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TIN MỪNG LỄ ĐỨC GIÊSU KITÔ 
VUA VŨ TRỤ 

Mt 25, 31-46 

"Người sẽ ngự trên ngai uy linh của 
Người, và sẽ phân chia họ ra". 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh 
quang, có hết thảy mọi thiên thần hầu 
cận, Người sẽ ngự trên ngai uy linh của 
Người. Muôn dân sẽ được tập họp lại 
trước mặt Người, và Người sẽ phân chia 
họ ra, như mục tử tách chiên ra khỏi dê. 
Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn 
dê ở bên trái. 

  (Tiếp theo)
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"Bấy giờ Vua sẽ phán với những người bên hữu rằng: 'Hãy đến, hỡi những 
kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã chuẩn 
bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ. Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; 
Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta 
mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta 
bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta'. 

"Khi ấy người lành đáp lại rằng: 'Lạy Chúa, có bao giờ chúng con thấy 
Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ chúng con thấy Chúa là 
lữ khách mà tiếp rước, mình trần mà cho mặc; có khi nào chúng con thấy 
Chúa yếu đau hay bị tù đày mà chúng con đến viếng Chúa đâu?' Vua đáp 
lại: 'Quả thật, Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm cho một trong 
các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính Ta'. 

"Rồi Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: 'Hỡi phường bị chúc 
dữ, hãy lui khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ 
theo chúng. Vì xưa Ta đói, các ngươi không cho ăn; Ta khát, các ngươi 
không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi chẳng tiếp rước; Ta mình trần, 
các ngươi không cho đồ mặc; Ta đau yếu và ở tù, các ngươi đâu có viếng 
thăm Ta!' 

"Bấy giờ họ cũng đáp lại rằng: 'Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy 
Chúa đói khát, khách lạ hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con 
chẳng giúp đỡ Chúa đâu?' Khi ấy Người đáp lại: "Ta bảo thật cho các 
ngươi biết: những gì các ngươi đã không làm cho một trong các anh em bé 
mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta'. Những kẻ 
ấy sẽ phải tống vào chốn cực hình muôn thuở, còn các người lành thì được 
vào cõi sống ngàn thu".   

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 
SỰ PHÁN XÉT 

Lm Mark Link, SJ 

Cuộc đời của tài tử Martin Sheen giống như truyện phim Hollywood. Ông 
lớn lên trong gia đình nghèo ở Dayton, Ohio. Là một trong mười người 
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con, cha ông là người di dân Tây Ban Nha và mẹ ông là người Ái Nhĩ Lan. 
Ông nói, điều ảnh hưởng đến ông nhiều nhất trong thời niên thiếu là sự 
nhân từ của các nữ tu, các chị dạy học. Các chị thực sự sống đức tin mà họ 
tuyên xưng. 

Dần dà, Martin đi vào ngành kịch nghệ, đến lập nghiệp ở Hollywood, và 
trở nên một siêu sao hàng đầu, thủ diễn các vai trong các phim ăn khách 
như Gandhi và Apocalypse Now. 

Cũng như sự thành công đến với đời ông, vật chất chủ nghĩa cũng theo sau. 
Ông kiếm thật nhiều tiền và vui hưởng tất cả những gì đồng tiền có thể 
mua được. Điều đó kéo dài trong 16 năm. 

Và rồi quay phim Gandhi ở Ấn Độ. Một ngày kia ông ngồi trên xe taxi, có 
mấy đứa trẻ bám theo xe, đong đưa ở bên cạnh. 

Khi ông nhìn vào khuôn mặt chúng đang cười toe toét sau tấm kính xe, ông 
thấy răng chúng không còn, quần áo thì rách rưới, và tóc đầy chí rận. Ông 
nói: 
Bỗng dưng tôi biết mình phải làm gì. Tôi bảo tài xế ngừng xe lại và đưa 
bọn trẻ vào trong xe. 

Sự nghèo nàn, khốn khổ, và tuyệt vọng của bọn trẻ đã đưa ông trở về thời 
niên thiếu. 

Tình tiết đó đã khiến ông nhớ lại những gì ông học khi còn nhỏ trong một 
trường Công Giáo và một gia đình Công Giáo: tất cả chúng ta đều là thân 
thể của Đức Kitô. 

Và rồi một tình tiết thứ hai khiến ông suy nghĩ sâu xa hơn nữa. Khi quay 
cuốn phim Apocalypse Now ở Phi Luật Tân, ông bị một cơn đau tim. 
Nhận xét về ảnh hưởng của biến cố đối với sự suy nghĩ của ông, trong một 
cuộc phỏng vấn ông nói: người diễn viên trong Apocalypse Now đã chết và 
đã được chôn ở Phi Luật Tân. Người diễn viên mà quý vị đang nói chuyện 
bây giờ thì không giống như người đã đóng cuốn phim đó. 
Ông phải mất thêm bốn năm nữa để tái gia nhập Hội Thánh Công Giáo. 
Khi thực hiện điều đó, sự mạnh mẽ và tận tuỵ của ông với đức tin chỉ có 
thể diễn tả là một sự kiện lạ lùng. 

Ông nói, ông vẫn hút thuốc và đánh bài và thích sự thoải mái, thích xe 
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hơi, và vinh dự. Nhưng ông biết ông phải tìm cách từ bỏ. 

Ông nói, chúng ta sống ở trái đất này không phải là tình cờ. Đức Kitô dạy 
chúng ta phải yêu thương tha nhân như chính mình. Và hãy nhìn xem tôi đã 
đối xử với tha nhân như thế nào, so với cách tôi đối xử với chính tôi! 
Thiên Chúa không muốn tôi sống xa hoa trong khi hai phần ba dân số trên 
thế giới sống trong nghèo đói. Người Hoa Kỳ chúng tôi chiếm ít hơn 10 
phần trăm dân số thế giới, nhưng chúng tôi sử dụng đến 50 phần trăm tài 
nguyên thế giới. 

Một số người phải sống cực khổ để chúng tôi sống sung sướng. Họ phải 
mang gánh nặng của lối sống chúng tôi trên vai họ. 

Ông Sheen nói rằng vợ ông có công giúp ông nghiêm trọng suy nghĩ đến 
sự kiện là ông sẽ bị phán xét sau khi chết, không chỉ những gì ông làm, 
nhưng còn những gì ông không làm. Bà ta nói với ông, Hãy nhìn đến người 
đói khát. Hãy nhìn đến người trần truồng. Hãy nhìn đến người vô gia cư. 
Chúng ta phải làm gì đó cho họ. 

Điều này đưa chúng ta chú ý đến mỗi người ở đây. Làm thế nào chúng ta 
áp dụng bài Phúc Âm hôm nay và kinh nghiệm hoán cải của ông Sheen vào 
chính đời sống chúng ta? Chúng ta có thể bắt đầu theo phương cách này. 
Khi chúng ta được rửa tội, vị linh mục xức dầu cho chúng ta. Chúng ta 
được mang tên – “Kitô Hữu” – chữ này xuất phát từ chữ Kitô, có nghĩa 
“người được xức dầu.” 

Qua sự xức dầu chúng ta được trao cho ba sứ vụ của Đức Kitô là ngôn sứ, 
tư tế, và vương vị.  

Nhiệm vụ ngôn sứ thêm sức mạnh để chúng ta làm chứng cho Phúc Âm. 
Nhiệm vụ tư tế thêm sức mạnh để chúng ta cùng với Đức Kitô  
dâng hiến chính mình cho Chúa Cha trong Thánh Lễ.  

Nhiệm vụ vương vị thêm sức mạnh để chúng ta hoạt động cho Vương 
Quốc Thiên Chúa được phát triển ở trần gian. 

Và như thế chúng ta có thể thực hiện điều này. Bởi vì sự chết và sự phục 
sinh, Đức Kitô không còn sống ở thế gian trong một thân xác bằng xương 
thịt. 
Người không còn dạy dỗ, yêu mến, và chữa lành cho dân chúng với 
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chính đôi tay, đôi chân, và con tim của Người – như đã thi hành cách đây 
2,000 năm. 
Nếu các người hèn mọn của Chúa Kitô muốn cảm nghiệm được sự tiếp xúc 
đầy yêu thương của Người, với đôi tay chữa lành của Người, và lời tha thứ 
của Người, điều đó phải được xảy ra qua chúng ta. 
Điều này có nghĩa Vương Quốc Thiên Chúa, mà Người đã khởi sự trên trái 
đất, phải được tiếp tục và phát triển bởi chúng ta. Đây là ý nghĩa của ngày 
lễ Kitô Vua. 

Đó là sự tán dương vương vị của Đức Kitô bằng cách thi hành vương vị 
của chúng ta mà Người đã chia sẻ cho chúng ta khi nhận lãnh bí tích Rửa 
Tội. 
Các bài đọc hôm nay kết thúc một niên lịch phụng vụ của Hội Thánh. Và 
trong tất cả những bài đọc của năm, chỉ một vài bài mang ý nghĩa quan 
trọng. 
Vì các bài đọc hôm nay đem lại một ý nghĩa mà đã ảnh hưởng đến Martin 
Sheen cách sâu đậm, có thể nói, là chúng ta sẽ bị phán xét sau khi chết bởi 
cách chúng ta thi hành ba sứ vụ mà chúng ta đã được lãnh nhận trong bí 
tích rửa tội. 

Chúng ta sẽ bị phán xét về cách chúng ta phục vụ Vua Kitô, nhất là trong 
những người bé mọn của Người. 

Chúng ta hãy kết thúc với những dòng từ bài thơ của Brewer Mattocks. Bài 
thơ viết: 

Cha sở của Austerity leo lên một tháp cao nhà thờ để có thể gần Chúa, như 
vậy ông có thể nghe và đưa lời Chúa xuống cho dân chúng ở dưới. 
Một ngày kia, có tiếng nói thật xa xăm. Đó là tiếng nói của Thiên Chúa – là 
tiếng nói mà vị linh mục này chờ đợi đã lâu. 

Vì thế ông leo lên cao hơn nữa, cho đến tận đỉnh tháp, và lớn tiếng nói vào 
khoảng không gian: “Chúa ơi, Ngài ở đâu?” Và Chúa trả lời  
“Ở dưới này trong đám dân chúng.” 
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SỐNG ĐẠO 

Thiên Chúa Không Thất Vọng Về Con Người 

Văn hào Nga Dostoievski, với những tác phẩm nổi tiếng như “Tội ác và 
Hình phạt”, “Anh em nhà Karamazov”,  là người đã trải qua một cuộc đời 
đầy sóng gió. 

Sau một thời gian dài bị giam cầm vì lý do chính trị, ông bị kết án tử 
hình.  Nhưng, như một phép lạ, vào giữa lúc sắp sửa bị hành quyết, ông 
bỗng nhận được lệnh tha.  Người viết tiểu sử của ông kể lại như sau: 
Thời gian trong tù đã in đậm nét trên quãng đời còn lại của ông.  Từ 
trên chiếc máy chém nhìn xuống đám người đang đứng dưới chân mình, 
ông chỉ còn thấy họ là những người bị áp bức, những người nô lệ đáng 
thương.  Dù họ có phạm tội ác tày trời đi nữa, tâm hồn họ vẫn là tâm 
hồn của những con người vô tội, do đó đáng được sự tha thứ. 
Khi bước xuống khỏi máy chém, Karamazov thấy mọi sự như vô nghĩa. 
Ðiều duy nhất còn có ý nghĩa đối với ông chính là tình yêu, và cho dù 
trong suốt 30 năm sau, cuộc đời của ông đắm chìm trong bùn nhơ của tội 
lỗi, của khốn khổ, của ô nhục, ông luôn nhìn mọi sự qua lăng kính của 
yêu thương.  Một lần bị đưa lên máy chém ấy cho ông hiểu rằng con 
người đau khổ, tất cả mọi người đều đáng cảm thông, thương mến.  Ðó là 
sứ điệp mà Karamazov công bố suốt cuộc đời của ông. 

Cả cuộc đời của ông là một cố gắng không ngừng để diễn đạt câu nói: 
"Hỡi người anh em, không có gì có thể ngăn cản tôi yêu thương bạn". 
 Nếu có những lúc chúng ta cảm thấy thất vọng về con người đốn mạt của 
chúng ta, nếu có những lúc chúng ta không còn tin tưởng ở tình người 
nữa, chúng ta hãy nhìn lên Chúa Giêsu.  Chúng ta thấy ngay ánh mắt 
nhân từ, cảm thông của Ngài. 

 Khi Zakêu, thủ lãnh của phường thu thuế, leo lên cây cao để 
thấy Ngài, Chúa Giêsu đã ôn tồn nói với ông: "Hôm nay, tôi đến thăm 
nhà ông". 

 Khi người đàn bà bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình được dẫn 
ra trước mặt Ngài, Chúa Giêsu nhỏ nhẹ nói với bà: "Chị hãy về đi, tôi 
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không kết án chị". 

 Khi Maria Madalêna đến quỳ dưới chân Ngài, Chúa Giêsu đã không 
hắt hủi cô. 

 Khi Phêrô phản bội Ngài, Chúa Giêsu nhìn ông với tất cả trìu 
mến, thông cảm. 

 Khi tên trộm cừu bị treo trên thập giá hướng về Ngài, Chúa 
Giêsu đã hứa với anh: "Hôm nay, anh sẽ ở cùng Ta trên Thiên Ðàng". 

 Ngài đã ngồi cùng bàn với phường thu thuế, bọn đĩ điếm, kẻ tội lỗi. 

 Ngài tha thứ những kẻ đóng đinh Ngài vào thập giá. 

Qua cách cư xử của Chúa Giêsu, Thiên Chúa muốn nói với chúng ta rằng: 
Ngài yêu thương con người, bởi vì Ngài không thể chối bỏ hình ảnh của 
Ngài nơi con người.  Chính ánh lửa ấy khiến cho Thiên Chúa vẫn luôn 
nhận ra được hình ảnh của mình nơi con người, để không bao giờ thất 
vọng về con người. 

Đức Ông Nguyễn Văn Tài 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng Cây Giáng Sinh lớn nhất thế giới 
  

Vatican [CNS 14/11/2011] - Trong một cuộc họp 
báo hôm 12 tháng 11 năm 2011, thị xã Gubbio và 
giáo phận Gubbio đã loan báo rằng với một cái 
click trên iPad, Đức Thánh Cha sẽ thắp sáng Cây 
Giáng Sinh điện tử lớn nhất thế giới mà không 
cần phải ra khỏi Vatican. 

Theo chương trình, lễ nghi thắp sáng Cây Giáng 
Sinh được đặt tại thị xã Gubbio này sẽ diễn ra vào 

chiều ngày 7 tháng 12 năm 2011, áp lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 
 
Từ căn phòng của ngài trong điện Vatican, Đức Thánh Cha sẽ sử dụng 
chiếc iPad 2 để cử hành nghi thức này. Trước khi thắp sáng Cây Giáng 
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Sinh, ngài sẽ gửi một sứ điệp thu hình cho các công dân thị xã Gubbio. 
Nhân dịp này, ngài sẽ cám ơn các thiện nguyện viên trong ủy ban đã tổ 
chức nghi thức và từ nhiều thập niên qua, đã đảm nhiệm việc dàn dựng Cây 
Giáng Sinh này. 
 
Ðược biết Cây Giáng Sinh điện tử được dựng lên đối diện với núi Igino, 
gần thị xã Gubbio. Ðược thiết kế từ năm 1981, Cây Giáng Sinh điện tử này 
đã được Sách Kỷ Lục Guinnes Book nhìn nhận là Cây Giáng Sinh lớn nhất 
thế giới. 
 
Mỗi năm Cây Giáng Sinh này được thắp sáng cho đến hết lễ Hiển Linh. 

ĐỨC THÁNH CHA CỔ VÕ NGHIÊN CỨU TẾ BÀO GỐC TỪ MÔ 
TRƯỞNG THÀNH 
  
VATICAN. ĐTC Biển Đức 16 cổ võ việc nghiên cứu tế bào gốc từ mô 
trưởng thành và ngài phê việc hủy hoại phôi thai người để rút lấy tế bào 
gốc dùng vào việc nghiên cứu. 
 
ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 12-11-2011, 
dành cho 250 tham dự viên Hội nghị quốc tế tại Vatican về đề tài: ”Các tế 
bào gốc từ mô trưởng thành: khoa học và tương lai của con người và văn 
hóa”. 
 
Hội nghị kéo dài 3 ngày, từ 9 đến 12-11-2011, do Hội đồng Tòa Thánh về 
văn hóa phối hợp, với sự cộng tác của tổ chức tên là ”Tế bào gốc phục vụ 
sự sống” (Stem for life) ở Mỹ, nhắm mục đích cổ võ việc nghiên cứu và 
gây ý thức nơi quần chúng về việc chữa bệnh nhờ dùng các tế bào gốc từ 
các mô trưởng thành. 
 
Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC phê bình não trạng thực dụng ngày 
nay, sẵn sàng chấp nhận bất kỳ phương thế nào có thể, để đạt tới mục tiêu 
mong muốn, mặc dù có những hậu quả thê thảm. Ngài nói: ”Khi thấy mục 
tiêu rất đáng mong ước là khám phá việc trị liệu các bệnh do sự thoái hóa 
gây ra, thì nhiều nhà khoa học và chính trị gia thường gạt bỏ những 
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vấn nạn về luân lý đạo đức và tiến hành bất kỳ nghiên cứu nào có vẻ đạt 
được sự tiến bộ trong lãnh vực này. Những ai cổ võ việc nghiên cứu tế bào 
gốc từ phôi thai người với hy vọng đạt được những kết quả ấy, thì phạm lỗi 
lầm trầm trọng vì chối bỏ quyền sống bất khả nhượng của mọi người từ lúc 
mới thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Sự hủy hoại nhân mạng không bao 
giờ là điều có thể biện minh được bằng lợi ích mà nó có thể mang lại cho 
người khác.” 
 
ĐTC nhận xét rằng việc nghiên cứu những tế bào gốc rút từ mô trưởng 
thành như máu từ giây rún múc mới sinh, hoặc từ bào thai chết tự nhiên, thì 
không gặp phải những vấn đề luân lý đạo đức như thế” (Xc Bộ giáo lý đức 
tin, Huấn thị Dignitas Personae, 32). 
 
Ngài cũng đề cao tầm quan trọng của sự đối thoại giữa khoa học và luân lý 
đạo đức để đảm bảo cho những tiến bộ y khoa không bao giờ phải trả giá 
không thể chấp nhận được về tổn hại nhân mạng. ĐTC cho biết ”Giáo Hội 
đóng góp vào cuộc đối thoại ấy bằng cách giúp huấn luyện lương tâm cho 
phù hợp với lý trí ngay thẳng và dưới ánh sáng chân lý mạc khải. Khi làm 
như thế, Giáo Hội không cản trở tiến bộ của khoa học, trái lại, Giáo Hội 
hướng dẫn tiến bộ ấy theo chiều hướng thực sự có kết quả và có lợi cho 
nhân loại. Thực vậy, Giáo Hội xác tín rằng tất cả những gì thuộc con 
người, kể cả việc nghiên cứu khoa học, không những được đức tin đón 
nhận và tôn trọng, nhưng còn được thanh tẩy, thăng hoa và hoàn hảo hóa 
nữa” (Ibid. 7). 
 
ĐTC không quên lưu ý về nhu cầu của những người vô thương thế tự vệ và 
khẳng định rằng: ”Giáo Hội không những nghĩ đến những hài nhi chưa 
sinh ra, nhưng cả những người không dễ dàng có được những phương thức 
trị liệu đắt tiền. Bệnh tật chẳng kiêng nể một ai, và đức công bằng đòi phải 
hết sức cố gắng để những thành quả nghiên cứu khoa học phục vụ tất cả 
những người có quyền được hưởng chúng, bất luận phương tiện của họ như 
thế nào. Ngoài những khía cạnh hoàn toàn là luân lý đạo đức, còn có những 
vấn đề về mặt xã hội, kinh tế, chính trị cần được giải quyết để đảm bảo, 
làm sao cho những tiến bộ về y khoa đi song song với việc cung cấp các 
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dịch vụ sức khỏe một cách chính đáng và công bằng nữa” 
 
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ: Đòi lại chân lý 

   
ĐTGM Timothy Dolan 

WHĐ (16.11.2011) – Ngày 14.11.2011, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã 
khai mạc Hội nghị khoáng đại tại Baltimore. Hội nghị này diễn ra trong 3 
ngày và là Hội nghị đầu tiên dưới sự chủ tọa của Đức Tổng giám mục 
Timothy Dolan, Tổng giám mục New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, 
với sự có mặt của Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano mới được bổ 
nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ. 

Trong bài phát biểu khai mạc, Đức Tổng giám mục Dolan nói rằng “thách 
đố mục vụ cấp bách nhất hiện nay của các giám mục là đòi lại chân lý, 
phục hồi lòng tín nhiệm và vẻ đẹp của Giáo Hội”, kết nối lại với những ai 
đã rời khỏi Giáo Hội và không còn thực hành đức tin. 

Ngài nói: “Họ rời bỏ Giáo Hội và sống buông trôi, căm giận Giáo Hội, 
sống dễ dãi, gia nhập Giáo Hội khác, hoặc từ bỏ mọi sự. Nếu điều này 
không làm cho chúng ta là những mục tử phải rùng mình sợ hãi, tôi không 
biết điều gì sẽ làm chúng ta run sợ. Lý do thì có nhiều và khá phổ biến, 
chúng ta cần phải xem xét chúng một cách nghiêm túc”. 

Đức Tổng giám mục Dolan nói tiếp: “Hai nhận xét đơn giản sau đây có thể 
là kịp thời nếu chúng ta -với tư cách là những người kế vị các tông đồ- đảm 
nhận nhiệm vụ cấp bách này là mời gọi mọi người và thế giới xem Chúa 
Giêsu là một với Giáo Hội của Người. Trước hết, chúng ta phải 



 11

chống lại cám dỗ tiếp cận Giáo Hội như một hệ thống sức mạnh và trợ giúp 
có tổ chức cần được duy trì. Tiếp đến, tội lỗi của các thành viên trong Giáo 
Hội nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta cần đến Giáo Hội biết bao. Tội lỗi 
của các thành viên trong Giáo Hội chẳng hề là một cái cớ, nhưng là lời cầu 
xin, được đặt mình vào cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa Giêsu trên đồi 
Canvê, từ đó tuôn trào sự sống bí tích của Giáo Hội”. 

Thực ra, khóa họp mùa thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, khi đặt trọng 
tâm vào những vấn đề nội bộ của Giáo Hội, đã gây ra làn sóng chỉ trích của 
một số phương tiện truyền thông chủ đạo. Họ bày tỏ thất vọng vì giới lãnh 
đạo Giáo Hội đã không đặt vấn đề công bằng kinh tế lên hàng đầu. 

Đức giám mục phụ tá Los Angeles, Gabino Zavala, người đứng đầu Ủy 
ban Truyền thông Hội đồng Giám mục giải thích lý do tại sao nhìn vào nội 
bộ là quan trọng trước khi nhìn ra xã hội rộng lớn hơn: “Chúng tôi cảm 
thấy cần phải xem xét một số vấn đề quan trọng đối với Hội nghị của 
chúng tôi”. 

Đức giám mục Zavala lưu ý không phải tất cả chương trình nghị sự đều có 
tính cách nội bộ, “một trong những vấn đề quan trọng mà chúng tôi xem 
xét là quyền tự do tôn giáo. Chúng tôi đang hình thành một cơ quan mới, 
đặc trách về tự do tôn giáo... bởi vì các giám mục lo ngại rằng tự do tôn 
giáo –mà chúng tôi gọi là quyền tự do cơ bản– đang bị xói mòn. Đây 
không phải chỉ là vấn đề là người ta không được thực hành niềm tin của 
mình mà còn là việc chúng tôi - với tư cách là một Giáo Hội - có quyền xác 
định sứ vụ và thừa tác viên của mình”. Phải chăng chỉ còn một bước nữa là 
có thể đòi lại được chân lý? 

Các đức giám mục Áo bác bỏ yêu cầu cho giáo dân cử hành Thánh lễ. 

Vienna, Áo quốc [CNS 11/11/2011] - Các đức giám mục Áo bác bỏ yêu 
cầu cho giáo dân cử hành Thánh lễ. 

Trong một tuyên ngôn được cho công bố sau hội nghị từ ngày 7 đến 10 
tháng 11 năm 2011, các đức giám mục Áo đã bác bỏ lời yêu cầu của một số 
giáo dân "bất đồng ý kiến" đòi hỏi cho giáo dân được phép cử hành thánh 
lễ trong những giáo xứ không có linh mục. 



 12

Các vị chủ chăn Giáo hội tại Áo nói rằng một lời kêu gọi "bất tuân phục" 
như thế là điều không thể chấp nhận được, vì đi ngược lại với chân lý nền 
tảng của đức tin công giáo. 

Trong tuyên ngôn, các đức giám mục Áo nói rằng tất cả các ngài đều quan 
tâm đến những vấn đề thực sự và nghiêm chỉnh của Giáo hội. 

Ðược biết: hôm 5 tháng 11 năm 2011, Phong Trào "Chúng tôi là Giáo hội", 
tuyên bố rằng giáo dân nên bắt đầu giải quyết tình trạng thiếu linh mục 
bằng cách "đọc lời truyền phép, cho rước lễ" cũng như giảng và chủ tọa 
thánh lễ. 

Các đức giám mục Áo cho biết các ngài đã thảo luận về những đòi hỏi phải 
thay đổi trong Giáo hội. Tuy nhiên, các ngài nói rằng "kêu gọi giáo dân bất 
tuân phục là điều khiến cho nhiều người công giáo phải đau buồn". 

Tưởng cũng nên nhắc lại: Phong trào Chúng Tôi là Giáo hội đã được thành 
lập tại Áo hồi năm 1995, sau khi Ðức hồng y Hans Hermann Groer, Tổng 
giám mục Vienna phải từ chức vì bị cáo buộc có những hành động lạm 
dụng tình dục. 

Phong Trào này có liên hệ với nhiều nhóm tương tự tại một số nước khác 
như Ðức, Ái nhĩ lan và Hoa kỳ. 

 

Sự gia tăng nhanh chóng của Giáo Hội Công giáo tại châu Phi 

Châu Phi [Zenith 14/11/2011] - Từ ngày thứ Sáu 18 đến Chúa nhật 20 
tháng 11 năm 2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ viếng thăm Cộng 
hòa Benin, một quốc gia nhỏ bé nằm ở miền Tây châu Phi. Tại đây, ngài sẽ 
ký ban hành Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về châu 
Phi, được nhóm họp tại Roma hồi năm 2009. 
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Châu Phi là một lục địa ngày càng quan trọng đối với Kitô giáo. Vào giữa 
lúc con số người Công giáo tại phương Tây ngày càng khô đạo, thì tại châu 
Phi, số người Công giáo ngày càng gia tăng. Năm 1900, dân số Kitô giáo 
tại lục địa này chỉ có khoảng 2 triệu người, nay đã đến đến 140 triệu. 

 
Trong một cuộc phỏng vấn trong chương trình truyền 
hình "Nơi Thiên Chúa khóc" của tổ chức Trợ giúp các 
Giáo Hội đau khổ, sư huynh Gérard Chabanon, người 
đã truyền giáo tại Tanzania từ năm 1996, đã giải thích 
về hiện tượng gia tăng nhanh chóng của người Công 
giáo châu Phi. Sư huynh Chabanon đã từng là bề trên 
tổng quyền của Hội Thừa sai châu Phi, thường được gọi 
là các Cha Dòng Trắng và phó chưởng ấn Học viện Tòa 
Thánh về nghiên cứu Ả-rập và Hồi giáo học tại Roma. 

 
Trước hết về sự hiện diện của Kitô giáo tại châu Phi, sư huynh Chabanon 
cho biết: các tín hữu Kitô là thành phần đa số tại hầu hết các nước châu 
Phi, ngoại trừ tại miền Bắc là nơi mà tuyệt đại đa số dân theo Hồi giáo. Hồi 
giáo là tôn giáo lớn thứ nhì tại châu Phi, vốn cũng hiện diện tại hầu hết các 
nước châu Phi. Ngoài ra còn có tôn giáo cổ truyền là một phần thiết yếu 
của nền văn hóa của lục địa. Tôn giáo cổ truyền cũng có ảnh hưởng trên 
đời sống thường ngày của nhiều người châu Phi, dù là tín hữu Kitô, Hồi 
giáo hay không theo tôn giáo nào. 
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Nhận định về sự bùng nổ dân số Công giáo tại châu Phi, sư huynh 
Chabanon cho rằng giáo dục là yếu tố chính. Các nhà thừa sai đầu tiên đã 
mau mắn thành lập các trường học và dạy đức tin Công giáo. Ngoài ra 
cũng phải kể đến sự phát triển xã hội. Các dịch vụ y tế, phát triển nông 
nghiệp và các dự án khác đã giúp rất nhiều cho người châu Phi. Có người 
cho rằng các nhà thừa sai đã mang Kinh Thánh đến và họ đã cướp đất đai 
của người châu Phi. Thật ra, theo sư huynh Chabanon, tại hầu hết các nước 
châu Phi, các nhà truyền giáo đã xem phúc lợi của người bản xứ như ưu 
tiên hàng đầu của mình. 
 
Từ đây cho đến năm 2050, Congo, Uganda và Nigeria sẽ được xem là ba 
nước Công giáo lớn nhất thế giới. Liệu Giáo Hội Công giáo có nhìn thấy sự 
gia tăng này không? Sư huynh Chabanon trả lời rằng: châu Phi rất biết ơn 
Đức Gioan Phaolo II và các chuyến viếng thăm của ngài, bởi vì vị giáo 
hoàng này đã tạo ra những "bệ phóng" cho lục địa này. Sư huynh nói: 
"Ngài đã đến. Ngài đã viếng thăm. Ngài đã ở lại với dân chúng. Ngài đã 
tìm cách nói với họ bằng chính ngôn ngữ của họ. Do đó, ngài rất được ca 
ngợi và tôi nghĩ rằng điều này đã góp phần mang lại một hình ảnh đẹp cho 
châu Phi, vốn cũng là một phần của Giáo Hội Công giáo". 
Theo sư huynh Chabanon, không phải ai cũng nhận ra tầm quan trọng của 
Giáo Hội Công giáo tại châu Phi. Sở dĩ như thế là vì người châu Âu đã 
nhìn châu Phi xuyên qua một số người châu Phi tìm đến châu Âu. Ðã có 
những xung đột, hiểu lầm và một số đảng phái chính trị tại châu Âu đã tỏ ra 
kỳ thị đối với những người di dân đến từ châu Phi và từ đó có một cái nhìn 
lệch lạc về châu Phi. 
 
Ngoài ra, các phương tiện truyền thông tại châu Âu chỉ chú ý đến một số 
vấn đề như bệnh Sida, các cuộc bạo động giữa các sắc tộc, các cuộc xung 
đột tôn giáo, tình trạng nghèo đói... Tất cả những vấn đề này bóp méo hình 
ảnh của châu Phi. 
 
Sư huynh Chabanon giải thích: "Là những nhà truyền giáo, chúng tôi có 
trách nhiệm phải mang lại một hình ảnh tích cực về châu Phi, về tình liên 
đới và về khát vọng mãnh liệt của người châu Phi được chiến thắng những 
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tệ nạn nói trên". 
 
Hiện nay, tại châu Phi, cứ có 3 người thì có một người theo Hồi giáo. Ðược 
hỏi: Liệu đây có phải là một thách đố đối với Giáo Hội Công giáo không, 
sư huynh Chabanon khẳng định rằng, theo quan điểm của những nhà 
truyền giáo, đối thoại là chìa khóa quan trọng cần phải triển khai để tạo 
cuộc sống chung giữa Kitô hữu và người Hồi giáo. Sư huynh đan cử một 
thí dụ cụ thể tại Dar Es Salaam, Tanzania: có những gia đình chỉ có 3 hay 4 
người, trong đó một hai người là Hồi giáo, số còn lại theo Kitô giáo; họ 
sống chung với nhau dưới cùng một mái nhà; họ chia sẻ với nhau một nhà 
bếp, một phòng tắm. Dĩ nhiên, cũng có bạo động, khủng bố phát sinh do 
những nhóm nhỏ Hồi giáo và ngay cả Kitô hữu... Nigeria là một thí dụ tốt. 
Các giám mục Nigeria nói với sư huynh Chabanon rằng mặc dù có những 
vấn đề đó, nhưng hai bên vẫn có thể ngồi xuống với nhau để đối thoại và 
tìm ra các giải pháp. 
 
Theo sư huynh, ở những nơi khác, các cuộc xung đột giữa các tín hữu Kitô 
và người Hồi giáo gia tăng. Nhưng đây không phải là trường hợp của châu 
Phi, bởi vì tại đây, Hồi giáo hay Kitô hữu, đều xem "châu Phi tính" như 
một mẫu số chung, vốn làm nên căn tính của họ và khiến cho mọi người 
luôn có tinh thần khoan nhượng trước những dị biệt của người khác. Tựu 
trung, xung đột thường chỉ gắn liền với vấn đề quyền lực. 
Mới đây, Ðức Hồng y Polycarpe Pengo, người Tanzania, có nói đến sự 
kiện những thanh niên Công giáo bỏ sang các Giáo Hội Tin lành Ngũ tuần. 
Sư huynh Chabanon cho rằng một trong những nguyên nhân dẫn đến tình 
trạng này chính là sự nghèo đói. Các Giáo Hội Tin lành Ngũ tuần lôi kéo 
các tín hữu Kitô khác bằng cách mang lại cho họ hy vọng được giàu có, 
được lành bệnh, được có công ăn việc làm và có cuộc sống tốt đẹp. Ðây 
quả là một điều hấp dẫn. Ngoài ra cũng phải nói đến sự kiện các tín hữu 
Tin lành Ngũ tuần được tổ chức thành những cộng đồng nhỏ quây quần 
xung quanh một người lãnh đạo nói được ngôn ngữ của họ, học thuộc Kinh 
Thánh và có thể trích dẫn Kinh Thánh bất cứ lúc nào. Dĩ nhiên, điều này dễ 
đánh động tâm hồn con người. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các 
tín hữu Công giáo lại trở về với cộng đồng Giáo Hội khi họ nhận ra rằng 
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các Giáo Hội Tin lành Ngũ tuần không được tổ chức chu đáo và thường bị 
chia rẽ. 
Nói đến ơn gọi linh mục dồi dào tại châu Phi, sư huynh Chabanon cho biết: 
hiện có nhiều linh mục châu Phi đã sang truyền giáo tại châu Âu. Dĩ nhiên, 
đây không phải là giải pháp cho những vấn đề của châu Âu hay châu Mỹ. 
Nhưng hợp tác và chia sẻ giữa các lục địa là điều rất quan trọng. 

Đại Hội Giới Trẻ Miền Bắc lần thứ IX tại Bắc Ninh: Thánh lễ tạ ơn và 
Nghi thức trao Thánh giá 
 
Bắc Ninh - Thánh Lễ tạ ơn là đỉnh cao của 
ngày Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội lần thứ IX, 
 diễn ra từ ngày 11 đến 12 tháng 11 năm 
2011 tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc - Bắc 
Ninh, đồng thời là dấu chỉ của sự hiệp 
thông của tất cả quý Đức Cha, quý Cha, 
quý Tu sỹ nam nữ với hơn 22 nghìn bạn trẻ 
và đông đảo giáo dân đến từ 10 Giáo phận 
trực thuộc Giáo tỉnh Hà Nội. 
  
9h15: Thánh lễ tạ ơn cầu cho việc loan 
báo Tin mừng. 
Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng 
Giám mục Hà Nội  chủ tế Thánh lễ. Ngài 
mời gọi các bạn trẻ hãy lắng nghe lời Chúa 
một cách chăm chú, rước lấy Ngài một cách 
sốt sắng và làm chứng nhân cho Chúa trong 
cuộc sống mỗi ngày. 
  
Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Cha Cosma 
Hoàng Văn Đạt, Giám mục Bắc Ninh  cảm 
ơn các bạn trẻ đã nhiệt thành đến tham dự 
ĐHGT lần thứ IX tại Giáo phận Bắc Ninh. 
Tiếp theo,  Ngài chia sẻ với các bạn trẻ về 
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những nét thăng trầm cũng  như những bước phát triển của Hội Thánh 
Công Giáo Việt Nam để từ đó nói lên vai trò quan trọng của giới trẻ trong 
việc xây dựng Giáo hội và rao truyền Tin mừng giữa lòng quê hương Việt 
Nam. Ngài mong muốn sau đại hội này, các bạn trẻ hãy luôn nhớ rằng 
Chúa Giêsu là người bạn tuyệt vời nhất của họ. 
  
 11h30:  nghi thức kết thúc Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ 
IX và nghi thức trao Thánh Giá. 

 
Thánh Giá được trao cho Giáo phận Lạng Sơn cũng là dấu chỉ của lời mời 
gọi các bạn trẻ hướng về  Đại hội Giới trẻ Miền Bắc lần thứ X sẽ diễn ra tại 
Giáo phận Lạng Sơn vào năm tới. Bài hát "Gặp gỡ Đức Kitô" được hòa 
chung trong niềm xúc cảm khôn tả của tất cả các bạn trẻ, đã có nỗi niềm 
không thể gọi tên. Những giây phút khó nói lên lời trong giờ khắc chia tay, 
mười Giáo phận đã cử đại diện lên đọc bản quyết tâm trở thành những 
chứng nhân của Chúa qua đời sống bác ái, tránh xa những tội lỗi và những 
cám dỗ đời thường. 
  
12h00: kết thúc Đại hội Giới trẻ Miền Bắc lần thứ IX tại Bắc Ninh. 
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Cảm tạ Thiên Chúa đã cho các bạn trẻ những giờ phút quây quần bên nhau 
để chia sẻ Lời Chúa, sống Lời Chúa trong tâm tình hiệp thông. Với chủ đề 
"Thầy gọi anh em là bạn", hi vọng mỗi bạn trẻ hôm nay hãy luôn nhớ rằng 
mình luôn có một người bạn là Đức Giêsu Kitô, luôn sống sao cho xứng 
danh là chứng nhân cho Chúa giữa đời thường. 
  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
Chúc Mừng Lễ Tạ Ơn 
 

 

 
Chân thành kính chúc cha Quản Nhiệm, Quý ông bà anh chị em một mùa 
lễ Tạ Ơn an bình và hạnh phúc dưới mái ấm gia đình trong tâm tình tạ ơn 
Thiên Chúa về muôn hồng ân Chúa đã ban. 
Nhân dịp này Ban Mục Vụ cũng xin chân thành cám ơn sự cộng tác của tất 
cả quý ông bà anh chị em về mọi phương diện nhằm thăng tiến Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang ngày càng vững mạnh. 
 
Chân thành kính chúc. 
BMV Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester 
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Thánh Lễ Tạ Ơn 
 
Kính mời quý ông bà anh chị em tới tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn cùng với 
Giáo Xứ vào lúc 9:00 am ngày Lễ Thanksgiving (11/24/2011). 
Sự hiện diện của Cộng Đoàn Việt Nam sẽ nói lên tinh thần hiệp nhất Kitô 
hữu và tinh thần hội nhập văn hoá Hoa Kỳ, quê hương thứ hai của người 
Việt tị nạn chúng ta. 
 
Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_ Bổn Mạng 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Giáo Phận San Bernardino 
 
Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam_ San Bernardino sẽ tổ chức mừng lễ kính 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam  
vào ngày Chủ Nhật  ngày 20/11/2011  
vào lúc 3:30 pm 
tại Thánh Đường Giáo Xứ Our Lady of Hope 
6885 Del Rosa Ave., San Bernardino 
 
Kính mời quý ông bà anh chị em tham dự đông đảo để nêu cao tinh thần 
anh dũng dám chết vì đạo của các bậc tiền nhân chúng ta, đồng thời nêu 
cao tinh thần hiệp thông với giáo hội quê nhà đang gặp rất nhiều khó khăn 
thử thách trong việc vệ đức tin Kitô giáo. 
 

Thành Kính Phân Ưu 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang thành kính phân ưu cùng tang quyến 
trước sự ra đi của cụ ông Phêrô Trần Văn Thức. 
Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa đón nhận linh hồn cụ Phêrô vào 
hưởng Nước Thiên Đàng vĩnh phúc. 
Thành kính phân ưu. 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester 
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Sân Chơi Thiếu Nhi Chiều Thứ Bẩy 

Nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí lành mạnh mang tính giáo dục về thể lý, tâm 
lý và tâm linh theo tinh thần Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể và Hướng 
Đạo Sinh cho các em thiếu nhi và giới trẻ, Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
Winchester sẽ tổ chức một Sân Chơi Thiếu Nhi Chiều Thứ Bẩy tại các Park 
gần nhà thờ,  

từ 1:00 pm - 4:00pm vào các chiều thứ bẩy thứ nhất và thứ ba mỗi tháng. 

_ Mục Đích: tạo môi trường giải trí lành mạnh giữa thiên thiên & kết bạn, 
sống hoà đồng trong tinh thần đoàn kết, tương thân tương trợ. 

_ Điều kiện: Trẻ em từ 5 tuổi trở lên không phân biệt tôn giáo. 

Sân Chơi Thiếu Nhi Chiều Thứ Bẩy sẽ sinh hoạt buổi đầu tiên vào chiều 
thứ bẩy Dec. 3, 2011. 

Cộng Đoàn chân thành cám ơn 2 em Trí Mai và Timmy Nguyễn đã tình 
nguyện làm người tổ chức sân chơi. 

Ước mong quý phụ huynh khuyến khích các em tham gia Sân Chơi Thiếu 
Nhi Chiều Thứ Bẩy như một vườn ươm tài năng trẻ cho tương lai Cộng 
Đoàn chúng ta. 

Phiếu Ghi Danh sẽ được phát vào cuối các Thánh Lễ CN. 

Liên hệ:_ Trí Mai: 951.795.0120 

Sổ Số Cây Noel 2011 

Hội Knights of Columbus nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta sẽ tổ chức sổ 
số cây Noel vào ngày thứ sáu Dec 2, 2011 tại nhà thờ vào lúc 6:00 pm. 

Vé sẽ được bán vào sau các thánh lễ CN.  

Vé vào cửa bao gồm bữa ăn tối Hawaiian BBQ. 

$10.00/vé: người lớn. $ 5.00/ vé trẻ em từ 5_10 tuổi. Trẻ em dưới 5 tuổi 
miễn phí. 

Vé sổ số: $1:00/vé. Trúng thưởng 2 cây Noel được trang hoàng lộng lẫy 
với đèn mầu, vật trang trí và những gói quà Noel thật hấp dẫn. 

Tất cả lợi nhuận thu được sẽ dành cho Quỹ Xây Dựng Thánh Đường 
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Blessed Teresa of Calcutta. 
Ngày Thu Gom Tặng Phẩm Giúp Đỡ Người Nghèo nhân Ngày Lễ Tạ 
Ơn 

Chủ Nhật 27/11/2011(CN sau ngày Thanksgiving) nhà thờ sẽ nhận tất cả 
những đồ hộp đồ ăn vào các thánh lễ để tặng cho người nghèo. 

Những tặng phẩm này sẽ được gởi đến Hiệp Hội Community Food Pantry 
of Murrieta. Hàng tuần Hiệp Hội này phân phát lương thực cho hơn 400 
gia đình nghèo trong vùng. 

Nếu quý vị nào muốn gởi ngân phiếu giúp đỡ xin đề: Community Food 
Pantry of Murrieta.  

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
Ba hạt đậu xanh của mẹ  
 

 
 

Nguyễn Thị Việt Hà  
Mình từng kể rằng người đầu tiên dạy mình bài học về lòng tự trọng là mẹ 
mình. Mình cũng từng kể rằng mẹ mình rất đẹp, gương mặt mẹ luôn tỏa ra 
ánh hào quang nhân ái của con người đã sống trọn một đời lương thiện. 
Những câu chuyện đời mẹ, mình sẽ chẳng bao giờ kể hết, những trang 
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đau thương nhưng không hề bi lụy mà ánh lên niềm khát khao cháy bỏng 
về một cuộc sống bình yên, tốt đẹp. Mẹ lại bảo mình sinh ra ngay giữa cơn 
mưa tầm tã, tạt ướt cả chỗ mẹ nằm. Mẹ ghì chặt mình vào ngực, phủ hơi 
ấm lên tấm thân bé xíu của mình. Cha bỏ mẹ mình và 3 đứa con thơ dại 
cũng vào một cơn mưa. Mưa đêm như trút nước. Cha hôn hít chúng mình 
rồi xách valy ra tàu đi cùng với một người đàn bà trẻ đẹp không phải là mẹ 
mình. Tiếng còi tàu xé đêm nhưng không vang dội như tiếng mẹ gọi cha. 
Tiếng mẹ gọi, tiếng khóc nheo nhóc của chúng mình, tất cả bị mưa làm mờ 
đi. Mưa vần vũ cuồn cuộn. Mưa xối xả. Mưa lăn lộn trên không. Cha vẫn 
đi. Tóc mẹ xổ tung, mưa lặng đi thấm ướt. Tóc mẹ dài chấm gót, đen sẫm, 
mượt thơm. Mưa ganh tị xới tung tóc mẹ. Mưa dữ dội xối vào 3 chị em 
mình. Tàu chạy. 

Cha đi. Mẹ hốt hoảng ôm siết 3 con vào nhà. Cả mấy mẹ con khóc run lập 
cập. Mẹ dắt 3 chị em mình rời bỏ Cà Mau về quê ngoại ở Bắc Giang. Mình 
không biết mẹ lấy sức lực ở đâu mà nuôi nổi 3 chị em mình trong cái cảnh 
tay không tấc đất, chỉ có chút vốn liếng còm cõi, mẹ lăn lóc hết chợ xa, chợ 
gần, làm đủ công việc nặng nhọc và chịu bao nhiêu tủi hổ. Nhà mình nghèo 
lắm, những vụ giáp hạt mẹ toàn ăn sắn, khoai, nhường cơm trắng cho 3 đứa 
con. Nhớ lại là rơi nước mắt món canh “Rửa chân gà”... Mẹ nấu canh bằng 
rau trong vườn cho thêm một ít mỡ, mẹ bảo canh ngọt lắm vì có cả mùi của 
thịt gà, chúng con ăn ngon lắm, xì xụp húp rồi tin ngay vì nhìn thấy chân 
con gà hôm ấy cũng sạch thật... Mẹ vừa ăn khoai vừa rơi nước mắt rồi bảo 
bụi hôm nay sao nhiều thế... Tuổi nhỏ ngây thơ chưa kịp hiểu đời mẹ nhọc 
nhằn... 

Mẹ hay vắng nhà vì đi hết chợ xa, chợ gần để buôn cá khô, sắn, lạc... Năm 
1992, mẹ cho 3 chị em mình 6 hạt đậu xanh và bảo hãy trồng vào trong ống 
bơ, mỗi ống bơ trồng 3 hạt. Một ống để trong nhà, một ống để ngoài sân. 
Mẹ bảo chăm sóc cây trong nhà kỹ hơn là cây ở ngoài sân, rồi 4 tuần sau 
xem chuyện gì diễn ra với 2 ống bơ trồng đậu xanh ấy. Cây đậu xanh trong 
nhà ban đầu bụ bẫm, xanh tốt rồi yếu dần, dài ra cứ vươn mãi ra phía có 
ánh sáng và 4 tuần sau 2 cây đậu ấy bỗng dưng héo rũ. Còn 3 cây đậu trong 
ống bơ ở ngoài sân chậm lớn hơn nhưng vững chãi, 4 tuần sau lá trổ xum 
xuê và bắt đầu có những nụ nho nhỏ... 4 tuần kế tiếp đã thấy những 
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quả đậu xanh xinh xinh rung rinh trên cây. Mẹ bảo chúng mình kể mẹ nghe 
chuyện hai cây đậu, mẹ luôn mỉm cười khi nghe 3 chịem liến thoắng sau đó 
người mới từ tốn bảo: “Các con là những cây đậu xanh ở ngoài sân, dù 
không được chăm sóc tốt, không được ở những nơi sung sướng nhưng đã 
lớn lên vững chãi. Ðó là sự tự lập các con hiểu không?” 

Thú thực ngay lúc ấy mình chưa hiểu được hết những điều sâu xa trong lời 
mẹ nói... Nhiều năm sau chúng mình mới hiểu được rằng mẹ đã rèn chúng 
em sống tự lập, lòng tự trọng bằng chính cuộc đời tốt đẹp của mẹ... Cuộc 
sống tươi hồng nhưng luôn nghiệt ngã, cuối năm 1993 mẹ lại dắt chúng 
mình lên vùng kinh tế mới ở Ða Huoai-Lâm Ðồng. Căn nhà ở xó rừng 
Madaguil vẹo vọ vì mưa. Mưa ngạo nghễ, nhạo báng mấy mẹ con cô độc. 
Mưa lạnh lùng nhẩy nhót khắp nhà. Mẹ dắt mình và Hằng băng rừng trốn 
mưa nhưng không trốn kịp. Mưa ầm ào thác lũ. Mẹ cúi người che mưa cho 
3 con, chúng mình vẫn lạnh tê tái. Mưa nhỏ mọn lách qua thân mẹ, chúng 
mình thâm tím vì mưa. Rồi mình không núp dưới mẹ nữa, đứng thẳng dậy 
đeo gùi măng lên vai, lì lợm rẽ cỏ tranh và đám cây mây chẳng chịt tìm lối 
về. Mẹ cũng dắt Hằng, Trung rẽ cây rừng mà đi. Mẹ vượt lên trước cầm 
dao phạt nhanh những đám cây mây cho chúng mình cất bước. Mưa gầm rú 
tức giận muốn hất tung 4 kiếp người nhỏ nhoi lên cao nhưng mưa bất lực. 
Mưa trút roi rát bỏng vào da thịt bốn mẹ con mình. Mình đã học những bài 
học can đảm từ mẹ mình. 

Cách mẹ dạy chúng mình cũng lạ hơn người khác, mẹ có một ngọn roi mây 
luôn treo ở góc nhà nhưng mẹ không đánh chúng mình bao giờ. Mẹ thủ thỉ 
kể những câu chuyện đời mẹ khi chúng mình cùng trèo rừng, làm rẫy, lúc 
mưa trú trong lán... Thế mà quên mệt, thế mà lại thấm thía những phẩm 
chất tốt đẹp. Ðời người con gái có 12 bến nước, cái bến mẹ sa chân vào có 
lẽ cái cái bến đục nhất... Một mình nuôi con, quyết chẳng để con thất học 
nên dắt díu con từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam... Thế rồi... thế rồi đến khi 
xuôi tay nhắm mắt tóc mẹ chưa kịp bạc... mẹ chưa kịp trở về nhà của mẹ 
con mình... Năm 2004, khi mình và Việt Hằng đã tốt nghiệp CÐSP và xin 
dạy ở Phú Tân-Cà Mau, út Trung đang học CÐSP Cà Mau cũng là lúc mẹ 
bị ung thư thận giai đoạn cuối... Mẹ về lại Bắc Giang sau nửa đời người 
mang con khắp xứ người tìm cớ mưu sinh, nuôi chúng mình ăn học 
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đến nơi, đến chốn. Mẹ đã về lại nơi chôn nhau cắt rốn để thanh thản nằm 
lại đồng Ðống Mối bên dòng sông bốn mùa gió lộng. Ngày mẹ đi cũng lại 
vào một cơn mưa mùa Ðông. 

Mưa lê thê, não nuột. Mưa hiền hòa bao bọc lấy mẹ, lấy 3 chị em mình. Lạ 
lùng thay khi 3 đứa mình không khóc được, lủi thủi sau xe tang, mưa nức 
nở rơi lên khóe mắt tạo thành lệ tuôn để chị em mình khóc mẹ. Mưa nhẹ vỡ 
thành hàng triệu triệu những giọt sương xốp trắng. Mưa cuộn lên trời cao 
kéo màn trời ủ dột. Mưa đưa mẹ về nẻo trời xa, nẻo xa xăm mù khơi, nẻo 
sinh ly tử biệt. Mưa cho cỏ mau tốt tươi phủ kín nấm mộ mẹ nằm lại một 
mình. Mưa trải khăn tang vắt ngang bầu trời ngày mẹ đi xa mãi. Và hôm 
nay, trong câu chuyện cuối cùng mình viết tham gia cuộc thi Netbuttrian có 
ngấn nước, có nụ cười, có nỗi nhớ, có niềm tự hào của 3 chị em mình như 
một nén nhang lòng thắp lên cho mẹ. Có một điều không đổi rằng mẹ vẫn 
đang còn hiện diện bên chúng mình... Trong mỗi nhịp đập trái tim... Không 
đếm được bao nhiêu vất vả, bao nhiêu nước mắt 3 chị em đã thành người 
như điều mẹ mong muốn trăng trối lúc lìa trần. Ba đứa con của mẹ, ba hạt 
đậu xanh trong cái ống bơ đặt góc sân ngày nào, cùng nắng, cùng gió, cùng 
bao thử thách đã vững chãi mà lớn lên trong bao bài học làm người mẹ đã 
dạy chúng mình. 

(Bài viết này chúng con: Việt Hà, Việt Hằng, Bảo Trung kính dâng lên mẹ 
Nguyễn Thị Liêm như một nén hương lòng...) 

Chị tôi  
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Giọng ba tôi báo tin qua phone thật chậm rãi nhưng buồn hơn bao giờ hết. 
Tôi biết nỗi buồn của ba mẹ tôi còn hơn tôi gấp trăm lần. Hai nỗi buồn lo, 
vừa cho chị vừa cho ba mẹ. 

Tôi biết những điều xa xôi đó bởi tôi không có chị ruột và ba mẹ tôi cũng 
không có con gái đầu lòng. 

Chị chỉ là con dâu của bác Hai tôi, vợ của ông anh chú bác ruột, không 
huyết thống, không máu mủ họ hàng, chị chỉ là người ngoại tộc, nhưng tin 
chị mất, cả dòng họ tôi ai cũng đau buồn, thương tiếc. 

Tôi là trưởng nam nên không có chị, tôi cũng từng có một ước mơ là có 
chị, có một người chị thương mình như thêm một người mẹ chắc ai cũng 
thích. Vậy mà có nhiều người không thấy được điều thiêng liêng đó. Ða số 
ai cũng biết chị nhiều qua văn học, qua thi ca và qua bài nhạc “Chị tôi” của 
nhạc sĩ Trần Tiến. Tôi cũng vậy, nhưng tôi hiểu chị tôi theo những điều của 
riêng tôi. 

Mười mấy năm trước, nhớ ngày cưới của anh chị, tôi về quê chụp hình. 
Buổi sáng đi đón dâu trời tối mò, chỉ một hai ngọn đuốc soi đường xuống 
ghe. Tiếng máy đuôi 

tôm bì bạch giữa đêm thâu đi tít mù khơi cho đến tờ mờ sáng đến nhà cô 
dâu. Ai cũng mắt mũi lem nhem dường như quên cả rửa mặt súc miệng. 
Cũng không sao, người miền Nam miễn chấp bỏ qua chuyện nhỏ đó, 
chuyện quan trọng vẫn là mâm trầu khay rượu. 

Dưới ánh đèn dầu nhá nhem miếng trầu là đầu câu chuyện, ly rượu đế buổi 
sáng, hai ông đại diện uống khà một tiếng thay cho tiếng gà gáy sáng. Vậy 
mà vui, ai cũng cười, đám cưới dưới quê chân chất, bình dị mà cảm xúc 
đến lạ thường. 

Tôi là thợ chụp hình nên cũng mong được gặp cô dâu để bấm máy và cũng 
mong biết được chị của mình. Dưới ánh sáng héo hắt vàng vọt, cô dâu 
bước ra chào hai họ, tôi chợt ngỡ ngàng nhưng cũng bấm máy lia lịa. Chị 
không đẹp rực rỡ như những cô dâu ở Sài Gòn. Chị vừa quê mùa, vừa bị tật 
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ở mắt, tôi chợt thoáng thương xót cho chị, nhưng cố quên đi cái vô duyên 
của nghề nghiệp mình. 

Chị theo chồng với những giọt nước mắt từ giã mẹ cha. Và, dường như 
cũng là điềm gở, tôi nhớ ngày hạnh phúc chị ít cười, chị kín đáo lặng lẽ lau 
những giọt nước mắt khi bước xuống ghe theo chồng. 

Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn, ai cũng hiểu và thương chị, chị hiền hậu 
tảo tần, đảm đang, tình nghĩa, không những cho chồng con mà cho cả họ 
hàng, láng giềng chòm xóm. 

Tuy anh chị ở tận dưới quê xa xôi, tôi ít có dịp về thường, ngoài mỗi năm 
về quê đám giỗ nội, những lần đó về thăm quê là ghé ngang thăm anh chị 
Ba, để cảm thấy được sự nhẫn nhục, nghị lực và thủy chung của chị trong 
hoàn cảnh bất hạnh. Mười một năm trời tôi hiểu được tình nghĩa vợ chồng 
của chị cao quý như thế nào. 

Anh Ba bị tai nạn xe chấn thương sọ não, đưa từ quê lên bệnh viện Chợ 
Rẫy. Tôi nhớ rõ ngày hôm đó, ba tôi gọi điện thoại kêu mấy anh em vô 
bệnh viện gấp để cho máu anh Ba, vì mất quá nhiều máu. 

Gặp chị Ba trong những giây phút khó khăn đó, tôi biết nỗi đau đớn của 
người vợ, người mẹ nhưng không ngờ nỗi đau đó đã kéo dài đến như vậy. 

Anh Ba bị chấn thương sọ não quá nặng, bị nhũn não phải tháo bỏ một nửa 
hộp sọ và trở về cuộc sống thực vật. Anh nằm im một chỗ trong 11 năm. 
Chị lo chăm sóc cho anh từ đút ăn, tắm rửa, vệ sinh. Chị cõng anh, bồng 
bế, thương yêu anh như ngày nào, dù cả hai héo hon theo cuộc sống chật 
vật khó khăn. 

Theo thời gian, sự hy sinh đó vẫn không hề bớt đi dù chị đã già yếu dần, 
tóc bạc trắng. Ðôi mắt của chị đã tăng thêm những nỗi đau khổ khi bị lòa, 
chị phải đi Sài Gòn để mổ mắt, mẹ tôi nói khi vừa xuất viện chị đã thấp 
thỏm băng con mắt trở về quê liền để chăm sóc cho anh. Căn nguyên cũng 
từ căn bệnh tiểu đường đã lâu, chị chịu đựng âm thầm với căn bệnh quái ác 
mà người ta thường nói căn bệnh đó của người nhà giàu, nhưng sao ông 
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Trời lại lầm lẫn đem đến cho người nghèo khó bất hạnh như chị? 

Niềm vui chị sáng mắt mới thoáng đó, chị báo tin lên Sài Gòn cho ba mẹ 
tôi hay  nhưng chỉ vài ngày sau chị bị căn bệnh tăng đường đột ngột, đưa đi 
cấp cứu, máu nghẽn tim và chị đã ra đi... 

Chị ra đi thật bất ngờ. Không biết anh Ba có biết không, người vợ chịu 
đựng biết bao nhiêu khổ đau vì anh. 

Từ sự ra đi của chị, bỗng dưng tôi có ý nghĩ, “Thôi chị Ba mất đi như vậy 
mà khỏe cho số kiếp của chị, chị nằm xuống mới thấy được trút hết mọi 
gánh nặng, mọi bất hạnh mà cuộc đời đã dành cho chị...” 

Thương chị, tôi xót xa, nhưng tôi cũng thầm nghĩ như vậy. Nếu chị hiểu 
chắc sẽ không bao giờ giận tôi. 

Riêng về anh Ba, tôi chợt thoáng giận anh. Tôi nhớ ngày anh bị tai nạn, 
nguyên do bởi anh đi nhậu với bạn bè, say xỉn là chuyện thường xuyên ở 
quê tôi. Rượu là nguyên nhân đem đến tai họa cho anh và gia đình. Tôi 
căm ghét rượu thêm hơn và tôi cũng thầm nghĩ, anh Ba đang nằm im đó 
nhưng chắc anh hối hận biết chừng nào khi vì rượu, mình đã hành hạ người 
vợ đáng thương suốt 11 năm trời khó nhọc bên cạnh thân xác vô hồn của 
anh. 

“Xin chị hãy tha thứ cho anh Ba, và cả cho em. Bởi vì khi hay tin chị ra đi, 
em rất buồn nhưng vẫn cảm thấy đâu đó một nỗi mừng vui cho số kiếp của 
chị.” 

Nhớ chị, tôi nhớ bài hát “Chị tôi.” 

Dù xa quê hương nhưng tôi vẫn thấy chị nằm yên nghỉ, thanh thản bên 
dòng sông quê êm đềm của một thời thơ ấu. 

Chúc chị an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.  
Dan Huynh 
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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. 


