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CHỦ NHẬT II MÙA VỌNG NĂM B 

 
TIN MỪNG   

Mc 1, 1-8 

"Hãy dọn đường Chúa cho ngay thẳng". 

Khởi đầu Phúc Âm của Đức Giêsu Kitô 
Con Thiên Chúa. Như có lời Tiên tri 
Isaia chép rằng: Đây Ta sai Thiên Thần 
của Ta đến trước mặt ngươi để dọn 
đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong 
hoang địa rằng: "Hãy dọn đường Chúa, 
hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng". 

Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang 
địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn 
tha tội. Dân cả miền Giuđêa và 
Giêrusalem tuôn đến với người, thú tội 
và chịu phép rửa trong sông Giođan. 

tiếp theo trang 2
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TIN MỪNG (tiếp theo) 

Lúc đó Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu 
và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: "Đấng đến sau tôi, quyền 
năng hơn tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày Người. Phần tôi, tôi 
lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài, Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa 
Thánh Thần". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
GIẤC MƠ HAY HIỆN THỰC 

Trích trong: Niềm vui chia sẻ 

Một người kia kể lại giấc mơ khủng khiếp như sau: Tôi thấy mình đứng 
trước một biệt thự nguy nga. Bước vào trong, tôi thấy hai hành lang với hai 
hàng chữ: Bên phải dành cho người Công giáo, bên trái dành cho kẻ ngoại 
đạo. Theo bảng chỉ dẫn, tôi đi theo hành lang bên phải dành cho người 
Công giáo. 

Đi được một lúc, tôi thấy mình đứng trước một ngã rẽ khác. Lần này tôi 
đọc thấy bảng chỉ dẫn như sau: Bên phải dành cho kẻ có đức tin vững 
mạnh, bên trái dành cho kẻ có đức tin yếu kém. Và tôi lại đi bên phải. 
Đến một ngã rẽ khác, tôi lại thấy một bảng chỉ dẫn: Bên phải dành cho 
những người có lòng bác ái, bên trái dành cho những người ích kỷ. Tôi lại 
chạy qua bên phải mà đi. 

Cuối cùng tôi gặp một bảng chỉ dẫn: Bên phải dành cho những ai có đời 
sống thánh thiện, bên trái dành cho những kẻ tội lỗi. Một lần nữa tôi cứ 
chọn bên phải mà đi. Nhưng tôi đang hân hoan rảo bước, thì bỗng một cảnh 
tượng hãi hùng khủng khiếp hiện ra ở cuối hành lang ấy: cảnh hỏa ngục với 
muôn vàn hình khổ không lời nào tả xiết. Tôi hoảng hốt kêu rú lên và giật 
mình thức giấc. 

Sau một phút tôi hoàn hồn và tự hỏi: “Phải chăng đời sống đạo của tôi cũng 
chỉ là một giấc mơ hãi hùng?”. 

Câu hỏi trên đây có lẽ cũng có thể được nêu lên cho mỗi người chúng ta 
trước tiếng hô của Gioan Tẩy Giả: “Có tiếng hô trong hoang địa: Hãy dọn 
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sẵn con đường cho Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. Thường thì 
chúng ta cứ chọn bên phải mà đi, chứ mấy ai lại thích đi bên trái. Cái ảo 
tưởng về sự tốt lành của mình luôn luôn bám sát chúng ta như hình với 
bóng. Lòng tự cao tự đại thường mê hoặc chúng ta, làm cho chúng ta như 
chìm sâu mãi vào một giấc mơ hãi hùng. 

“Anh em hãy tỉnh cơn mê, đêm đã tàn, ngày đang đến”. Lời ấy của thánh 
Phaolô muốn thôi thúc chúng ta thành khẩn nhìn lại giá trị đích thực của 
đời mình. Tôi có thực sự xứng đáng đứng bên phải trong ngày phán xét 
cuối cùng không? Hay đó chỉ là một giấc mơ hãi hùng? 

Gioan Tẩy Giả kêu gọi chúng ta hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Dọn 
đường cho Ngài đến thực hiện một cuộc giải phóng mới, không phải giải 
phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập hay khỏi nơi lưu đầy Babylon, mà là khỏi tội 
lỗi, trở về với Thiên Chúa. Vì vậy, Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy 
sám hối. Ông đã dùng phép rửa như một dấu hiệu của lòng sám hối, từ bỏ 
tội lỗi để đón nhận Chúa Kitô, đồng thời như một dấu hiệu tiên báo một 
phép rửa hoàn hảo hơn -Phép rửa của Chúa Giêsu: “Tôi thì tôi làm phép 
rửa cho anh em bằng nước, còn Ngài, Ngài sẽ làm Phép Rửa cho anh em 
bằng Thánh Thần”. 

Gioan không chỉ rao giảng sám hối mà còn sống tinh thần sám hối, không 
chỉ thức tỉnh dân chúng trước biến cố đang xảy đến mà còn lay tỉnh chính 
mình trước công việc mầu nhiệm của Thiên Chúa: cách ăn mặc của Gioan 
nói lên tâm tư và phong cách sám hối. Thực vậy, lối sống đơn giản và khổ 
chế của Gioan – mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và 
mật ong rừng – chứng tỏ ông đã thoát khỏi những ràng buộc phiền toái của 
xã hội Do Thái và những bận tâm quá đáng về vật chất để quy hướng cuộc 
sống vào việc chào đón và rao giảng về Đấng Cứu Thế. Ông đã làm chứng 
về Đấng Cứu Thế và chờ đợi Ngài đến bằng một đời sống khổ hạnh và tỉnh 
thức. 
Đời người là một Mùa Vọng dài hướng về ngày Chúa đến lại. Mỗi tín hữu 
là một Gioan Tẩy Giả, và toàn thể Giáo Hội có sứ mạng tiền hô. Người tín 
hữu hôm nay, khi nhắc đến mầu nhiệm Chúa đến, phải có tâm tư và thái độ 
sống thế nào để dọn đường cho những anh chị em chung quanh biết đón 
chờ Chúa? Chúng ta đã gia tăng cầu nguyện, hoán cải đời sống để dọn 



 4

đường Chúa đến, để chuẩn bị cho Chúa tỏ mình ra chưa? 

Lòng sám hối đích thực không nằm ở nơi những tình cảm tốt đẹp, những 
sáo ngữ hấp dẫn, những nghi thức rầm rộ bên ngoài, nhưng nơi những công 
việc và hành vi cụ thể: sửa lại cho thẳng những lối đi quanh co tăm tối của 
con tim, bạt xuống cho bằng các đồi núi kiêu căng của tâm trí, lấp đầy hố 
thẳm nghèo đói Lời Chúa của tâm hồn. 

Thánh Phêrô trong thư của ngài đã cho thấy lòng sám hối không phải là 
một thái độ nhất thời, mà là thái độ thường xuyên của người Kitô hữu trong 
suốt giai đoạn chờ Ngày của Chúa. Ngài nhắn nhủ: “Anh em thân mến, 
trong khi chờ đợi ngày đó, anh em phải cố gắng nên tinh tuyền, không chi 
đáng trách, để được bình an trước mặt Chúa” (2Pr 3,14). Lời nhắn nhủ đó 
là những lời kêu gọi các tín hữu sám hối để tạo nên cho mình một thái độ 
tương xứng cần thiết. 

Hiển nhiên là lời kêu gọi sám hối trong Phụng Vụ Chúa Nhật 2 Mùa Vọng 
này không thể chỉ được giới hạn trong việc xét mình ăn năn và xưng tội để 
có được một tâm hồn trong sạch xứng đáng cho Chúa ngự, vào thánh lễ 
đêm Giáng Sinh. Sám hối là một thái độ sống của người Kitô hữu. Sám hối 
là một sự đổi mới, một sự đổi mới toàn diện: trong tư tưởng, trong sự chọn 
lựa, trong hành động. Sự đổi mới này không chỉ diễn ra một lần là đủ, mà 
là một đổi mới liên tục. Người Kitô hữu được kêu gọi từ bỏ con người cũ, 
lối sống theo lòng ích kỷ, tham lam, tàn bạo, không đếm xỉa đến quyền lợi 
của người khác, để sống theo con người mới với lòng yêu thương, với tình 
liên đới với người chung quanh, ở trong gia đình, trong trường lớp, trong 
cơ quan, xí nghiệp… Người Kitô hữu vẫn tin rằng ơn cứu độ của Thiên 
Chúa được thực hiện không chỉ nơi thâm sâu thầm kín của từng con người 
mà còn ngang qua lịch sử trong xã hội con người. 

Tiếng hô của Gioan Tẩy Giả trong hoang địa là một tiếng gọi mang đầy hy 
vọng và niềm vui: “Hãy dọn đường cho Đấng Cứu Thế, vì Người sắp đến 
rồi!”. Hãy thay đổi bộ mặt trái đất này cho loài người được sống ấm no 
hạnh phúc, để cho Trời Mới Đất Mới xuất hiện, trong đó công lý và hòa 
bình sẽ ngự trị và mọi người sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng 
ta. 
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SỐNG ĐẠO 
Lương Tâm 

Có hai người phụ nữ tìm đến một vị đạo sĩ rất nổi tiếng là nhân đức và 
thánh thiện để xin một vài lời khyên bảo về con đường nhân đức. 
Người phụ nữ thứ nhất mang trong mình mặc cảm tội lỗi. Bà luôn nghĩ 
mình là một tội nhân, vì hồi còn trẻ, trong những năm chồng bà đi làm xa, 
bà đã thất trung với chồng. Nhưng rồi bà đã ăn năn thống hối và tiếp tục 
sống một cuộc sống gương mẫu trong vai trò làm mẹ cũng như làm vợ. 
Dầu vậy, bà vẫn không bao giờ quên được tội lỗi nặng nề ấy và lương tâm 
bà vẫn áy náy không yên. 

Người phụ nữ thứ hai cảm thấy mình là người chính trực, vì luôn sống theo 
luật Chúa. Lương tâm bà bình an và không khiển trách gì bà. 
Nhà đạo sĩ kiên nhẫn lắng nghe mỗi bà dốc cạn nỗi lòng. Người phụ nữ thứ 
nhất nức nở kể lễ và ân hận vì tội lỗi của bà quá nặng nề không thể nào 
được Chúa thứ tha. Trái lại, người phụ nữ thứ hai cảm thấy mình chính trực 
không có tội gì phải xưng thú cả. Nhà đạo sĩ liền nói với người phụ nữ thứ 
nhất: 
Bà hãy đi tìm một hòn đá thật lớn mà sức bà có thể khiêng được đem tới 
đây cho tôi. 

Quay sang người phụ nữ thứ hai, nhà đạo sĩ nói: 

Bà hãy đi nhặt những hòn đá thật nhỏ nhiều bao nhiêu bà có thể mang được 
trong cái khăn choàng vai của bà rồi đem tới đây cho tôi. 
Hai người phụ nữ liền mau mắn thi hành lời vị đạo sĩ dạy bảo. Người phụ 
nữ thứ nhất khệ nệ đem tới một hòn đá thật lớn. Còn người thứ hai với cái 
khăn đầy cả trăm viên đá sỏi nhỏ. Nhà đạo sĩ mĩm cười nói với hai bà: 
Bây giờ tôi xin hai bà làm thêm một việc khác nữa, là các bà hãy đem trả 
hòn đá lớn cũng như những viên đá sỏi nhỏ kia trở về đúng chỗ cũ của nó. 
Ðiều quan trọng là phải đúng với chỗ mà các bà đã nhặt nó. 
Một lần nữa, hai người phụ nữ mau mắn thi hành mệnh lệnh của nhà đạo sĩ. 
Người phụ nữ thứ nhất tìm ngay được chỗ cũ của hòn đá mà bà đã lấy bởi 
vì chỉ có một hòn duy nhất. Trái lại, người phụ nữ thứ hai loanh quanh lẩn 
quẩn cả giờ, nhưng vô ích, bởi vì bà không tài nào mà nhớ hết được đúng 
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chỗ của mỗi viên đá sỏi ấy. Bấy giờ bà đành trở lai với cái khăn choàng vai 
đầy những viên đá sỏi nhỏ ấy. 

Vị đạo sĩ nói với người phụ nữ thứ nhất: 

Bà đã đem trả lại chỗ cũ của hòn đá đó một cách dễ dàng. Cũng một cách 
tương tự, với tội lỗi của bà, bà đã biết khiêm nhường nhìn nhận tội lỗi mình 
nặng nề và đã thành tâm ăn năn thống hối, bà đã được Thiên Chúa thương 
tha thứ cho bà, bây giờ bà không nên lo lắng áy náy chi nữa. 
Quay sang người phụ nữ thứ hai vị đạo sĩ nói tiếp: 

Còn bà như đã không thể trả lại được chỗ cũ của những viên đá sỏi, bà 
cũng không nhìn thấy được các lỗi lầm nho nhỏ để ăn năn thống hối. 
Lời chỉ giáo của nhà đạo sĩ thật khôn ngoan và cũng là lời giải đáp cho 
những người hay thắc mắc mỗi lần nghe nói đến bí tích hòa giải. Họ 
thường hỏi phải xưng thú tội lỗi gì đây, thực ra cũng không có tội gì nặng 
nề lắm, nhưng chính sự chểnh mảng không quan tâm những lỗi lầm nho 
nhỏ, những khuyết điểm thầm kín, dần dần họ trở thành chai đá mất đi sự 
bén nhạy của lương tâm để phân biệt điều hoàn thiện và việc gian ác. 
Lạy Chúa, trước nhan thánh Chúa, trong sự lặng tĩnh của tâm hồn con nghe 
tiếng Chúa khiển trách con: Hãy lấy cái xà trong mắt đã rồi mới lấy cái rác 
nơi mắt anh em. Con thật mù quáng biết bao khi con chỉ nhìn thấy tội lỗi 
của người khác nhưng lại không nhìn ra tội lỗi thầm kín của con. 
 

Lạy Chúa, Chúa thấy rõ sự yếu hèn hạn hẹp và tính hướng chiều về sự tội 
lỗi của con. Xin Chúa giúp con khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi con để được 
Chúa thanh tẩy và con biết đáp lại tình yêu Chúa. Yêu mến Chúa trên hết 
mọi sự, trên cả chính bản thân con. Amen. 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Các Biểu Tượng và Ý Nghĩa Thiêng Liêng của Mùa Vọng 
 
LM GIUSE NGUYỄN HỮU AN, SƯU TẦM 
Mùa Vọng có nhiều biểu tượng. Tại Âu 
Châu có tập tục văn hóa, vào Mùa Vọng họ 
bện đan một vòng tròn bằng cành lá cây 
thông còn tươi xanh, chung quanh có bốn 
cây nến hoặc mầu trắng hoặc mầu đỏ hoặc 
mầu tím tùy nơi, dựng treo trên cung thánh 
hay tại phòng khách ở nhà riêng. Vòng hoa 
cũng như những ngọn nến có những ý nghĩa 
thiêng liêng. 
 
1. Vòng Hoa 
Từ thời xa xưa, vòng hoa tượng trưng cho 
sự chiến thắng. Hình tròn của vòng hoa 
nhắc nhở cho biết về tình yêu thương bất 
tận của Thiên Chúa dành cho nhân loại. 
Những cành lá thông nhỏ được đan bện liền 
vào nhau nói lên ý nghĩa cùng chung hợp 
gắn bó lại làm nên một vòng tròn. Ý tưởng 
này gợi nhớ lời suy niệm của Đức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn 
Thuận:”Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường 
dài.Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.Chấm 
mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp. Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh. 
Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng. Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng.” 
(Đường Hy vọng số 978) 
 
2. Màu Xanh của Vòng Hoa 
Vòng tròn bện bằng những cành lá thông màu xanh nói lên ý nghĩa sự sống 
và niềm hy vọng Thiên Chúa mang đến cho trần gian. 
Màu xanh lá cây chính là màu chỉ năm phụng vụ, diễn tả niềm hy vọng 
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trong tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Quanh năm, những cành lá 
cây thông luôn xanh tươi. Những cành lá xanh tươi cùng đan kết lại với 
nhau hình thành nên một vòng hoa với ý nghĩa: Thiên Chúa và Lời Mạc 
Khải không bao giờ thay đổi “Trời đất qua đi, nhưng những Lời Thầy nói 
sẽ chẳng qua đâu” (Lc 21, 33). 
 
3. Các Ngọn Nến 

Có 4 cây nến thắp lên trong thời gian của Mùa Vọng. Mỗi cây nến tượng 
trưng cho một ngàn năm suốt đọc dài lịch sử đợi chờ Đấng Cứu Thế. 
Bốn Cây Nến Mùa Vọng loan báo sứ mạng của Chúa Giêsu xuống trần 
gian làm người ở giữa với loài người và cho con người. 

Cây nến màu tím đầu tiên được thắp sáng lên vào ngày Chúa Nhật I Mùa 
Vọng. Màu tím tượng trưng cho thời gian chuẩn bị, ăn năn hối cải, tỉnh 
thức. Cây nến thứ nhất chiếu ánh sáng Hoà bình cho những tâm hồn có 
lòng khoan dung nhân ái. 

Cây nến màu tím thứ hai được thắp sáng lên vào Chúa Nhật II Mùa Vọng. 
Ánh sáng thêm lên, giống như lòng mong chờ dâng cao ngày Đấng Cứu 
Thế hạ sinh nơi lòng người. Cây nến thứ hai mang ánh sáng Niềm Tin cho 
những tâm hồn khao khát tìm về với Chúa là cội nguồn của đời sống. 
Chúa Nhật III Mùa Vọng, cây nến màu hồng được thắp sáng lên cùng với 
hai cây nến màu tím. Màu hồng tượng trưng cho niềm vui hân hoan đợi 
chờ Chúa đến. 

Cây nến thứ ba chiếu toả hơi ấm Tình Yêu cho những tâm hồn tìm sống 
tình liên đới với người khác. 

Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Cây nến thứ tư mang niềm Hy Vọng cho những 
tâm hồn cần niềm vui phấn khởi. 

Cây nến màu trắng (thêm vào) được thắp sáng lên trong Ngày Giáng Sinh 
và trong suốt Mùa Giáng Sinh nhằm nhắc nhở cho chúng ta biết và ý thức 
hơn về ánh sáng vẹn toàn và nguyên thủy của Chúa Kitô.Trong tư cách là 
những người Kitô hữu, chúng ta đón nhận và đem ánh sáng đích thực của 
Chúa Kitô vào trong thế giới, để cùng sẽ chia những niềm vui và ơn phúc 
mà chúng ta đã lãnh nhận được từ chính Ngài. 
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Mùa Vọng chính là mùa của Sự Đợi Chờ cùng với niềm Hy Vọng về Ánh 
Sáng của Chúa Kitô. 

Bốn cây nến được lần lượt thắp sáng trong bốn tuần lễ muốn nói lên ý 
nghĩa: Nước Thiên Chúa cũng triển nở lần lượt như bốn cây nến được thắp 
lên cho tới ngày lễ Chúa Giêsu giáng sinh, Đấng là ánh sáng trần gian. Ánh 
sáng bốn cây nến toả ra bốn phương trời đất trong công trình sáng tạo của 
Thiên Chúa. 

Cây nến là hình ảnh Chúa Giêsu, ánh sáng trần gian (Ga 8,12). 
Khi cây nến được đốt lên cũng cắt nghĩa về hình ảnh Chúa Giêsu. Chất sáp 
làm nên cây nến là hình ảnh thân xác con người của Chúa Giêsu. Thân xác 
con người được Thiên Chúa dựng nên có khởi đầu, có phát triển, có những 
yếu đuối bệnh tật giới hạn và sau cùng có ngày cùng tận. Chúa Giêsu 
xuống trần gian làm người, sống cuộc sống hy sinh của con người như chất 
sáp bị cháy hao mòn thiêu huỷ. 

Còn ngọn lửa đốt sáng cây nến là hình ảnh bản tính Thiên Chúa của Chúa 
Giêsu. Chúa Giêsu là Thiên Chúa và cũng là người, nên ngài có hai bản 
tính: Thiên Chúa và con người. 

Ngọn lửa đốt cháy chất sáp và tỏa ra ánh sáng hơi ấm tình yêu cho mọi 
người. 
 

ĐỨC THÁNH CHA ĐỀ CAO VAI TRÒ GIA ĐÌNH TRONG VIỆC 
TÁI TRUYỀN GIẢNG TIN MỪNG 
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VATICAN. Trong buổi tiến kiến Hội đồng Tòa Thánh về gia đình sáng 
ngày 1-12-2011, ĐTC Biển Đức 16 đặc biệt đề cao tầm quan trọng của gia 
đình trong công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng. 

 
Hội đồng Tòa Thánh về gia đình đã kết thúc khóa họp toàn thể hôm 1-12-
2011 sau 3 ngày tiến hành tại Roma, dưới quyền chủ tọa của ĐHY Chủ tịch 
Ennio Antonelli và với sự tham dự của hơn 100 người, trong đó có đoàn 
chủ tịch gồm 21 HY và 8 GM, 20 đôi vợ chồng thành viên do ĐTC bổ 
nhiệm và được chọn từ các nước, tiếp đến là gần 40 vị cố vấn, đa số là giáo 
dân, nhưng cũng có các GM, LM và tu sĩ. Ngoài ra có gần 10 viên chức 
của Hội đồng. 

Khóa họp này trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm công bố Tông Huấn 
Familiaris consortio về đời sống gia đình và thành lập Hội đồng Tòa Thánh 
về gia đình. 

Trưa ngày 1-12-2011, toàn thể các tham dự viên khóa họp của Hội đồng 
Tòa Thánh về gia đình đã được ĐTC tiếp kiến tại Vatican. Lên tiếng trong 
dịp này, ngài nói: 

”Công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng phần lớn tùy thuộc Giáo Hội tại gia. 
Thời nay, giống như trong các thời đại quá khứ, sự lu mờ ý thức về Thiên 
Chúa, sự phổ biến các ý thức hệ trái ngược với gia đình và sự suy thoái 
luân lý đạo đức về tính dục là những điều có liên hệ với nhau. Cũng như sự 
suy yếu cảm thức về Thiên Chúa và cuộc khủng hoảng gia đình có liên hệ 
với nhau như thế nào thì công cuộc tái truyền giảng Tin Mừng cũng là điều 
không thể tách rời khỏi gia đình Kitô. Thực vậy, gia đình là con đường của 
Giáo Hội vì gia đình là ”nơi con người gặp gỡ Chúa Kitô. Đôi vợ chồng 
”không những nhận được tình yêu của Chúa Kitô, trở thành cộng đoàn 
được cứu độ, nhưng họ còn được kêu gọi thông truyền cho các anh chị em 
mình cùng tình yêu của Chúa Kitô, trở thành một cộng đoàn cứu độ. 
ĐTC nói thêm rằng: ”Theo đường lối các vị tiền nhiệm, tôi cũng đã nhiều 
lần nhắn nhủ các đôi vợ chồng Công Giáo hãy truyền giảng Tin Mừng, qua 
cuộc sống chứng tá, cũng như qua việc tham gia các hoạt động mục vụ 
khác. (SD 1-12-2011) 
G. Trần Đức Anh OP 
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Ðức Thánh Cha tiếp kiến một nhóm 20 giám mục Hoa Kỳ về viếng mộ 
hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. 

Vatican (Apic 27/11/2011) - Hôm 26 tháng 11 năm 2011, tại Vatican, Ðức 
Thánh cha Bênêđictô XVI đã tiếp kiến một nhóm 20 giám mục Hoa Kỳ, 
nhân dịp các vị về thăm Tòa Thánh và viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô 
và Phaolô. Trong buổi gặp gỡ, Ðức Thánh cha đã khen ngợi những nỗ lực 
của Giáo hội tại Hoa Kỳ trước vấn đề ấu dâm, và nói rằng đó không phải 
chỉ là vấn đề riêng của Giáo hội mà thôi. 

Ðức Thánh cha còn nhận định thêm rằng những cố gắng nghiêm chỉnh của 
Giáo Hội công giáo tại Hoa Kỳ để giải quyết những gì có liên quan đến 
gương xấu ấu dâm, sẽ giúp cho cộng đoàn xã hội nhận diện những nguyên 
nhân và hậu quả của các bạo lực phái tính, ngõ hầu chống lại cách hữu hiệu 
hơn tệ nạn ấu dâm đang bôi đen xã hội trên nhiều cấp bậc. Ðức Thánh cha 
khuyến khích các giám mục Hòa Kỳ hãy lên tiếng một cách khiêm tốn 
nhưng cương quyết trong việc bảo vệ sự thật về luân lý trong xã hội tục hóa 
ngày nay. Ðối diện với một xã hội càng ngày càng tục hoá như vậy, các 
giám mục hoa kỳ còn được Ðức Thánh Cha khích lệ dấn thân vào công 
cuộc "tái rao giảng phúc âm" cho chính những thành phần trong nội bộ 
giáo hội. 

 
Nhà thờ Máng Cỏ tại Bethlehem khoác bộ mặt mới 

Trong lúc sắp tới lễ Giáng Sinh, một trong những nơi linh thiêng nhất của 
Thiên Chúa giáo sẽ khoác lên bộ mặt mới. Thông tín viên Robert Berger 
của VOA từ Jerusalem tường trình. 
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Người hành hương và du khách ghé thăm nhà thờ Máng Cỏ tại thị trấn 
Bethlehem ở bờ Tây sông Jordan. 

Chính quyền Palestine dự tính tân trang lại nhà thờ Máng Cỏ đã có từ 1500 
năm nay tại thị trấn Bethlehem ở bờ Tây sông Jordan, từ trước đến nay vẫn 
được coi là nơi chúa Ki Tô ra đời. Chỗ cần được khẩn cấp tu sửa là mái gỗ 
bị dột làm nhiều đồ trang trí như đồ khảm và các họa phẩm vô giá của nhà 
thờ bị hư hại. Cũng lại có những lo ngại về mối nguy các kèo cột, xà ngang 
bị mục nát có thể rơi vào du khách ở phía dưới. 

Mái nhà thờ chưa hề được tu sửa trong hơn 500 năm vì những tranh chấp 
giữa 3 hệ phái Thiên Chúa giáo quản trị nhà thờ: đó là Công giáo, Thiên 
Chúa giáo chính thống Hy Lạp và Thiên Chúa giáo Armenia. Nhưng trong 
tinh thần thiện chí của ngày lễ Giáng Sinh, họ đã thỏa thuận dẹp những bất 
đồng sang một bên. 

Bộ trưởng Du lịch của người Palestine, ông Khouloud Daibes nói: "Thẩm 
quyền Palestine đã đi tiên phong. Tổng thống của chúng ta đã ban hành 
một sắc lệnh trùng tu mái nhà thờ chuẩn bị cho việc tu sửa nhà thờ vì 3 
giáo hội, do sự phối hợp của 3 giáo hội, mà điều hiển nhiên là mỗi giáo hội 
không thể tự một mình làm được công việc này." 

Nhà thờ Máng Cỏ là nơi thu hút du khách nhiều nhất cho thẩm quyền 
Palestine, mỗi năm có chừng 2 triệu người đến viếng. Việc trùng tu nhà thờ 
sẽ tốn kém khoảng 10 đến 15 triệu đô la, và sẽ được chính phủ của người 
Palestine và những cơ quan tặng giữ quốc tế tài trợ.  
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Sự 'mập mờ' của cái gọi là "Dự án xử lý nước thải Bệnh Viện Ðống 
Ða" 

Sàigòn, Việt Nam (VietCatholic News 24/11/2011) - Những gì mà báo đài 
nhà nước rêu rao về "Dự án Xử lý Nước Thải Bệnh Viện Ðống Ða" hẳn đã 
khiến nhiều người lên án các linh mục giáo dân Thái Hà sao lại có thể 
'ngoan cố' đến mức chống đối lại một dự án tốt đẹp, mà nay mai khi hoàn 
thành, nó sẽ đem lại lợi ích cho cộng đồng trong đó có cả giáo xứ này? 

Quả thật! Nếu chúng ta để cái đầu mình xoay quanh mấy chữ "xử lý nước 
thải" của họ chắc chắn ai nấy cũng sẽ lên án Thái Hà là 'ích kỷ' và làm 
chuyện sai trái v.v... Ðơn giản chỉ vì như chúng ta đều đã biết 'bảo vệ môi 
trường' đang ngày được nhắc đến nhiều trên khắp các phương tiện thông tin 
đại chúng không chỉ là những lời kêu gọi suông, mà từ lâu, đã được xem 
như 'mệnh lệnh' của cuộc sống. Ðể cuộc sống an toàn mọi người buộc phải 
có ý thức và thực hiện bảo vệ môi trường. 

Sự quan trọng và hấp dẫn của đề tài này lớn đến mức đã từng khiến một cô 
người mẫu Việt Nam trở nên 'dại dột' khi tự phơi mình trần truồng giữa 
thiên nhiên, chụp hình nude rồi đem khoe với báo chí, bảo làm thế là để 
"kêu gọi mọi người ý thức bảo vệ môi trường"!? 

Bởi vậy, viện lý do này ra lo cho sức khỏe người dân để làm việc này 
chuyện nọ giữa thời buổi nhập nhằng 'vàng thau lẫn lộn' như Việt Nam 
hiện nay thử hỏi còn sự 'nhân danh' nào cao đẹp cho bằng? 

Tuy nhiên, sự thật muôn đời vẫn là sự thật. Cũng như cô người mẫu Q 'nhẹ 
dạ' kia sau này tự thấy chuyện mình làm là 'lố bịch', những gì mà nhà cầm 
quyền Hà Nội đã và đang làm tại Bệnh Viện Ðống Ða không hẳn là 'bảo vệ 
môi trường'. Xử lý nước thải chỉ là một phần khá khiêm tốn trong một dự 
án lớn 'ngốn' hết những 75 tỷ đồng, được UBND Tp. Hà Nội duyệt chi hồi 
đầu năm 2011. 

Chi tiết về dự án này vì chỉ có một số rất ít báo chuyên ngành xây dựng 
đăng tải qua bản tin "Ðấu thầu dự án nâng cấp bệnh viện Ðống Ða và Saint 
Paul, Hà Nội (Thứ tư, 27/04/2011)" hầu hết trích lại từ tờ Doanh nhân Việt 
Nam Toàn cầu, nên không chắc đã có nhiều người biết rõ về những hạng 
mục khá 'rối rắm' bên trong dự án này ra sao? 

Nhưng mặt khác, như một sự cố tình gây bất lợi dư luận, tạo sự hiểu lầm 
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ác ý cho giáo xứ Thái Hà. Gần đây khi xảy ra căng thẳng báo chí 'lề phải' 
lại luôn trưng cụm từ "Dự án Xử lý Nước Thải Bệnh Viện Ðống Ða" ra để 
nói về cái dự án 75 tỷ này!? Ðây chính là sự nhập nhằng mà chính quyền 
Hà Nội đã cố tình 'định hướng' cho dư luận. 

Nguyên văn đoạn nói về dự án sẽ thực hiện tại Bệnh Viện Ðống Ða từ bản 
tin trên, như sau: 

  

UBND thành phố Hà Nội vừa phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư 
cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa Ðống Ða và dự án hiện đại hoá trang 
biết bị y tế Bệnh viện đa khoa Saint Paul. 

Tại dự án nâng cấp Bệnh viện đa khoa Ðống Ða, toàn bộ phần xây lắp, 
thiết bị của dự án được chia thành 5 gói thầu với tổng giá trị hơn 75 tỷ 
đồng. Cụ thể, 

1. Gói thầu số 1 gồm các hạng mục cải tạo nâng cấp khu nhà A, B, D, nhà 
giặt, nhà vệ sinh, nhà đại thể, căng tin, mua sắm, lắp đặt thiết bị liên lạc 
gắn liền với các công trình nêu trên; hệ thống khí y tế và khí sạch; mua 
sắm, lắp đặt thang máy. Giá gói thầu hơn 43 tỷ đồng. 

2. Gói thầu số 2 gồm cải tạo nâng cấp nhà C; mua sắm, lắp đặt thiết bị gắn 
liền với nhà C; cải tạo đồng bộ hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà gồm sân vườn, 
đường dạo, cấp thoát nước, chiếu sáng ngoài nhà. Giá gói thầu hơn 11,2 
tỷ đồng. 

3. Gói thầu số 3 gần 11 tỷ đồng gồm mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế. 

4. Gói thầu số 4 hơn 8 tỷ đồng, gồm xây dựng nhà trạm biến áp, hệ thống 
cấp điện ngoài nhà, máy biến áp, máy phát điện dự phòng. 

5.Gói thầu số 5 hơn 2 tỷ đồng, gồm mua sắm, lắp đặt trang thiết bị văn 
phòng. 

(hết trích) 

  

Cứ theo như nội dung trên thì 'công trình xử lý nước thải' nằm ở hạng mục 
cấp thoát nước trong gói thầu số 2, có tổng trị giá 11.2 tỷ. 

Toàn bộ gói thầu này chỉ chiếm 15% trị giá tổng dự án. Gồm 7 hạng mục, 
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trong đó có 'công trình xử lý nước thải'. Vậy % đầu tư thực sự cho việc xử 
lý nước thải tại Bệnh Viện Ðống Ða còn lại được bao nhiêu sau khi trừ đi 6 
hạng mục kia? Liệu nó có đáng để lấy mượn danh nghĩa 'bảo vệ môi 
trường' ra để dùng vào việc chi tiêu 75 tỷ đồng kia không? Chắc chắn là 
khó nghe rồi! 

Như vậy, tên gọi "Dự án Xử lý Nước thải Bệnh Viện Ðống Ða" rốt cuộc 
chỉ là chiêu 'đánh lận con đen' nhằm gây lạc hướng dư luận. 

Lý do 'bảo vệ môi trường' ở đây chỉ là tấm khiên che chắn cho hành vi họ 
xâm phạm nhà dòng, mà họ biết sai nên cần phải lôi kéo dân chúng về phía 
họ. Dân chúng, thay vì phải phản đối dự án tốn tiền tỷ này, bởi lẽ với kiểu 
'vay mượn' danh nghĩa như vậy thì chưa biết ai, quan chức hay dân, là 
người thực sự sắp được hưởng lợi, thì họ lại quay sang 'nguyền rủa' Thái 
Hà. Một kiểu 'gắp lửa bỏ tay người' rất quen thuộc. 

Nhà nước Việt Nam hiện chẳng còn được lòng dân như trước kia, đó là 
điều chắc chắn. Nhưng dù họ có ghét họ thế nào chắc cũng chẳng ai 'điên 
khùng' đến mức thấy nhà nước chuẩn bị làm điều tốt cho mình hưởng mà 
lại đi 'kiếm chuyện' chống laị họ. 

Mọi người hiểu vậy thì nhà thờ Thái Hà không thể làm khác đi được. Hơn 
nữa nơi này lại thuộc về Dòng Chúa Cứu Thế, một dòng tu lớn và lâu đời 
rất có uy tín trên toàn thế giới. Xưa nay nhà dòng chẳng bao giờ cổ súy 
giáo dân chống chính quyền bản địa bao giờ. Mà chỉ biết hướng dẫn mọi 
người nói lên sự thật và cùng họ quyết tâm bảo vệ nó đến cùng mà thôi. 

Sàigòn, 24/11/2011 

Alf. Hoàng Gia Bảo 
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Phản ứng của dư luận trước sự leo thang bạo lực nhắm vào Thái Hà 
 

 
 

 
VRNs (03.12.2011) – Ngay khi tin tức về cuộc tấn công và bắt bớ các linh 
mục, tu sĩ và giáo dân Thái Hà, từ Hà Nội loan truyền trên các cơ quan 
thông tin Công Giáo Việt Nam trong và ngoài nước, cùng với những lời 
cầu nguyện, nhiều tiếng nói đã được cất lên. 
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Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, vị giám mục can trường, nhiệt thành 
với quê hương, yêu mến Giáo Hội Việt Nam đã có thư bày tỏ và hiệp thông 
với Dòng Chúa Cứu Thế và Thái Hà. Lá thư mang tâm tình tràn đầy yêu 
mến của vị mục tử, của một con dân nước Việt. 

Trong thư có đoạn viết như sau: 

“Tôi rất xúc động trước những biến cố đang liên tục xảy đến cho các anh 
em và giáo dân tại giáo xứ Thái Hà, nhất là sự kiện công an Hanoi tấn 
công, bắt bớ và hành hung dã man đối với các anh em và giáo dân trong 
khi biểu tình ôn hòa vì những bất công mà chính chính phủ Hanoi là thủ 
phạm. Tôi muốn bày tỏ sự hiệp thông sâu xa đến mọi nạn nhân và mọi 
người đang can đảm tranh đấu trước bạo quyền. Tôi muốn dùng lời Đức 
Kitô để nhắn nhủ mọi người: ‘Đừng sợ những người chỉ làm hại thân xác 
mà không thể làm hại linh hồn!’ Xin Thiên Chúa Đấng đã chiến thắng sự 
dữ và tà thần qua sự chết và sống lại của Đức Kitô luôn ở cùng anh chị em 
cho đến ngày viên mãn của công lý và sự thật.” 

Cha Bernado Cervellera, giám đốc thông tấn xã Công Giáo Asia-News viết 
từ Rôma, thủ đô của Giáo Hội Công Giáo: 

“Tôi cầu nguyện cho anh em và toàn thể Giáo Hội tại Việt Nam trong thời 
khắc đầy thách đố và khó khăn này”. 

Cha Chu Văn Chi, phó giám đốc VietCatholic cũng là phát ngôn viên của 
Liên Hiệp Truyền Thông Công Giáo: 

“Chúng ta hãy cầu nguyện nhiều và tha thiết, và phải làm một cái gì đó 
cho quê hương Việt Nam” 

Cha Văn Chi cũng là thủ qũy của Tuyên Úy Đoàn Australia cho biết sau 
khi bức tâm thư của Đức Ông Phaolô Nguyễn Minh Tâm và các vị trong 
Tuyên Úy Đoàn Australia kêu gọi các cộng đoàn trên toàn quốc Úc Đại Lợi 
cùng thắp nến cầu nguyện hiệp thông với Thái Hà cũng như ký thỉnh 
nguyện thư gởi Hội Đồng Giám Mục và Thủ Tướng Australia, được công 
bố trên VietCatholic News chỉ trong một giờ đầu tiên đã có hơn 100 vị tại 
Úc, tại Hoa Kỳ và tại Pháp đã ký tên vào thỉnh nguyện thư. 

Trong khi đó, nguồn tin ngoại giao tại Australia cho biết nhà cầm quyền 
Việt Nam đang thực hiện một kế hoạch vu cáo nham hiểm nhắm vào 
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các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế và anh chị em giáo dân tại Thái Hà tại 
Hải Ngoại. 

Phiên bản phổ biến nhất của câu chuyện hoang đường do Hà Nội dựng lên 
là “Nhà nước Việt Nam đồng ý trao lại Hồ Ba Giang và muốn giữ lại bệnh 
viện Đống Đa để có cơ sở chăm sóc y tế cho những người nghèo. Tuy 
nhiên, các linh mục dòng Chúa Cứu Thế khăng khăng đòi lại bệnh viện 
Đống Đa.” 

Trò vừa ăn cướp vừa vu cáo này cố tình dẫn dắt dư luận quốc tế đến ý nghĩ 
cho rằng các linh mục Dòng Chúa Cứu Thế thiếu đức bác ái và quần chúng 
tự phát đã “bất bình, và bức xúc” cho nên mới xảy ra sự kiện ngày 3/11. 

Các vị có thẩm quyền của Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam cho biết Hà 
Nội chưa bao giờ đề cập đến ý định trao trả Hồ Ba Giang cũng như bất cứ 
tài sản nào mà nhà cầm quyền Hà Nội đã chiếm đoạt trái phép của nhà 
dòng. 

Được biết Tuyên Uý Đoàn tại Australia sẽ có những cuộc tiếp xúc với Đức 
Tổng Giám Mục Philip Wison, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Australia và 
thủ tướng Úc Julia Gillard để trình bày thực chất tình trạng sử dụng bạo lực 
cả công an lẫn du đãng cũng như huy động các phương tiện truyền thông 
quốc doanh của nhà cầm quyền Hà Nội để trấn áp các đòi hỏi chính đáng 
của Giáo Hội Công Giáo và các tôn giáo khác tại Việt Nam. 
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Nhà nguyện giáo điểm Con Cuông lại bị tấn công 
  

GPVO (01/12/2011) - Vào khoảng quá nửa đêm 
30/11/2011, lúc 0 giờ 30, hai kẻ lạ mặt đã đi xe 
máy đến ném mìn vào Nhà nguyện Giáo điểm Con 
Cuông, thuộc giáo xứ Quan Lãng, hạt Bột Đà, Gp 
Vinh. Quả mìn tự chế đã làm hỏng trần nhà, cửa 
sổ và nền nhà nguyện. 

Đây là lần thứ hai, sau đợt gây rối vừa qua vào 
lúc 2 giờ chiều ngày 13/11/2011, khi Lm. Phạm 

Ngọc Quang và Lm. Nguyễn Đình Thục đang dâng lễ, một nhóm khoảng 
300 người đã được huy động kéo đến tụ tập trước cửa nhà nguyện, dùng 
loa phóng thanh công suất cao hô khẩu hiệu đả đảo, dùng còi báo động, 
đánh trống gây náo động, chửi bới linh mục, giáo dân, ném đá vào nhà 
nguyện… gây cản trở không cho linh mục và giáo dân cử hành thánh lễ. 
Những hành động này, một lần nữa đã cho chúng ta thấy tính cách công 
khai, trắng trợn của những người muốn chống phá Giáo Hội. 

Lần thứ nhất, chúng tôi đã không muốn đưa sự việc lên phương tiện truyền 
thông đại chúng để từng bước giải quyết các vấn đề gây nhức nhối ở giáo 
điểm Con Cuông qua hòa khí đối thoại. Nhưng xem ra thiện chí của chúng 
tôi đã không được đáp ứng, chính quyền huyện Con Cuông và tỉnh Nghệ 
An vẫn làm ngơ để mặc cho sự việc xảy ra như thể là một hành động bao 
che, hậu thuẫn. Và thực tế, qua bản tường trình của Lm. Phạm Ngọc Quang 
gửi cho Tòa Giám mục, trong số những người đến quấy phá, gây rối đó, bà 
con giáo dân nhận diện được nhiều công an, dân phòng len lỏi giữa đám 
đông để trực tiếp chỉ đạo, thậm chí đã có những hành vi bạo lực. Chẳng 
hạn như anh Nguyễn Đức Chung, cháu ruột ông Nguyễn Đức Đào, phó 
Công an huyện Con Cuông, đã xịt hơi cay vào bà con giáo dân. Một số 
người khác đã xô cửa, ném đá vào nhà nguyện khi Cha Quang và Cha Thục 
đang cùng giáo dân cử hành thánh lễ. 

Về phương diện pháp lý, Lm. Phạm Ngọc Quang, thay mặt cho 241 giáo 
dân sinh sống tại giáo điểm Con Cuông, đã ba lần làm thủ tục đăng ký 
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điểm sinh hoạt tôn giáo với chính quyền huyện Con Cuông. 

Và sự việc xảy ra vào lúc rạng sáng hôm nay, vào khoảng 0 giờ 30, tại nhà 
nguyện giáo điểm Con Cuông, thuộc giáo xứ Quan Lãng, hạt Bột Đà, GP 
Vinh, một lần nữa đã cho chúng ta thấy tính cách công khai, trắng trợn của 
những người muốn chống phá Giáo Hội. 

Xin cùng hiệp thông trong lời cầu nguyện cho Giáo Hội Mẹ Việt Nam 
đang bị bách hại. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm thứ năm ngày 08/12/2011 

Lễ trọng buộc. 

Thánh lễ: 7:30 am, 5:30 pm và 7:00 pm. 

Lễ Đức Mẹ Guadalupe thứ hai ngày 12/12/2011 

Thánh lễ: 6:00 pm 

Hoạt cảnh Đức Mẹ hiện ra tại Guadalupe do các em ca đoàn Thiếu Nhi 
Hispanic trình diễn. 

Party sau Thánh Lễ: nhạc sống, khiêu vũ và tiệc mừng. 

Kính mời  

Xưng Tội Mùa Vọng 

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 

 

Sân Chơi Thiếu Nhi Chiều Thứ Bẩy sinh hoạt buổi đầu tiên  

Các em thiếu nhi và giới trẻ đã có một buổi sinh hoạt với Sân Chơi Thiếu 
Nhi chiều thứ bầy tuần rồi 03/12/2011 tại Abelia Park thật vui tươi lành 
mạnh. 

Khí trời mùa thu lành lạnh nhưng các em đã tham gia những trò chơi hết 
mình với đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. 
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Bốn tiếng đồng hồ sinh hoạt ngoài trời hình như quá ngắn nên không em 
nào muốn ra về khi cuộc chơi kết thúc. Các em hẹn gặp nhau trong lần sinh 
hoạt kế tiếp vào ngày 17/12/2011. 

Cám ơn chị chủ tịch đã ủng hộ các em bánh sandwich. 

  
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Câu chuyện lạ kể về "số phận người nữ tài xế xe buýt và hành khách" 
đang lao xao trên Facebook 
 

hoahoctro.vn/November 2011. Lan truyền trong cộng đồng mạng với tốc độ 
chóng mặt là câu chuyện về người phụ nữ lái xe bus và cái kết thảm thương 
của một vụ tai nạn xe. Truyện mang màu sắc liêu trai nhưng thông điệp hằn 
sâu lại đáng để suy nghĩ. 

Câu chuyện được cư dân trên Facebook và các trang mạng xã hội chia sẻ 
cực nhiều trong mới hôm qua, hôm nay thôi. Nội dung có một vài dị bản, 
nhưng sự khác nhau là không nhiều, đại ý như sau: 

"Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, 
ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng 
xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả 
hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng. 
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Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du 
côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn 
tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng 
chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên 
đường. 

Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm 
lái tiếp tục lên đường… -“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên 
với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: -
“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu 
tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách 
bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả 
năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối 
xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe 
nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.” Điều bất ngờ là 
hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng 
nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: -“Ông ra 
khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn 
thêm chút nào nữa!” Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn 
ông xuống xe. 

Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -
“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng 
lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. 
Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio 
lên hết cỡ. 

Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe 
là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái 
xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt 
cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: -“Chạy 
chậm thôi, cô định làm gì thế hả?” Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, 
nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm 
sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ 
Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều 
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thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc. Không 
ai biết ông khóc cái gì và vì sao mà khóc!". 

Chuyện tạm kết ở đây nhưng sau đó là hàng trăm, hàng ngàn comment phủ 
dài trên các mạng xã hội. Trong một ngày chỉ riêng một nhóm Facebook có 
tới hơn 1700 lượt "like" và hơn 700 lượt "share". Vì sao? 

Vì màu sắc liêu trai của một câu chuyện rất khó để kiểm chứng tính xác 
thực, vì phần kết đáng sợ hay vì thông điệp ẩn chứa đằng sau đó? 

Hàng nghìn lượt share và comment đã xuất hiện và nối dài trên tường của 
các facebookers trong vài ba ngày trở lại đây. 

Nhiều bạn thấy khá sốc trước một cái kết kinh dị, có bạn cảm thấy kỳ lạ và 
sờ sợ nhưng có không ít bạn chỉ ra nhiều chi tiết khó tin. Nhiều bạn tự vấn: 
Bao nhiêu lần mình và các bạn từng thờ ơ với những giấy phút hoạn nạn, 
khó khăn của người khác? Mà bạn hoàn toàn có thể giúp đỡ? Cũng có khi 
nào bạn nghĩ, cuộc sống sẽ đưa chúng ta vào những tình huống éo le như 
cô gái trong câu chuyện trên, và ai sẽ là người giúp đỡ bạn qua cơn nguy 
khó ấy? Và một tiếng nói thay vì im lặng, sẽ có tác động thế nào tới cuộc 
sống của rất rất nhiều người khác? Đôi khi, chúng ta quá vô cảm với cuộc 
sống quanh mình! 

Sự vô cảm sẽ không có đất sống trong thế giới này 

Trong dòng chảy băng băng của cuộc sống, khi mà cái gì cũng "nhanh hoặc 
cực nhanh" (thức ăn fast food, mạng internet cũng broadband, tốc độ vi xử 
lý tăng gấp đôi, gấp ba, những cuộc chạy đua lên đỉnh vinh quang..." thì sự 
vô cảm, nhởn nhơ đã diễn ra. Với hướng suy nghĩ này nhiều bạn nhận xét 
rằng, không cần tranh cãi về nguồn gốc, tính đúng sai hay thời điểm, mà 
quan trọng là thông điệp của câu chuyện (dù nó khó kiểm chứng và vẫn trôi 
nổi trên internet với một vài dị bản) 

Mạng là ảo, nhưng trách nhiệm và yêu thương là thật. Cùng với rất nhiều 
sự kiện "gây sốc" trong thời gian vừa qua, cư dân mạng lại có cơ hội bày tỏ 
quan điểm và suy nghĩ rất tích cực thông qua câu chuyện này. 

Comment và suy nghĩ xin nhường phần bạn nhé! 
Theo Kiếm Anh/hoahoctro  
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"Bé 11 tuổi trần truồng ăn xin trên phố. Ai sẽ phải xấu hổ đây?" 

Bé gái TQ 11 tuổi khỏa thân quỳ gối xin ăn giữa phố. Những scandal vô 
cùng nhục nhã về cách hành xử giữa con người và con người với nhau, 
được cho là nguyên nhân của sự phát triển kinh tế quá nóng của quốc gia 
này. 

Mới đây nhất, cư dân mạng Trung Quốc cũng như thế giới lại phẫn nộ 
trước những hình ảnh được tung lên mạng về một bé gái 11 tuổi trong tình 
trạng không mảnh vải che thân đang xin ăn giữa phố phường đông đúc. 
Những hình ảnh ngay lập tức khiến các forum của Trung Quốc sôi sục. 

 

 
 

Lại thêm một scandal nữa của Trung Quốc khiến người dân phải phẫn uất. 
Những hình ảnh này được chụp tại thành phố Hu Cheng, tỉnh Jiangxi, 
Trung Quốc. Người đã post những tấm hình này lên mạng đã giấu tên và 
bên dưới những tấm hình có lời chú: "Bé 11 tuổi trần truồng ăn xin trên 
phố. Ai sẽ phải xấu hổ đây?" 
Trong câu chuyện "Cô bé bán diêm" của nhà văn Hans Christian Andersen, 
cô gái bé nhỏ tội nghiệp chết vì giá lạnh ngay trong đêm Giáng Sinh. Đó 
không phải là lỗi của cô bé. Đó là lỗi của cái xã hội độc ác, băng giá, thiếu 
tình thương. 
"Ngày nay, cô bé 11 tuổi này phải khỏa thân quỳ gối ăn xin giữa phố. Và 
cô bé ấy không phải là người nên xấu hổ vì hành động đó. Chính xã hội 
mới phải cúi mặt." 
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NGƯỜI KHÁCH TRỌ VÔ TÌNH 

Rialto là một thành phố nhỏ khô cằn, thiếu nước, chỉ có 93,000 dân nằm 
trong quận San Bernadino, California, giữa hai freeway 15 và 25. Hơn một 
nửa dân cư ở đây là những người gốc Mễ di dân, một phần năm là dân gốc 
Phi Châu. Thu nhập bình quân mỗi người chỉ khoảng $13,375.00 mỗi năm, 
và 13% dân chúng ở đây sống dưới mức đói nghèo của nước Mỹ, trong khi 
tỷ lệ tội ác lại cao hơn những thành phố khác mà thành phố lại không đủ 
ngân sách thuê nhân viên cảnh sát. Rialto cũng có nhiều “group home kids” 
mà chúng ta gọi nôm na là “viện mồ côi”. Tại đây nhiều em học sinh bỏ 
học vì cha mẹ quá nghèo hay không biết Anh ngữ, phần lớn các em không 
có một máy computer ở nhà nên việc học rất khó khăn. 

Gần đây, một nhóm người Việt gồm có bác sĩ, thầy cô giáo, sinh viên và tu 
sĩ cư ngụ trong vùng San Bernadino, đã chọn Rialto để thiết lập một trung 
tâm giáo dục, khởi đầu trong phạm vi nhỏ mang tên là H.O.M.E. tuy mang 
danh nghĩa là “Mái Ấm” nhưng theo các sáng lập viên đây là mấy chữ viết 
tắt của “House of Méditation & Education”. Theo người trưởng nhóm, họ 
muốn chọn Rialto là vì trong vùng, đây là một thành phố nghèo nhất trong 
vùng, nơi mà trẻ em lêu lổng, nghèo khó cần dân chúng góp tay với chính 
quyền địa phương để giúp đỡ. Trẻ em có thể đến đây học hay xử dụng 
computer, được hướng dẫn làm home work hay đọc sách. Sau giờ học ở 
trường, nếu trẻ em gọi nhau “Go home!” chính là về mái ấm này. Cha mẹ 
đi theo con cũng được dự phần chỉ dẫn về computer hay hỏi han việc học 
của con em. Tất cả đều do những thiện nguyện viên làm việc không công. 
Chính cô bác sĩ trưởng nhóm sau khi tốt nghiệp, chỉ muốn đi làm bán thời 
gian để còn thời gian lo cho... các em, cô đã trải qua mười lăm năm vất vả 
lo cho con ăn học, nay con đã vào đại học, là lúc cô muốn trả nợ đời. Trên 
nước Mỹ, bao nhiêu người trong chúng ta đã làm được những việc như 
thế? 

Trong một buổi họp cộng đồng Việt Nam tại một địa phương miền trung 
Hoa Kỳ, một vị linh mục đã có can đảm phát biểu thẳng thắn với đồng 
hương như sau: “Trong thành phố này, người Mỹ: - giàu có hơn Quí Vị rất 
ít, - giàu có bằng Quí Vị không bao nhiêu, - nghèo hơn Quí Vị rất nhiều. 
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Nhưng lòng bác ái của người địa phương rất rộng rãi, không có công tác 
từ thiện nào mà họ không góp công góp của, không như người Việt chúng 
ta. 

-Thưa Cha! Vậy thì Cha nghĩ, 8 tỷ một năm gởi về Việt nam không phải là 
tiền từ thiện hay sao? Có điều chúng ta chỉ lo cho quê hương, họ hàng, còn 
ở đây chúng ta chỉ là người khách trọ. 

Cộng đồng người Việt ở Mỹ đã gọi nhau quyên góp tài chánh, đem tiền về 
giúp Việt Nam đã quá nhiều, nhưng việc người Việt tỵ nạn giúp nước Mỹ 
thì quá ít, phải nói là rất vô tình. Những nghĩa vụ như tuân hành luật pháp, 
đi lính, đóng thuế, chúng ta đã làm đủ, nhưng hình như chúng ta vẫn sống 
trên đất Mỹ không gì khác hơn là một... du khách, hay là một người tình 
“vẫn đi bên cạnh cuộc đời” không hề lưu tâm để ý gì đến những chuyện 
chung quanh. Người Mỹ khen chúng ta thành công trong vấn đề học vấn 
và  thương mãi. Có bằng cấp thì có job thơm, thương mãi thành công thì 
trở nên giàu có, điều đó có nghĩa gì với đất nước đã cưu mang chúng ta, 
nếu chúng ta chưa dùng sở học, sự giàu có để giúp đỡ, đền đáp được gì cho 
đất nước này. Ở nam Cali, nơi có người Việt tại quốc ngoại đông nhất, mỗi 
năm chúng ta lại thấy có một bữa cơm cho người khó khăn hay một  buổi 
phát túi ngủ  cho vài trăm người vô gia cư, có lẽ vẫn còn quá ít ỏi. 

Sau nhiều cuộc chiến tranh có người Mỹ tham dự hay không, nước Mỹ đã 
giang tay đón nhận nhiều dân tộc đến sinh sống tại Hoa Kỳ. Để “trả ơn”, 
nhiều tổ chức Hồi giáo ở Mỹ đã quyên góp tiền gởi về ủng hộ cho khủng 
bố al-Qaida, tổ chức đã muốn tận diệt nước Mỹ. Nhiều di dân Trung Cộng 
và cả Đài Loan đã trở thành gián điệp cao cấp cung cấp cho quốc gia họ 
những bí mật về quốc phòng hay kinh tế của nước Mỹ, một cảnh “nuôi ong 
tay áo”. Những người này khi nhập tịch đã tuyên thệ trung thành với nước 
Mỹ cũng như chúng ta, nhưng xem việc nước Mỹ như việc của hàng xóm, 
không muốn can thiệp hay đóng góp, thậm chí cũng không muốn đi bầu cử. 

Chúng ta đã thấy chính phủ Mỹ can thiệp cho nhiều người mang các sắc 
tộc khác nhau trong nhiều tình huống khó khăn, nguy hiểm, chỉ vì họ là 
công dân Mỹ. Cựu Tổng thống Bill Clinton vừa từ Bắc Hàn trở về Mỹ sau 
khi đã thành công trong việc cứu hai cô phóng viên Laura Ling gốc Trung 
Hoa, và Euna Lee, gốc Đại Hàn. vì tội "xâm phạm lãnh thổ Bắc Hàn." Nếu 
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các bạn là công dân đi du lịch, làm việc hay thậm chí buôn ma tuý, nước 
Mỹ chắc không bao giờ bỏ các bạn. 

Ở quốc gia nào, việc mở rộng du lịch cũng nhắm mục đích thu ngoại tệ, 
nhưng trong phạm vi khách du lịch Việt Nam sang Mỹ thăm bà con, ít 
người đem tiền đến để giúp nước Mỹ phồn thịnh, mà ngày về túi đầy đô 
la  nhờ viện trợ của các công dân Mỹ, trong khi công dân Mỹ thì dành dụm 
tiền đem về cố hương giải sầu. Rồi đây khi trái gió trở trời, chúng ta gặp 
hoạn nạn nước Mỹ đã bên cạnh chúng ta. Một tiếng kêu cấp cứu trong đêm, 
một cơn truỵ tim, một cơn bão lốc hay lụt lội, chúng ta đều được cứu giúp 
tận tình. Nước Mỹ cũng nghèo, cũng có nhiều vấn nạn nhưng quả thật lòng 
ta đôi khi cũng dửng dưng. 

Chúng ta phát động nhiều lần quyên góp để giúp cho trẻ em nghèo ở Việt 
Nam , xem như bà con ruột thịt, mà quên người hàng xóm khốn khó bên 
cạnh chúng ta. Mỗi năm vào mùa lạnh, nhiều kẻ không nhà đã chết trên 
đường phố Los Angeles hay New York, nhiều trẻ em bụi đời, nhà tù thiếu 
niên không ai thăm viếng, những nhà dưỡng lão thiếu một lời hỏi han. 
Cộng đồng người Việt chưa hề thấy có một công tác xã hội nào hữu hiệu để 
giúp ngay nước Mỹ, nơi chúng ta đang sống. Chúng ta thường tự hào là 
người Việt trọng điều nhân nghĩa, sống có thủy có chung, nhưng nhiều khi 
vẫn cư xử như người khách trọ vô tình. 

 Huy Phương 
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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 

PHÒNG  cho  SHARE  - rất gần 
freeway 15, vùng Wildomar yên 
tĩnh, NHÀ tôi ít người, dư 3  
BEDROOMS cho share, sạch sẽ, 
tiện nghi. 
Bathroom riêng mỗi phòng. Giá 
$400 (bao gas, điện, nước). Liên 
lạc: bà Mười: 951-506-7873 home. 

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.  

Nhà Trệt Bán vùng WINDOMAR, khá mới lót gạch & tráng nền 
sân sạch sẽ  đầy đủ tiện nghi, gần FREEWAY 15 - có : 4 phòng 
ngủ. 3 full phòng tắm riêng biệt. 1 phòng khách.  1 phòng bonus. 1 
phòng ăn khá rộng. 1 offic riêng. Giá phải chăng. Liên lạc: Laura: 
cell  (951) 775 – 2190  or  Paul: cell (951)  326 – 6285 - (chủ đã 
rời khỏi CA, xin gọi theo giờ ở Tiểu Bang Corolina. 

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. 


