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 LỄ MỪNG KÍNH CÁC THÁNH 
TỬ  ĐẠO VIỆT NAM 

 

 
 Lc 9,23-26 

 Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người : 
"Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính 
mình, vác thập giá mình hằng ngày mà 
theo.  Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 
mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng 
sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng 
sống ấy.  Vì người nào được cả thế giới 
mà phải đánh mất chính mình hay là 
thiệt thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì 
tôi và những lời của tôi, thì Con Người 
cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự 
đến trong vinh quang của mình, của 
Chúa Cha và các thánh thiên thần." 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
NIỀM TIN 
Một viên sĩ quan trẻ trong quân đội Nga xin được nói chuyện riêng với vị 
mục sư người Hungary. Khi hai người ở trong một căn phòng đã đóng kín 
cửa, viên sĩ quan hung hãn chỉ lên cây thánh giá treo trên tường và nói với 
vị mục sư rằng: 
- Ông biết không, cái đó là sự dối trá các ông bày đặt ra để làm mê hoặc 
dân chúng. Ở đây bây giờ chỉ có tôi và ông. Ông hãy thú nhận rằng: Ông 
không hề bao giờ tin rằng ông Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. 
Vị mục sư cười và trả lời: 
- Này anh bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự thật. 
Viên sĩ quan hét lên: 
- Ông đừng có lừa dối tôi, đừng diễu cợt tôi. 
Rồi anh rút ra một khẩu súng lục, chĩa vào vị mục sư và hăm dọa: 
- Nếu ông không nhận rằng đó là một sự dối trá thì tôi sẽ nổ súng. 
Vị mục sư điềm tĩnh trả lời: 
- Dù anh giết tôi, tôi cũng không thể nói điều anh muốn tôi nói. Đối với tôi, 
Đức Giêsu Kitô thật sự là Con Thiên Chúa. 
Cũng như vị mục sư kia, các thánh Tử Đạo Việt Nam đã kiên cường giữ 
vững đức tin trước mọi thử thách, mọi gian lao, mọi giông tố của cuộc đời. 
Các ngài đã dám đánh đổi điều cao quí nhất là mạng sống của mình để làm 
chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa mà các ngài tôn thờ. Chúng ta có thể 
kể ra đây một vài khuôn mặt của những vị thánh giáo dân như những 
chứng từ cho điều chúng ta vừa nói: 
- Thánh Luca Thìn, 39 tuổi, cai tổng. Người đã viết khi bị bắt bước qua 
thánh giá: “Tôi là một Kitô hữu. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, 
thậm chí cả cái chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất nhỏ trong 
đạo tôi thờ”. 
- Thánh Giuse Lựu, trùm họ Mặc Bắc (Vĩnh Long) đã tâm sự với một linh 
mục bạn tù rằng: “Xin cha cầu Chúa ban sức mạnh và lòng can đảm cho 
con. Con sắp phải đi đày. Con xin trao cho Chúa tất cả mọi sự thuộc về 
con. Con bằng lòng dâng cho Người hy sinh lớn lao hơn hết là gia đình, vợ 
con của con”. 
- Thánh Matthêu Gẫm, 34 tuổi, một thương gia giầu có, dù bị hành 



 3

hạ, bị gông xiềng nhưng người luôn bình tĩnh vui tươi. Người nói: “Tôi có 
ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà buồn. Được chết vì đạo là điều tốt lắm”. 
- Thánh Laurensô Ngôn, 22 tuổi, một nông dân, đã trả lời khi các quan 
bắt người bước qua thánh giá: “Tôi giữ đạo tôn thờ Chúa tể trời đất. Thánh 
giá là phương thế Chúa dùng để cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể tôn kính 
chứ không bao giờ chà đạp. Tôi sẵn lòng chịu chết vì đức tin vào Thiên 
Chúa của tôi”. 
- Thánh Matthêu Phượng, trùm họ, đã nói với các con mình rằng: “Các 
con của cha ơi! Đừng khóc, đừng buồn làm chi vì cha đang gặp được vận 
hội may mắn”. 
- Thánh Đaminh Ninh, 21 tuổi, nông dân, đã hiên ngang phát biểu: “Nếu 
con cái không được phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm sao người Kitô hữu 
lại có thể chà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin các quan thi 
hành điều các quan muốn. Còn tôi không bao giờ xúc phạm thập giá Chúa 
tôi đâu”. 
- Thánh Phêrô Dũng yên ủi vợ: “Hãy vui mừng vì tôi được hy sinh mạng 
sống cho Chúa Kitô”. 
- Thánh Anê Thành, một người mẹ của 6 người con. Trong cơn đau đớn 
vì bị tra tấn đã nhắn nhủ cô con gái đến thăm người trong tù rằng: “Con 
chuyển lời mẹ nói với các anh chị em con: Hãy coi sóc việc nhà, giữ đạo 
sốt sắng, đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi ngày, cầu nguyện cho mẹ vác 
thánh giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn tụ trên Nước 
Thiên đàng”. 
- Thánh Emmanuel Phụng, trùm họ, trước khi bị siết cổ đã trao cho con 
gái một ảnh thánh giá và nói: “Con hãy nhận lấy kỷ vật của cha. Đây là ảnh 
Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Ảnh này quí giá hơn vàng bạc bội phần. 
Con hãy luôn mang nơi cổ và trung thành cầu nguyện sớm chiều con nhé”. 
Chúng ta không thể kể ra đây hết những hình khổ các thánh Tử Đạo đã 
phải chịu. Chúng ta cũng không thể nói hết ở đây những lời di chúc quí báu 
của các ngài. Đối với các ngài, Thiên Chúa là trên hết. Thiên Chúa là tất cả. 
Lập trường của các ngài là: “Thà chết chứ không thà bỏ đạo, bỏ Chúa”.  
Có lẽ ngày hôm nay chúng ta không còn được diễm phúc đổ máu và hy 
sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa nữa. Nhưng nếu phải hy sinh một 
món lợi vật chất, nếu phải đánh đổi một chức vụ trong xã hội, nếu phải từ 
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bỏ một thú vui tội lỗi vì Chúa, vì luật lệ, và vì Tin Mừng của Người, chúng 
ta có dám không? Phải chăng lập trường của chúng ta vẫn là: “Thà bỏ đạo, 
bỏ Chúa chứ không bỏ những thứ đó”? 
 

SỐNG ĐẠO 
Ba loại người cho 
  

Một đêm kia, trận bão tuyết đã làm cho đôi 
vợ chồng mới cưới bị kẹt ở một con đường 
quê hẻo lánh. Vì không thể đi thêm được 
nữa, họ xuống xe và đi bộ về hướng ngôi 
nhà có ánh đèn leo lét. 

Khi đến nơi, đôi vợ chồng già, tay cầm chiếc 
đèn dầu ra mở cửa. Sau khi giải thích tình 
cảnh khó khăn, anh chồng hỏi: "Xin hai cụ 
giúp chúng cháu qua đêm nay được không? 
Chỉ cần một chỗ trên sàn nhà hoặc một vài 

cái ghế cũng đủ." 
Ngay lúc ấy, một vài hạt gạo từ mái tóc bồng bềnh của người vợ trẻ rơi 
xuống đất. Hai vợ chồng già liếc mắt trông thấy và họ nhìn nhau có vẻ 
thông cảm cho đôi tân hôn đang trên đường đi tuần trăng mật ngay sau đám 
cưới. 
Bà lão lên tiếng, "Không sao. Chúng tôi cũng vừa mới có một phòng trống. 
Hai cháu ra xe lấy đồ đem vào đây. Để vợ chồng chúng tôi sửa soạn đôi 
chút." 
Sáng hôm sau, đôi tân hôn thức dậy sớm và chuẩn bị lên đường để khỏi 
làm phiền hai chủ nhà, họ lặng lẽ mặc quần áo và đặt tờ giấy mười đô la 
lên bàn rồi nhón chân đi xuống cầu thang. 
Khi mở cửa phòng khách, họ thấy hai ông bà cụ ngủ trên bộ ghế sa lông. 
Thì ra hai ông bà đã nhường căn phòng ngủ duy nhất của họ cho đôi tân 
hôn. 
Anh chồng trẻ ra dấu cho cô vợ rồi nhón gón đi trở lại lên lầu và để thêm 
năm đô la nữa lên trên bàn. 
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Cũng như bà goá trong Phúc âm, đôi vợ chồng già đã không cho đi những 
gì dư thừa. Nhưng họ đã cho đi từ nhu cầu thiết thực của mình. 
Hơn thế nữa, trong cả hai trường hợp, họ không chỉ độ lượng cho đi mà 
còn cho đi một cách vui vẻ, thật lòng. 
Người ta thường nói có ba loại người cho đi: người cho cách miễn cưỡng, 
người cho vì bổn phận, và người cho vì muốn cảm tạ. 
Người cho miễn cưỡng nói rằng, "Tôi không muốn cho"; người cho vì bổn 
phận nói rằng, "Tôi phải cho đi"; và người cho vì cảm tạ thì nói, "Tôi muốn 
cho đi." 
Nói cách khác người cho miễn cưỡng thì cho đi một cách do dự và với ít 
nhiều oán giận. 
Người cho đi vì bổn phận cũng do dự cho đi nhưng với một cảm nhận đúng 
đắn về bổn phận. 
Người cho vì cảm tạ, ngược lại, họ cho một cách thoải mái và thật lòng. 
Câu chuyện của bà goá trong phúc âm và câu chuyện của hai vợ chồng già 
trong nông trại là những thí dụ tuyệt vời của sự tạ ơn. 
Không ai cho đi với sự ép buộc. Không ai cho đi vì bổn phận. Cả hai đã 
cho đi từ tấm lòng. 
Hai câu chuyện này mời chúng ta tự hỏi về cách chúng ta cho. Chúng ta 
cho đi cách miễn cưỡng? Chúng ta cho vì bổn phận? Hoặc chúng ta cho chỉ 
vì đó là điều chúng ta muốn? 
Và ở đây, chúng ta không chỉ nói về cho tiền. Chúng ta còn nói về việc cho 
đi chính mình và thời giờ của mình. 
Thí dụ, chúng ta cho đi chính mình và thời giờ như thế nào cho Thiên Chúa 
vào ngày Chúa Nhật và trong sự cầu nguyện hàng ngày? 
Chúng ta cho đi chính mình và thời giờ như thế nào cho người thân trong 
gia đình, để hỗ trợ và yêu mến họ? 
Chúng ta cho đi chính mình và thời giờ như thế nào cho người lân cận, để 
nói lên sự lưu tâm và phục vụ họ? 
Chúng ta có cho miễn cưỡng không, vì chúng ta phải cho, vì nếu không cho 
chúng ta sẽ bị chỉ trích và bị hình phạt cách nào đó? 
Chúng ta có cho vì bổn phận không? Đó là, lẽ ra chúng ta không cho nhưng 
cảm thấy bó buộc phải làm như vậy? 
Hay chúng ta cho đi một cách hân hoan vì chúng ta muốn cho? Đó là, 
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chúng ta cho đi với sự quảng đại và hết lòng như bà goá trong phúc âm và 
như đôi vợ chồng già trong câu chuyện trên? 
Còn một điểm nữa về việc cho đi chính mình mà chúng ta cần suy nghĩ. 
Đó là chúng ta có thể cho đi chính mình trong nhiều phương cách khác 
nhau cho nhiều người khác nhau. Chúng ta có thể nói như thế này: "Quà 
tặng tốt nhất cho kẻ thù là sự tha thứ, cho người bạn là sự trung thành, cho 
một đứa trẻ là tấm gương sáng, cho một người cha là niềm vinh dự, cho 
một người mẹ là tâm hồn, và cho người lân cận là bàn tay của chúng ta". 
Nếu sự cho đi của chúng ta ít hơn là phải có-nếu ít hơn của bà goá trong 
phúc âm, hoặc nếu ít hơn đôi vợ chồng già trong câu chuyện-thì Chúa 
Giêsu đang nói với chúng ta trong một phương cách đặc biệt, trực tiếp và 
cá biệt. Vì Người đã nhắc nhở chúng ta đâu đó trong Phúc Âm: "Anh em 
hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ 
lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em 
đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy" 
(Luca 6:38). 
Chúng ta hãy kết thúc với sự suy nghĩ về việc Thiên Chúa đã rộng lượng 
ban cho chúng ta: 
Chúng ta xin một bông hoa; Người cho cả một bó. 
Chúng ta xin một giọt nước; Người ban cho cả đại dương. 
Chúng ta xin một hạt cát; Người ban cho cả bãi biển. 
Chúng ta xin một nhánh lúa; Người ban cho cả cánh đồng. 
Chúng ta xin chút gì để ăn; Người đã ban chính Mình và Máu Người. 

Cha Mark Link 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Báo người quan sát Roma và dân số thế giới. 
Vatican [CNS 2/11/2011] - Báo Người quan sát Roma, cơ quan ngôn luận 
bán chính thức của Tòa thánh, viết rằng sự ra đời của đứa bé thứ 7 tỷ là 
một mời gọi để giúp đỡ mọi người. 
Trong số ra ngày thứ Tư 2 tháng 11 năm 2011, báo Người quan sát Roma 
viết rằng thách đố được đặt ra khi đứa bé thứ 7 tỷ chào đời không phải là 
làm sao để chận đứng đà gia tăng dân số thế giới, mà là để tìm cách bảo 
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đảm rằng sự phát triển liên tục có thể mang lại lợi ích cho toàn thể nhân 
loại. 
Tác giả của bài báo được đăng ở trang một của tờ báo, ông Cristian Martini 
Grimaldi, viết rằng khi nói đến sự gia tăng dân số thế giới, người ta thường 
nghĩ rằng tại một số nơi trên thế giới, dân số gia tăng "một cách không bình 
thường" như thể một thứ bệnh hoạn trong cơ thể. 
Tác giả nhắc lại cuốn sách có tựa đề "Trái bom dân số" xuất bản năm 1968. 
Cuốn sách bán chạy này tiên đoán rằng sự gia tăng dân số thế giới sẽ là một 
đại họa trên trái đất. 

Nhưng theo tác giả, vấn đề không phải là chận đứng đà gia tăng dân số, mà 
chính là dân số này phải gia tăng như thế nào. 

Tác giả nhấn mạnh rằng thế giới phải làm thế nào để sự phát triển không 
chỉ phục vụ cho một thiểu số mà phải hướng đến tất cả mọi người. 

Mỹ: Phương châm ''In God We Trust: Chúng tôi tín thác vào Chúa” 
được tái khẳng định 
  
ROMA - Tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông 
qua một nghị quyết tái khẳng định việc sử 
dụng phương châm của Mỹ "Chúng tôi tín 
thác vào Chúa” (In God We Trust), được in 
trên tất cả các tờ giấy bạc của ngân hàng quốc 
gia. 
Các dân biểu Hạ Viện Mỹ, nơi đảng Cộng hòa 
chiếm đa số, đã thông qua nghị quyết với 396 
phiếu thuận và 9 phiếu chống, theo nhật báo L'Osservatore Romano của 
Toà thánh. 
Bản văn, do nữ dân biều Cộng hoà Virginia Randy Forbes đề xuất, "ủng hộ 
và cổ vũ việc trưng công khai phương châm này, trong các trường học, các 
tổ chức và các trụ sở công cộng". 
Một năm trước cuộc bầu cử tổng thống năm 2012, biện pháp này không 
khỏi tạo ra thêm các cuộc tranh cãi mới giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng 
hòa. 
Đảng Dân chủ đã chỉ trích mạnh mẽ sáng kiến này của Đảng Cộng hòa, mà 
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họ xét là vô ích, - nhật báo L'Osservatore Romano bình luận. Theo họ, sáng 
kiến này là việc lãng phí thời giờ cho Quốc Hội, khi Quốc hội Mỹ cần quan 
tâm đến nhiều vấn đề cấp thiết hơn. 
Nadeam Elsham, phát ngôn viên của thủ lĩnh đảng Dân chủ trong Hạ viện 
Nancy Pelosi, nói mỉa mai: “Theo tin mới nhất, phương châm “Chúng tôi 
tín thác vào Chúa” (In God We Trust) là phương châm của Mỹ được chọn 
vào năm 1956". 
Đó là sự xác nhận phương châm, vốn xuất hiện trên các đồng bạc xanh của 
Mỹ kể từ cuộc nội chiến năm 1861. Và sau sự xác nhận phương châm hồi 
năm 1956, phương châm lại được khẳng định lần nữa bởi một đạo luật năm 
2002, vốn ngăn cấm bất kỳ sự thay đổi nào trong qui định trước đó. Và rồi 
cách đây năm năm, năm 2006, Thượng viện đã tái khẳng định phương 
châm. 
Ngoài mọi cuộc tranh cãi, các nhà lãnh đạo đảng Cộng hòa cho rằng nghị 
quyết, vốn kêu gọi một sự tín thác vào Chúa, có thể là một vectơ "của ‘hy 
vọng và sự cảm hứng’ cho dân Mỹ, trong thời kỳ có các khó khăn kinh tế 
lớn", nguồn tin kết luận. (Zenit.org 8-11-2011) 
Giới Trẻ Giáo xứ Phanxicô- Huế: Chút tâm tình gởi các bạn trẻ 
“Con không có lời ru đưa con vào cuộc đời, để con được làm người. 
Con không còn tiếng khóc chào đời và làm người như bao người. 

Xin thắp lên cho con một ngọn nến, một nén nhang, 

Cho lòng con được ấm lên trong lòng đất lạnh tình người. 

Xin cắm cho con một cành hoa 

Và một lời ăn năn dù chỉ là muộn màng.” 

(Trích: “Lời cầu xin của con” – Ngọc Quang) 

Những lời đau đớn xót xa từ trái tim của những hài nhi đã mất đi cuộc 
sống, mất đi cơ hội làm người, đã thôi thúc giới trẻ giáo xứ Phanxicô 
Xaviê lên đường đến viếng thăm nghĩa trang Anh Hài thuộc giáo xứ 
Ngọc Hồ - xã Hương Hồ - huyện Hương Trà - tỉnh Thừa Thiên Huế 
trong một chiều mưa tầm tã. 

Men dọc theo bờ sông Hương dài uốn lượn, đường sá lầy lội đã dẫn 
chúng tôi đến một không gian thật tĩnh lặng, đượm buồn nơi đây. 
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Những ngôi mộ được điểm tô màu sơn trắng xoá hoà với màu xanh của 
cỏ cây thúc giục chúng tôi nhanh chóng đốt hương và bắt đầu cầu 
nguyện. Lời kinh tha thiết chứa bao tâm tình của mỗi một người trong 
chúng tôi đồng thanh vang lên.   

 
 

  

Mưa rơi nặng hạt không ngăn được những nén nhang thân tình lần lượt 
được cắm trên phần mộ của các hài nhi xấu số. Chúng tôi muốn đất trời 
hòa quyện với lòng người để làm cho nơi này ấm áp hơn, nhưng dường như 
đâu đây vẫn nghe văng vẳng tiếng gọi mẹ cha.  

“Mẹ ơi! Có bao giờ... có bao giờ... mẹ nhớ đến con không?  

Mẹ ơi! Có bao người cần con, có bao người mong con... và cùng con... 

Mẹ ơi! Sao nỡ bỏ con...sao nỡ bỏ con...  

Mẹ ơi! Con muốn làm người” 

(Trích: “Mẹ ơi! Con muốn làm người” – Quang Sơn) 

Ngày nay, có biết bao cặp vợ chồng hiếm muộn ngày đêm ước mơ có một 
đứa con để được ôm ấp, vỗ về, yêu thương? Đã có biết bao người Cha, 
người Mẹ lặng lẽ hi sinh suốt một cuộc đời để nuôi con lớn khôn, dẫu 
không ít lần con cái họ đã làm họ tan nát đến cõi lòng. Vậy mà có những  
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người đã được Thiên Chúa trao ban cho thiên chức được làm Cha, làm Mẹ, 
vậy mà họ nhẫn tâm bỏ rơi. Xót xa và nghịch lý quá! 

 

Ra về mà lòng chúng tôi chất chứa bao nỗi niềm. Song, trong cái nhìn đức 
tin, chúng tôi tin rằng các linh hồn đơn sơ, vô tội ấy đã và đang sống trong 
hạnh phúc viên mãn trên nước trời. 

Các bạn thân mến, một ai đó quanh chúng ta có thể vì một lần lẫm lỡ, vì 
yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương, vì những hư danh 
của cuộc đời này mà vô tình bỏ quên cái đạo lý của muôn kiếp người. 

Chúng ta hãy chung tay góp sức bảo vệ sự sống mà Thiên Chúa đã ban 
tặng, các bạn nhé.  

Ai cũng có quyền được sống, được yêu thương và được làm người. 
Giới Trẻ GX Phanxicô 

 
Hội Việt Nam Tương Tế - Thánh Lễ Cầu Hồn dưới mưa, trời bừng cơn 
nắng dịu 
 
ANAHEIM - “Từ vực sâu tối tăm con kêu cầu Ngài thương trông đến. 
Chúa ơi lắng nghe lời con con tìm nhan Chúa thiết tha nài van” - Ca Đoàn 
Cecilia (Cộng Đoàn Westminster) với “Xin Ngài Thương Con” của nhạc sĩ 
Thành Tâm vang lên thiết tha trong Thánh Lễ Cầu Hồn của Hội Việt 
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Nam Tương Tế (American Vietnamese Fellowship) vào lúc 10 giờ sáng 
ngày 6-11-2011 tại Làng Vĩnh Phúc - Nghĩa Trang Hội Việt Nam Tương 
Tế với đông đảo hội viên và gia đình cùng mọi người tham dự, mặc dầu 
che dù dưới mưa. 
 
 

 
 

Cầu hồn dưới mưa 
 

 
 

Hiệp dâng Thánh Lễ Cầu Hồn (chủ tế Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn, đồng tế 
Linh Mục Vũ Tiến Đạt và Thầy Sáu Hảo) và Hội Việt Nam Tương Tế   
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Làng Vĩnh Phúc - Nghĩa Trang Hội Việt Nam Tương Tế 

 
Như phép nhiệm mầu, cầu hồn vừa xong, trời bừng cơn nắng dịu cho mọi 
người cùng đi viếng mộ. 
Hằng năm cứ vào tháng 11 Hội Việt Nam Tương Tế lại có dịp tưởng niệm 
anh linh của tổ tiên, trong đó có ông bà, cha mẹ, thân bằng quyến thuộc, 
những người đã dày công dưỡng dục, xây dựng và bồi đắp nên con cháu 
Lạc Hồng và Tổ Quốc Việt Nam. Theo truyền thống, năm nay Hội Việt 
Nam Tương Tế tổ chức Thánh Lễ Cầu Hồn tại Lễ Đài Nghĩa Trang của 
hội. Sau Thánh Lễ có nghi thức viếng mộ lãnh ơn Đại Xá dành cho các 
đẳng linh hồn. 
Thánh Lễ Cầu Hồn do Linh Mục Phạm Ngọc Tuấn (Chánh Xứ Cộng Đồng 
Westminster) chủ tế và Linh Mục Vũ Tiến Đạt (Đan Viện Thiên Phước-
Vũng Tàu) đồng tế cùng Thầy Sáu Hảo.  
Vài nét về Giáo hội Công giáo tại Brasil 

 



 13

Tượng đài Chúa Kitô Vua ở Rio de Janeiro, Brasil 

Brazil [Zenit 7/11/2011]   Ðại hội giới trẻ thế giới năm 2013 sẽ được tổ 
chức tại Brasil. 

Nhân dịp này, dựa theo bài phỏng vấn mà ông Jose Correa, giám đốc chi 
nhánh của Tổ chức trợ giúp các Giáo hội đau khổ đã dành cho chuơng trình 
truyền hình "Nơi Thiên Chúa khóc", chúng tôi xin được ghi lại vài nét về 
Giáo hội Công giáo tại quốc gia Nam Mỹ này. 

Theo ông Correa, tại Brasil đức tin công giáo có một sắc thái riêng của nó. 
Sở dĩ công giáo Brasil có nét đặc thù là vì tính đa dạng của dân chúng. Có 
ba nhóm chính tạo thành dân số nước này: trước hết là những người di dân 
Âu châu đến từ Bồ đào nha và Ý, tức từ địa trung hải. Kế đó là người Phi 
Châu, được đưa đến Brasil như những người nô lệ để làm việc trong các 
đồn điền cao su và mía đuờng. Nhóm thứ ba gồm các sắc dân bản địa. Trái 
với Hoa kỳ, tại Brasil, cả ba nhóm này đều hòa lẫn với nhau để làm thành 
dân số Brasil hiện này. Ngoài ra, cũng phải kể đến những người di dân đến 
từ các nuớc Á rập và Nhựt bản. Brasil là quốc gia có những cộng đồng 
Liban và Nhựt bản lớn nhứt bên ngoài hai quốc gia này. 

Nhìn chung, người dân Brasil vui vẻ, thích âm nhạc, luôn tìm cách biểu lộ 
tình cảm của mình. Người ta có thể thấy điều đó trong phụng vụ. Chẳng 
hạn các thánh lễ luôn sống động, đầy vui tươi và ca hát. Không gì cảm 
động bằng khi nghe người dân tại những khu ổ chuột cùng khổ vẫn cứ ca 
hát điệu nhạc "Samba". Ông Correa nói: "thật khó tìm được điều đó tại 
những nơi khác trên thế giới". 

Nói đến ơn gọi dồi dào tại Brasil, ông Correa cho biết: cách đây 30 năm, 
trên toàn quốc có 900 chủng sinh. Nay con số này đã lên đến 9 ngàn người. 
Trong một số giáo phận, các chủng viện không còn chỗ. 

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolo II đã từng kêu gọi Giáo hội tại Brasil tìm 
kiếm những cách thức mới để lưu truyền Tin Mừng. 

Giải thích về lời kêu gọi này, ông giám đốc chi nhánh của tổ chức Trợ giúp 
các Giáo hội đau khổ tại Brasil nói rằng phần lớn dân chúng nước này chưa 
nhận được một sự "phúc âm hóa đầy đủ". Mặc dù đại đa số dân chúng theo 
công giáo, nhưng vẫn chưa được "phúc âm hóa" đầy đủ. Phần lớn không 
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đến nhà thờ và cũng chẳng lãnh nhận các bí tích. 

Ðáp lại lời kêu gọi của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Giáo hội tại Brasil 
đã phát động các "tuần đại phúc". Hình thức này đã có từ lâu, nhưng chưa 
được thực hành trên toàn quốc. Trong các tuần đại phúc, các linh mục 
giảng thuyết đi từ thành phố này sang thành phố khác, hướng dẫn các buổi 
tĩnh tâm, giảng thuyết, tổ chức rước kiệu, các cuộc hành hương và những 
cuộc gặp gỡ cho giới trẻ. Nhiều người Brasil rất thích những tuần đại phúc 
như thế. Ngoài ra, cũng nằm trong sáng kiến này, các Ðức giám mục Brasil 
cũng tổ chức các khóa giáo lý, các buổi thuyết trình dành cho các đôi vợ 
chồng và phân phát Sách Giáo lý của Giáo hội Công giáo. 

Cách riêng, ông Correa đề cao các phương tiện truyền thông hiện đại. Tại 
Brasil hiện có 4 đài truỵền hình công giáo phát sóng trên toàn quốc và trên 
200 đài phát thanh công giáo. Ngoài ra, người giáo dân ngày càng tiếp cận 
với các phương tiên truyền thông hiện đại. 

Bên cạnh đó, các phong trào giáo dân cũng đóng một vai trò quan trọng 
trong việc canh tân Giáo hội. 

Ông Correa còn nhắc đến một hiện tượng rất đặc thù Brasil: đó là hiện 
tượng các linh mục làm ca sĩ. Một số linh mục ca sĩ rất nổi tiếng, nhứt là 
đối với giới trẻ. Ðáng kể tên nhứt là cha Marcelo Rossi, thuộc Tổng giáo 
phận Sao Paolo. Cha Rossi là linh mục ca sĩ đầu tiên tại Brasil. Cùng với 
cha Rossi, nhiều linh mục ca sĩ đã trở thành một hiện tượng xã hội tại 
Brasil. Album cuối cùng của cha có tựa đề "Agape" [Tình Thương] đã bán 
được trên 5 triệu bản. Cứ mỗi cuối tuần, con số người tham dự thánh lễ do 
cha Rossi cử hành lên đến 3, 4 chục ngàn người. Có khoảng 60 ngàn người 
tham dự các thánh lễ và các bài giảng của phong trào "Cancao Nova" [bài 
ca mới]. Ðây là một phong trào giới trẻ chủ trương rao giảng Tin mừng 
bằng nhạc công giáo. Phong trào này cũng có một kênh truyền hình và một 
mạng lưới truyền thanh rộng lớn. 

Dù vậy, Giáo hội Công giáo tại Brasil vẫn phải đương đầu với một thách 
đố lớn: đó là thách đố của các giáo phái hay Giáo hội mới. Ông Correa nói 
rằng đây là một vấn đề nan giải đối với Giáo hội Công giáo. Ông cho biết: 
theo các số liệu thống kê có đến 65 phần trăm dân chúng Brasil theo Công 
giáo. Nhưng phần lớn lại không thực hành đạo. Tuy không biết chính xác 
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con số những người công giáo thực hành đạo, nhưng có lẽ con số này 
không quá 10 phần trăm. Con số những người tin lành xuất phát từ các 
Giáo hội Tin lành truyền thống như Luther, Trưởng lão... không nhiều và 
cũng không gia tăng. 

Nhưng con số các Giáo hội Tin lành ngũ tuần, vốn được thành lập tại 
Brasil, hiện đang gia tăng nhanh chóng. Họ đang nhắm vào những người 
công giáo không thực hành đạo. Các Giáo hội này đã từng bị chính phủ tố 
cáo dính vào những vụ tai tiếng về tài chính. 

Ðể đối phó với thách đố trên đây, Giáo hội Công giáo tại Brasil đã đặt nặng 
vấn đề đào luyện linh mục, nữ tu và giáo dân. 

Nhưng ông nói rằng cách đáp ứng tốt nhứt vẫn là các phong trào mới. Các 
phong trào này có một ảnh hưởng tích cực và ngay càng lớn mạnh trong 
Giáo hội. 

Trước bao thách đố và khó khăn, nhứt là tình trạng nghèo đói, ông Correa 
vẫn tỏ ra lạc quan và tin tưởng về tương lai Giáo hội tại Brasil. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 
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, thời gian sinh hoạt 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. 
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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 
Blessed Teresa of Calcutta. 
 
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

Cái chết của mẹ, cuộc sống của con  
Ngọc Lan  
 
Stacie Crimm không có nhiều thời gian dành cho đứa con gái bé bỏng 
Dottie Mae mới sinh của cô, bởi Crimm đã chọn hy sinh cuộc sống của 
mình cho sự ra đời của bé Dottie. 
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Crimm, 41 tuổi, là một “single mother.” Cô biết tin mình mắc chứng bệnh 
ung thư đầu và cổ chỉ vài tháng sau khi đứa bé tượng hình. Ðể bào thai phát 
triển, Crimm chấp nhận bỏ qua phương pháp điều trị hóa trị. Cuộc sống của 
người mẹ này chỉ kéo dài đủ để đứa bé chào đời. Không bao lâu sau giây 
phút được bế đứa con trên tay, người mẹ ở Oklahoma chìm vào hôn mê và 
qua đời ba ngày sau đó. 

Ray Phillips, anh trai của Crimm, nhớ lại giây phút buồn vui lẫn lộn khi em 
gái ông ẵm lấy đứa bé. “Tôi cảm thấy đó là hình ảnh đẹp đẽ nhất mà tôi 
từng nhìn thấy trong đời,” Phillips nói. “Tôi không nghĩ là tôi lại có thể 
nhìn thấy bất cứ điều gì đẹp đến như thế một lần nữa.” 

Trước đây, Crimm không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ có con. Bác sĩ nói cô 
không thể thụ thai được. Chính vì thế nên làm sao nói hết niềm vui sướng 
khi cô biết mình mang bầu. Cô gọi liền cho anh trai để báo tin mừng. “Em 
tôi hoàn toàn bất ngờ, hạnh phúc và mừng quýnh.” Phillips nhớ lại. 

Thế nhưng, khoảnh khắc hạnh phúc quá ngắn ngủi. Crimm bắt đầu có 
những triệu chứng như đau đầu, nhìn lờ mờ và toàn thân bị run. Cô đến bác 
sĩ và sững sờ với chẩn đoán: cô bị ung thư đầu và cổ. 

“Em gọi tôi, em khóc,” anh trai Crimm nhớ lại. “Em nói em sẽ không sống 
đến ngày sinh được đứa bé.” 
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Thực ra, Crimm có cơ hội sống sót nếu cô chọn phương pháp điều trị hóa 
trị. Tuy nhiên, việc điều trị này sẽ nguy hiểm cho thai nhi. Cô gọi anh 
mình, báo cho anh biết cô quyết định rằng nguy cơ cho đứa bé là quá lớn 
nếu cô làm hóa trị. “Em nói, 'Nếu em phải quyết định, anh biết điều gì sẽ 
xảy ra,” Phillips kể. “Ðừng hỏi em. Em đã sống cuộc đời của mình rồi.” 

Phillips cho biết anh không ngăn cản em gái mình, “Ý em tôi đã quyết, 
không thể lay chuyển.” 

Crimm đã làm tất cả để đứa con bé bỏng của cô có được sự sống. Nhưng 
chứng bệnh ung thư phát triển nhanh chóng, hồi Tháng Tám, Crimm ngất 
xỉu tại nhà. Cô được đưa gấp vào bệnh viện để bác sĩ thực hiện cuộc phẫu 
thuật lấy đứa bé ra. Bé ra đời sớm 10 tuần và chỉ nặng 2 pounds. Em bé 
được chuyển sang phòng săn sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, khác tòa 
nhà người mẹ đang nằm. Các y tá không thể hình dung và chấp nhận được 
chuyện một người mẹ đã làm tất cả mọi thứ cho con lại không có cơ hội 
nhìn thấy, ẵm lấy đứa bé. Thế là họ đặt bé Dottie Mae vào trong chiếc lồng 
dành cho trẻ sanh non và đẩy bé sang chỗ người mẹ đang nằm chờ chết. 

“Ðó là một trong những điều chúng tôi phải làm,” một người y tá nhớ lại. 

Họ đặt đứa con lên ngực người mẹ. Crimm ngắm nhìn con gái mình trong 
vài giây, rồi cô “nhấc cánh tay của mình lên và ẵm lấy đứa con, nhìn nó, và 
mỉm cười.” Anh trai cô kể. 

Vậy là Stacie Crimm đã có thể ẵm được con gái Dottie Mae trước khi gục 
ngã vì căn bệnh ung thư. Ba ngày sau khi sanh, Crimm qua đời. 

Dottie Mae hiện sống cùng vợ chồng cậu Ray Phillips cùng 6 người con 
của cậu, theo lời yêu cầu của Crimm. Cô không để lại lời hướng dẫn gì đặc 
biệt rằng là con gái cô sẽ trưởng thành như thế nào, cô chỉ nói, “Em hy 
vọng con bé lớn lên xinh đẹp để tham dự những cuộc thi hoa hậu.” Anh trai 
cô cho biết. Khi Dottie Mae lớn lên, cậu Phillips sẽ giải thích với cô bé như 
thế nào về sự hy sinh của mẹ cô? 

“Tôi không nghĩ là mình sẽ phải nói bất cứ điều gì cả. Tôi nghĩ, tự Dottie 
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sẽ tìm được điều đó.” Phillips khẳng định.  

Có nên sanh con khi biết mình sẽ chết vì bệnh? Câu chuyện trên được 
tác giả Linda Carroll kể lại trên trang mạng msnbc.com tuần qua, gây nên 
một sự xúc động mạnh mẽ đối với người đọc. Cũng từ câu chuyện này, 
phóng viên Người Việt đã thực hiện một cuộc phỏng vấn nhỏ xoay quanh 
việc: khi biết mình sẽ chết vì bệnh, người mẹ có nên sanh con không? 

“Cao cả quá!” Chị Tâm Nguyễn, người mẹ có hai con 10 và 13 tuổi, đã thốt 
lên ngay sau khi nghe câu chuyện. Chị Tâm cho rằng nếu đặt vào trường 
hợp chị, chị cũng “đẻ ra rồi chết, chấp nhận hy sinh.” Người mẹ này sẽ nhờ 
cha mẹ, anh chị em, họ hàng nuôi dưỡng đứa bé. 

“Tôi nghĩ trong trường hợp như vậy, người mẹ sẽ luôn hy vọng là có điều 
kỳ diệu gì đó xảy ra và mình sẽ sống. Nhưng cho dù không có điều kỳ diệu 
xảy ra, thì mình cũng phải bảo vệ lấy bào thai, phải sinh nó ra,” chị khẳng 
định. “Phải giữ lấy đứa nhỏ, vì như Chúa đã nói 'loài người phải được sinh 
ra.'”  

Chị Liên Trần, người mẹ có hai con 10 và 15 tuổi, cũng đồng ý kiến với chị 
Tâm Nguyễn. Chị Liên nói thêm, “Nếu đã biết mình bệnh mà vẫn tìm cách 
làm cho mình mang bầu thì là người mẹ sai. Nhưng khi đã có bầu rồi thì 
không được quyền bỏ đứa bé, cho dù người mẹ phải chết để cho con được 
sống.” 

Bà Công Tằng Tôn Nữ Hồng, người mẹ của 4 người con đã trưởng thành, 
cũng khẳng định chắc nịch, “Phải sanh. Cho dù cha nó không có, mẹ nó 
chết đi thì cũng phải sanh. Không có bà con họ hàng nuôi thì có xã hội 
nuôi. Chuyện đó không lo.”. Làm sao mà có thể bỏ đứa bé trong bụng đi 
được chứ! Nó cũng đã có hình hài của một con người mà,” bà Hồng nói 
thêm một cách xót xa. 

Cô Hà Vũ, người mẹ của đứa con 18 tuổi, đưa ý kiến một cách trầm tĩnh 
hơn, “Ung thư là một loại bệnh không chữa được, nên nếu biết mình bị ung 
thư thì cũng vẫn sanh. Ðổi một mạng không chắc chắn là người mẹ đang 
mang bệnh để lấy một mạng sống chắc chắn hơn là đứa bé thì mình chọn 
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đứa bé.” 

Trong khi đó, Thúy Phạm, chưa từng có làm mẹ, lại tỏ ra khá băn khoăn, 
“Nếu giữ đứa bé rồi nó cũng bị ung thư thì sao?” “Nếu là tôi thì chắc là tôi 
không giữ đâu,” cô ngần ngừ. “Vì nếu lỡ sinh ra mà nó cũng bệnh thì sao?” 

Sau một thoáng suy nghĩ, Thúy cho rằng, “Nếu biết mình bị bệnh rồi thì tôi 
sẽ không có con luôn. Vì khi mình bệnh mình chết, ai sẽ là người nuôi nó? 
Khi nó bệnh ai là người chăm sóc nó?”. “Phải suy nghĩ thật kỹ lại thôi. Nếu 
thai từ 1 đến 3 tháng đầu thì quyết định còn dễ, chứ 5, 6 tháng trở lên rồi 
thì cũng khó nghĩ quá!” Thúy không dứt khoát được trong việc lựa chọn 
này. 

Suy nghĩ của Thúy Phạm được sự đồng cảm của Nhiên Trần và Uyên 
Nguyễn. 

Nhiên Trần nêu suy nghĩ, “Tôi nghĩ là tôi không giữ cái thai đó đâu. Ai sẽ 
chăm sóc nó? Ðứa con không có mẹ sẽ như thế nào? Ðứa bé sanh ra thiếu 
tháng, ốm yếu, lại đẩy cho người khác nuôi, có phải là tạo gánh nặng cho 
người khác không?” 

“Công sanh không bằng công dưỡng, mình tạo nó ra rồi mình thảy cho 
người khác là không được,” Uyên Nguyễn, người mẹ của đứa con 2 tuổi, 
chia sẻ. Cô nói thêm, “Tôi nuôi con nhỏ, tôi hiểu, từng chút từng chút mình 
đều phải để mắt đến con mình. Không ai có thể thay thế người mẹ được 
hết. Cho nên nếu là tôi có lẽ là tôi sẽ không giữ bào thai đó.” 

Ðiều khiến Uyên, Nhiên và Thúy cảm thấy phải suy nghĩ nhiều chính là 
cuộc sống của đứa con vừa ra đời đã không có cha, lại mất luôn cả mẹ. 
Thêm vào đó, họ nghĩ đến chuyện một người mẹ không đầy đủ sức khỏe, 
cho ra đời một đứa con sanh non, thiếu tháng, thiếu ký thì liệu đứa bé sẽ 
tồn tại như thế nào trong cuộc đời. Liệu có quá tội nghiệp cho đứa bé 
không? 

Với cô Merry Lê, người đang chăm sóc đứa con 17 tháng, thì, “Tôi sẵn 
sàng hy sinh nhưng liệu đứa bé có sống khỏe mạnh không? Nó sẽ có gen 
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cancer không? Tôi sẽ phải hỏi bác sĩ điều đó, nếu nó thực sự được sống 
khỏe mạnh, tôi sẽ hy sinh vì sự sống của con mình.” Merry nói, “Nếu nó 
sống khỏe mạnh, thì mình phải chọn giữ nó. Mình thì trước sau gì cũng 
chết, nhưng đứa bé còn cả cuộc sống dài phía trước.”  

“Ở vị thế của mình là mình không làm được chứ không phải mình không 
làm, không muốn làm. Nếu tin có là có thế giới thứ hai thì mình vẫn đi theo 
bên cạnh phù hộ con mình. Tôi là người theo đạo Công Giáo, tôi biết khi 
đóng cánh cửa này thì cánh cửa kia sẽ mở ra. Nếu ông trời đã muốn đứa bé 
sống thì sẽ có con đường dành cho nó đi.” Merry lý giải. 

“Tôi nghĩ người mẹ này không hề ích kỷ, bởi nếu ích kỷ, người mẹ đã chấp 
nhận làm hóa trị để có thể kéo dài hơn cuộc sống của mình.” Cô nói thêm. 

Một người cha không nêu tên, có hai con 16 và 10 tuổi, trầm ngâm, “Tôi 
nghĩ người mẹ này rất khao khát cuộc sống, và vì bà biết mình không thể 
sống được nên bà chấp nhận hy sinh để dành sự sống cho đứa con, như 
kiểu bà ký thác sự sống của mình vào đứa bé vậy.” 

Là người Kitô hữu, bạn nghĩ gì?  

 

Ðêm đêm con thắp đèn trời  

Quỳnh Bông 

Xe ngừng ngay ngã tư đèn đỏ. Một ông bụi đời râu ria xồm xoàm cầm tấm 
bảng nhỏ xin tiền đi lên đi xuống giữa các hàng xe. 

Tôi lục lọi trong bóp tìm được vài đồng lẻ, nhưng rồi lại chần chừ không 
muốn cho ông ta. Ðèn đổi xanh, xe lăn bánh, con tôi hỏi, “Mẹ, sao vậy mẹ? 
Ổng cần giúp đỡ mà!” Tôi nhìn con, nhìn trời, nhìn dòng người hối hả trên 
đường phố trong một ngày bận rộn của tuần, “Con ơi, mẹ không tiếc vài 
đồng, nhưng mẹ nghĩ đến ông ngoại của con. Ông đã gần 80 rồi vẫn còn 
đang làm việc trong hãng. Tại sao ông này lại không đi tìm việc làm? Ông 
ta nhìn còn trẻ quá mà!” Con tôi nhíu mày suy nghĩ, rồi im lặng không hỏi 
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nữa, như một sự đồng ý ngầm. 

Ðịnh cư qua Mỹ theo diện H.O, ba mẹ tôi đã không nề hà một công việc 
khó nhọc cực khổ nào để sống còn, gầy dựng lại gia đình, vun xới cho 
tương lai chị em chúng tôi và phụ giúp họ hàng bà con còn lao đao trong 
cảnh nghèo bên nhà. 

Mẹ tôi đã quá quen với cảnh bươn chải lặn lội thân cò nuôi con khi ba tôi 
còn trong trại cải tạo. Sang đây, mẹ rất thực tế, lẹ làng hội nhập với cuộc 
sống mới. Mẹ không ngừng nhắc nhở chị em tôi phải phấn đấu, phải trở lại 
trường, phải học, “Học cho có cái nghề thì mới khá mới vươn lên với 
người ta con ạ!” 

Ba tôi, từ một ông giáo sư hiền lành, tận tụy, chỉ có biết phấn trắng bảng 
đen, nay đã làm tất cả những gì một người cha còn mạnh khỏe có thể làm 
để gia đình có thể tồn tại và vươn lên. Từ đứng bán chợ trời, làm phụ bếp 
cho tiệm bánh, vừa học vừa làm trong nursing homes, đi làm hãng... ba tôi 
không nề hà chuyện gì. Ngay cả phải tắm rửa cho người bệnh, người già,... 
những công việc mà rất nhiều người tị nạn không cáng đáng nổi đường dài 
vì sức khỏe, vì khó khăn vấn đề ngôn ngữ, vì tự ái, vì còn nghĩ đến thời 
huy hoàng xa xưa. Thương vợ thương con, ba tôi vượt qua được hết mọi 
chuyện, mười mấy năm nay vẫn xách giỏ lunch, khoác áo đi làm từ sáng 
đến chiều, cuối tuần lại lui hui ngoài vườn phụ mẹ tỉa cành tưới cây quét 
sân, có thêm giờ thì tham gia các sinh hoạt giáo dục gầy dựng bồi đắp thế 
hệ trẻ của cộng đồng. 

Mẹ tôi đã thôi việc về hưu mấy năm nay, ở nhà chăm sóc vườn tược vui 
vầy với các cháu. Còn ba tôi, nếu có ai hỏi sao còn đi làm không nghỉ hưu 
cho khỏe cái thân, ba tôi lại cười xuề xòa, “Hồi tui đi tù bả ở nhà cực khổ 
quá lo cho tui và mấy đứa nhỏ, bây giờ còn sức khỏe hãng còn mướn mình 
thì tui cứ đi làm bù đắp lại cho bả thôi.” 

Ngày ba tôi đi cải tạo, chị em tôi còn nhỏ xíu, lúc ba được thả về mấy đứa 
đã thành thiếu nữ, cha con nhìn nhau ngỡ ngàng lạ lùng trong những ngày 
đầu tiên. Không như tụi nhỏ sanh ra lớn lên bên đây bày tỏ tình cảm rất tự 
nhiên và dễ thương, “Mẹ ơi con thương mẹ! Bà ơi I love you ! Ông 
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ơi we miss you!” Chị em tôi ít khi nào nói ra tiếng thương yêu với ba mẹ, 
dù là đứa nào cũng lo lắng và thay phiên nhau chăm sóc hai người, để ý 
đến miếng cơm, viên thuốc, chiếc khăn ấm quấn cổ, cái nón nỉ che đầu... 

Ngay cả ba mẹ tôi cũng thế. Ở với nhau đến năm nay là đã đúng 50 năm, 
cùng nhau vượt qua bao nhiêu khổ nạn cuộc đời, gầy dựng ngôi nhà nhỏ, 
mảnh vườn xinh cho con cháu có chỗ quây quần nương tựa, vậy mà hai 
người chỉ âm thầm quan tâm săn sóc nhau bằng cử chỉ hành động, hiếm khi 
nào bằng lời nói dịu ngọt êm tai. Phải chăng nếp sống Á Ðông khép kín 
không bày tỏ tình cảm ồn ào đã ăn sâu vào nề nếp gia đình như một thói 
quen, một phong tục? 

Biết là hai mái đầu bạc thương và lo cho nhau lắm đó, vậy mà mấy đứa về 
nhà là +cứ nghe hai ông bà già cằn nhằn và trách móc nhau, không thì gọi 
phone than phiền giận dỗi đòi qua nhà các con ở, đòi đi du lịch một vòng 
một mình. Vậy chớ mà chiều nào ba tôi đi làm về trễ, mẹ tôi cũng lo lắng 
đi ra đi vô nhìn đồng hồ. Còn mẹ tôi đi chơi xa với mấy bà bạn chừng vài 
ngày là ba tôi đã nhắc, đã hối chị em tôi gọi hỏi thăm mẹ và lo dọn dẹp nhà 
đón mẹ về. 

Ba mẹ ơi tụi con và các cháu thương ba mẹ nhiều lắm, cầu mong cho 
ba mẹ mạnh khỏe sống lâu trăm tuổi với tụi con, nhìn các cháu trưởng 
thành nên người! Tụi con mừng và tự hào là ba mẹ đã sánh vai bên 
nhau chia sẻ mọi cay đắng ngọt bùi của cuộc đời 50 năm qua, ba mẹ cố 
sống vui sống khỏe với tụi con 50 năm nữa nhé, để còn đi dự lễ ra 
trường của tất cả các cháu và hãnh diện vì sự hy sinh vô bờ bến của ba 
mẹ đã được đền bù. 

Ðêm đêm con thắp đèn trời, 

Cầu cho ba mẹ sống đời với con. 
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 đêm con thắp đèn trời, Cầu cho ba mẹ sống đời với con. 

 

 
 
 

 
 

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. 


