia. 
Trước đó, cô cũng chưa bao giờ dám dùng tên tiếng Việt của mình, nhưng 
khi trở về Anh vào cuối năm 2007, bà bắt đầu dùng lại tên “Thị Hiền” và tự 
hào khi nói với mọi người xung quanh mình là người Việt Nam. Suzanne 
cứ mãi trằn trọc, suy nghĩ về những gì đã chứng kiến trong khoảng thời 
gian ngắn ngủi ở Việt Nam và có một quyết định mới. 

Để chuẩn bị kế hoạch “trở về nhà”, trong suốt khoảng thời gian về Việt 
Nam Hiền đã tham gia giảng dạy một khoá học chăm sóc trẻ. Đó cũng là 
thời gian cô cất công tìm lại trại trẻ mồ côi khi xưa mình được nuôi dưỡng 
để chuẩn bị cho kế hoạch mở mái ấm cho những đứa trẻ mồ côi từ 8-18 
tuổi, sau thời gian đi đi về về suốt bốn năm ở Việt Nam. 

May mắn là tháng 4-2010, Hiền đã gặp lại hai nữ y tá từng chăm sóc cô 
trong thời gian ở nhà trẻ Allambie ngày xưa. Họ và những người bạn 
Việt Nam giúp cô tìm địa điểm thuê nhà, làm thủ tục nhận nuôi những đứa 
trẻ trước kia Hiền từng chăm sóc. Cho tới cuối tháng 12-2010 ngôi nhà 
Allambie của “mẹ Hiền” chính thức ra đời tại TP.HCM. 

Ý nghĩ trở về Việt Nam đã thôi thúc cô rao bán tất cả tài sản để có tiền “trở 
về nhà”. “Tôi bán tất cả mọi thứ. Cả cuộc đời tôi đang được rao bán”, 
báo Daily Mail dẫn lời Hiền khi cô còn ở Anh, ngồi bệt ở vỉa hè rao bán bộ 
sưu tập giày và tài sản trước khi về Việt Nam. Cụ thể đó là một căn nhà trị 
giá 500.000 bảng Anh, một chiếc xe thể thao Mercedes, công ty riêng, một 
bộ sưu tập giày dép, quần áo khổng lồ và cả những vật dụng cá nhân tại 
phố chợ Beaconsfield, quận Bucks thuộc thành phố Buckinghamshire 
(Anh). 

Cô tâm sự: “Toàn bộ cuộc sống của tôi ở Anh đã bán. Tôi chia tay bạn 
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bè, những bộ sưu tập giày, quần áo để trở về nhà chăm sóc tám đứa trẻ 
trong phần cuối đời mình. Tôi muốn cho chúng tương lai và giúp chúng 
học đến đại học hoặc tìm được việc làm để có thể tự đứng vững trên đôi 
chân mình, nhưng tôi cũng muốn chúng cảm nhận được tình yêu thương từ 
gia đình, điều mà tôi không có được”. 

Những đứa trẻ trong ngôi nhà Allambie lên phim 

Sẽ rất khó khăn cho những người mới gặp khi tiếp xúc với Thị Hiền. Cô 
luôn thu mình, kín đáo và xét nét tất cả những người xung quanh nếu họ có 
ý định đến gần những đứa trẻ. Khi các báo đưa tin cô rao bán tài sản và mở 
nhà nuôi trẻ mồ côi, cô chỉ cho họ tiếp xúc với những đứa con một cách 
chừng mực. 
Cô không muốn họ “phơi” những đứa con vốn rất nhạy cảm, dễ tổn thương 
của mình lên để bàn luận. Paul Gibson, một đạo diễn người Anh, đã rất vất 
vả để thuyết phục cô khi làm phim về những đứa trẻ trong ngôi nhà 
Allambie ở Việt Nam. Ông chia sẻ: “Không thể giận một người mẹ khi cô 
ấy luôn cố tìm mọi cách bảo vệ những đứa trẻ mà cô dành trọn cuộc đời 
còn lại để sống cùng chúng. Hãy đặt bạn vào vị trí một người mẹ để thông 
cảm cho Thị Hiền Suzanne Hook”. 
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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. 


