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TIN MỪNG Chủ Nhật XXIX Quanh 
Năm A  
Mt 22, 15-21 
"Cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho ông 
Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì 
hãy trả cho Thiên Chúa". 
Khi ấy, các người biệt phái họp nhau lại 
bàn mưu để bắt bẻ Chúa Giêsu trong lời 
nói. Các ông sai môn đồ của các ông đi 
với những người thuộc phái Hêrôđê đến 
nói với Người rằng: "Thưa Thầy, chúng 
tôi biết Thầy là người ngay chính, căn cứ 
theo sự thật mà dạy bảo đường lối Thiên 
Chúa. Thầy chẳng cần để ý đến ai, vì 
Thầy không tây vị người nào. Vậy xin 
Thầy nói cho chúng tôi biết Thầy nghĩ 
thế nào: Có được phép nộp thuế cho 
Cêsarê hay không?" Chúa Giêsu thừa 
hiểu ác ý của họ, nên nói: "Bọn người 
giả hình, các ngươi gài bẫy Ta làm gì? 
Hãy đưa Ta xem đồng tiền nộp thuế". Họ 
đưa cho Người một đồng bạc. Và Chúa 
Giêsu hỏi họ: "Hình tượng và danh hiệu 
này là của ai?" Họ thưa rằng: "Của 
Cêsarê". Bấy giờ Người bảo họ rằng: 
"Vậy, cái gì của Cêsarê thì hãy trả cho 
Cêsarê, và cái gì của Thiên Chúa thì hãy 
trả cho Thiên Chúa".



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
MỘT LÁ PHIẾU  

L. M. Mark Link  

Trước đây không lâu, bà Ann Landers có đăng một lá thư của độc giả trong 
mục thư tín và đã khiến nhiều người phải suy nghĩ. Lá thư ấy của một 
người ở Missouri báo động về tình trạng ngày càng gia tăng số người sống 
ở Hoa Kỳ nhưng không sử dụng quyền bỏ phiếu của mình. 
Họ bào chữa rằng, "Lá phiếu của tôi chẳng đáng kể, sao lại phải đi bầu?" 
Và vì những người này không muốn bỏ phiếu nên họ cũng không thực sự 
lưu tâm đến các vấn đề và các ứng cử viên. 
Lá thư này tiếp tục trích dẫn một bài viết trong cẩm nang bầu cử. Tựa đề 
của bài là "Một Lá Phiếu Quan Trọng Như Thế Nào?" Tôi xin chia sẻ một 
vài thí dụ về sự quan trọng của một lá phiếu trong lịch sử quốc gia chúng 
ta. 
Nếu không có một lá phiếu trong năm 1776, ngôn ngữ chính thức của Hiệp 
Chủng Quốc đã là tiếng Đức chứ không phải tiếng Anh. 
Nếu không có một lá phiếu trong năm 1845, tiểu bang Texas đã không 
thuộc về Hiệp Chủng Quốc. 
Nếu không có một lá phiếu trong năm 1876, Rutherford Hayes đã không 
đắc cử tổng thống Hoa Kỳ. 
Không cần phải nói nhiều; vấn đề thì rất rõ ràng. Khi một người sử dụng 
quyền bầu cử của mình, lá phiếu ấy sẽ tạo nên sự khác biệt lớn lao. 
Điều từng đúng với Hoa Kỳ thì cũng đúng với các quốc gia khác trên thế 
giới. 
Chỉ một lá phiếu đã giúp ông Oliver Cromwell kiểm soát toàn thể Anh 
Quốc năm 1645. 
Chỉ một lá phiếu đã khiến Vua Charles I của Anh Quốc bị xử tử vào năm 
1649. 
Chỉ một lá phiếu đã thay đổi toàn thể nước Pháp từ chế độ quân chủ sang 
chế độ cộng hòa vào năm 1875. 
Vào năm 1923, Adolf Hitler trở nên lãnh tụ Đức Quốc Xã bởi một lá phiếu. 
Hãy nghĩ xem, nếu không có một lá phiếu ấy, sáu triệu người Do Thái đã 
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không bị chết trong cuộc diệt chủng tồi tệ nhất lịch sử. 
Hãy nghĩ xem, nếu không có một lá phiếu ấy, Thế Chiến II, với tất cả 
những đau thương tang tóc, có lẽ đã không xảy ra. 
Không cần phải nói nhiều. Vấn đề thì hiển nhiên một cách tang thương. Có 
thể nói, một lá phiếu có thể thay đổi cả thế giới. 
Bài Phúc Âm hôm nay chất chứa một thông điệp quan trọng cho mỗi một 
Kitô Hữu. 
Chúa Giêsu đã làm sáng tỏ rằng chúng ta có hai tư cách công dân. Chúng ta 
là công dân của hai thế giới: công dân ở mặt đất và công dân của nước trời. 
Và vì tính cách công dân song đôi ấy, chúng ta có trách nhiệm đối với cả 
hai thế giới: đối với Thiên Chúa và đối với nhà cầm quyền. 
Hai trách nhiệm này như hai mặt của một đồng tiền. Thiếu chu toàn bổn 
phận của một công dân, có thể nói, đưa đến việc sao nhãng bổn phận của 
một Kitô Hữu. 
Chúng ta có trách nhiệm thật lớn lao để giúp nền hành chánh trong nước 
đừng rơi vào tay của các nhà lãnh đạo ích kỷ và không xứng đáng. 
Nói về trách nhiệm này, Thánh Phêrô viết trong Thư I: "Hãy vinh danh 
Thiên Chúa và tôn trọng vua" (1 Phêrô 2:17). 
Và tương tự Thánh Phaolô cũng viết cho tín hữu ở Rôma: 
"Mọi người phải tôn trọng nhà cầm quyền... Vậy hãy trả những gì anh chị 
em còn thiếu họ; hãy nộp thuế cá nhân và thuế bất động sản, và hãy tỏ lòng 
tôn trọng và vinh danh họ" (Rom 13:1, 7). Điều này đưa chúng ta đến một 
điểm quan trọng sau cùng. Điều gì sẽ xảy ra khi tính cách công dân song 
đôi khiến chúng ta ở vào tình trạng xung đột giữa Thiên Chúa và quốc gia? 
Chúng ta hy vọng là điều này sẽ không bao giờ xẩy ra. Nhưng nếu có, 
chúng ta phải giải quyết sự xung đột trong một phương cách mà chúng ta 
không thể làm thiệt hại trách nhiệm chính yếu của chúng ta đối với Thiên 
Chúa. 
Người tín hữu Kitô đã từng thi hành điều này trong lịch sử. 
Trong thời La Mã họ đã phải thi hành điều ấy khi hàng ngàn Kitô Hữu 
chấp nhận cái chết hơn là thờ cúng hoàng đế. 
Trong thế kỷ 17, họ đã thi hành điều ấy khi hàng ngàn Kitô Hữu Âu Châu 
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phải di cư sang Hoa Kỳ để sống đức tin. 
Và trong thời đại ngày nay vẫn còn những Kitô Hữu thi hành điều ấy. 
Hãy nghĩ đến trường hợp của ông Franz Jaeggerstatter, một nông dân 
người Áo có ba con nhỏ. 
Trong những thập niên 1930, ông đã chống đối Hitler khi Đức Quốc Xã 
xâm lăng nước Áo và Hitler tổ chức một cuộc bầu cử giả mạo để chứng tỏ 
rằng họ đã đồng ý với hành động của Hitler. Ông Jaeggerstatter là người 
duy nhất trong làng chống đối Hitler. 
Và khi chiến tranh bùng nổ vào năm 1939, ông Jaeggerstatter từ chối 
không gia nhập đạo quân của Hitler. Ngay cả khi được cho phục vụ trong 
thành phần không trực tiếp chiến đấu, ông cũng từ chối. 
Sau cùng, vào ngày 2 tháng Tám 1943, ông đã bị bắt và bị xử tử. Ông 
Jaeggerstatter có hai bổn phận, một đối với Thiên Chúa và một đối với quê 
hương ông. Khi các bổn phận này xung đột trong lương tâm, ông đã chọn 
trung thành với bổn phận chính yếu: đối với Thiên Chúa. Và vì thế, trong 
Phúc Âm hôm nay, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về hai bổn phận đối với 
Thiên Chúa và với quê hương. 
Chúng ta hy vọng bổn phận song đôi này không bao giờ xung đột trong 
lương tâm của chúng ta. Nhưng nếu điều đó xảy ra, chúng ta phải giải 
quyết như ông Jaeggerstatter đã làm, không làm thiệt hại đến bổn phận của 
chúng ta đối với Thiên Chúa. 
Hãy kết thúc với lời cầu nguyện của Tổng Thống Thomas Jefferson cho 
quê hương chúng ta: 
Lạy Thiên Chúa toàn năng, Ngài đã ban cho chúng con phần đất này để 
làm di sản... 
Xin chúc lành cho quê hương chúng con... 
Xin gìn giữ chúng con khỏi những xung đột... và khỏi mọi phương cách 
xấu xa. Xin hãy bảo vệ sự tự do của chúng con... 
Xin ban Thần Khí khôn ngoan cho những người mà vì danh Chúa chúng 
con giao phó quyền cai trị cho họ... 
Khi được thịnh vượng xin lấp đầy tâm hồn chúng con với lời tạ ơn, 
và khi gặp khó khăn xin đừng để sự tín thác của chúng con vào Ngài bị thất 
bại. 
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SỐNG ĐẠO 
Tràng chuỗi Mân Côi nối kết hai kẻ thù thành anh em 

 
Câu chuyện xảy ra hồi giữa thế chiến thứ hai (1939-1945) nơi trận địa có 
hai kẻ thù giao tranh: quân Pháp đánh đẩy lui quân Đức 

Khi trận chiến khốc liệt kết thúc, một binh sĩ ngồi im cặm cụi mải mê viết. 
Anh ngồi viết giữa đám khói dâng cao ngút ngàn vì vật liệu bốc cháy. 
Chung quanh anh ngổn ngang thi thể binh lính tử thương. Nhưng anh hí 
hoáy viết và viết. Một bạn đồng ngũ đi ngang qua đó, ngạc nhiên đứng lại 
hỏi lý do. Anh thổn thức kể cho bạn nghe câu chuyện cảm động như sau. 
Cuộc giao tranh diễn ra từ mấy giờ qua, khi còi hụ báo hiệu hiểm nguy 
bỗng rú lên từng hồi. Nhưng còi báo hơi trễ, vì tức khắc sau đó, các máy 
bay địch quần thảo dội bom như mưa. Người người gục chết như rạ. 
Tôi bỗng nghe một tiếng nổ rung trời lở đất. Tôi bị hất tung lên cao rồi bị 
rơi ập xuống đất. May mắn là tôi không hề hấn gì. Trái lại, cách tôi không 
xa, ngã gục hai binh sĩ. Một binh sĩ Đức. Một binh sĩ Pháp. Hai người nằm 
sõng soài cạnh nhau. Binh sĩ Pháp ngước nhìn binh sĩ Đức. Binh sĩ Pháp 
trông bề ngoài có vẽ bị thương kém nặng hơn. Nhưng anh phải đau đớn dữ 
dằn lắm. Vào một lúc, tôi thấy anh đưa bàn tay bị thương vào túi áo và kéo 
ra cỗ tràng hạt Mân Côi dính đầy máu. 
Thương binh Pháp bắt đầu đọc kinh bằng tiếng la-tinh: ”Ave MARIA.Kính 
mừng MARIA”. Anh không còn sức lực. Anh yếu dần. Dầu vậy, anh vẫn 
tiếp tục lần hạt Mân Côi: ”Ave MARIA. . Kính mừng MARIA”. Từng lời 
kinh phát ra từ đôi môi mấp máy, đó là trọn sức lực còn lại của anh. Anh 
đau đớn vô cùng. Nhưng anh vẫn thì thào cầu nguyện và nhìn đăm đăm 
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chàng thương binh kẻ thù người Đức nằm bên cạnh. 
Ngừng một lúc như lấy lại sức, thương binh Pháp giơ cánh tay có cỗ tràng 
hạt Mân Côi hướng về phía thương binh Đức. Tràng hạt Mân Côi chạm 
đến cánh tay chàng thương binh Đức. Chàng thương binh Đức chậm rãi giơ 
tay cầm lấy đầu kia của tràng hạt Mân Côi và đáp lại phần thứ hai, cũng 
bằng tiếng la tinh: ”Santa MARIA - Thánh MARIA”. 
Chàng thương binh Pháp điểm nhẹ nụ cười làm rạng rỡ khuôn mặt đau 
đớn. Đôi dòng nước mắt hiền hòa lặng lẽ từ từ lăn dài xuống hai gò má 
nhợt nhạt. Cánh tay cầm tràng hạt của chàng thương binh Pháp hơi run nhè 
nhẹ. Chàng thật cảm động. Chàng  như muốn siết chặt hơn, kéo lại gần hơn 
tràng chuỗi Mân Côi đang nối kết hai kẻ thù trên chiến trường thành hai 
anh em, trong cùng tâm tình trìu mến dâng lên Hiền Mẫu MARIA Thiên 
Quốc. 
Chàng thương binh Đức cũng cảm động không kém. Chàng mĩm cười đáp 
lại nụ cười của thương binh người Pháp. Chàng chăm chú nhìn bạn. 
Nhưng,chàng thương binh Pháp đã khép chặt đôi mắt. Chàng đã tắt thở! 
Giờ đây chỉ còn lại mình chàng thương binh Đức đọc trọn lời kinh Ave 
MARIA. . Santa MARIA. Chàng tiếp tục lời kinh Mân Côi của kẻ thù, giờ 
đây trở thành anh em cùng Đức Tin Công Giáo, cùng lòng yêu mến. 

Khi chứng kiến và chiêm ngắm cảnh tượng trên đây, tôi có cảm tưởng 
không phải tràng chuỗi Mân Côi nối kết hai kẻ thù thành bạn hữu, cho 
bằng, chính Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA đang hiện diện và chính 
Đức Mẹ thắt chặt hai bàn tay của hai chàng thương binh Pháp-Đức trong 
vòng tay hiền mẫu của Mẹ. 
Sau cùng, chàng thương binh Đức gồng mình lên, trong sức kháng cự cuối 
cùng với thần chết. Rồi thân xác chàng ngã gục xuống. Chàng dùng sức lực 
cuối cùng đọc lên thật lớn hai lần: Amen! Amen! Xong, chàng nghiêng đầu 
tắt thở! 
Chuyện gì xảy ra tiếp liền sau đó, tôi không thể kể lại được. Có những 
chuyện chúng ta chỉ biết rõ khi về trời. Một điều tôi có thể nói: 
Tôi trông thấy hai luồng sáng phát xuất từ hai thân xác bất động của hai 
binh sĩ Pháp-Đức. Hai luồng sáng chạm vào nhau làm thành ”luồng-chớp” 
xé tan bầu khí đang đông đặc đen sì! 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 



 7

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Brazil: Lễ Hội Thánh Mẫu lớn nhất thế giới khai mạc 
Belém (Para, Brazil), 7 Tháng Mười 2011 (CNA) - Tối ngày 4 Tháng Mười 
vừa qua, 2 triệu người đã bắt đầu hội tụ về thành phố Belém thuộc tiểu 
bang Para của Brazil để tham dự Lễ Hội Thánh Mẫu lớn nhất thế giới. 
Lễ hội có tên chính thức "Cirio de Nazaré", là sự kiện để người Công giáo 
trên khắp Brazil để thể hiện lòng sùng kính Đức Mẹ Nazareth. Khách hành 
hương tham dự cuộc rước kiệu vài giờ đồng hồ đi qua các đường phố của 
Belém, là tên của thành phố Bethlehem trong tiếng Bồ Đào Nha. 
Trong một tuyên bố hồi đầu tuần này, các vị giám mục Brazil cho biết rằng 
việc tổ chức lễ hội Công giáo lớn nhất ở Brazil này đã mang đến cho họ 
niềm phấn khởi: "Cirio là Ngày Lễ của gia đình, của tình bằng hữu! Đây là 
nỗ lực tập thể tuyệt vời khi "đổ đầy các chum nước để Chúa Giêsu có thể 
biến nó thành rượu, rượu mới của công lý, hòa bình và cam kết sống theo 
mục tiêu của Tin Mừng". 
Vào hôm 5 Tháng Mười, hàng chục giáo xứ, phong trào giáo dân và các cơ 
quan mục vụ trong Tổng Giáo Phận Belém đã bắt đầu 48 giờ chầu Thánh 
Thể để chuẩn bị cho cuộc rước kiệu vào ngày Chúa Nhật 9 Tháng Mười. 
Cuộc rước khởi hành từ nhà thờ chính tòa Belém và đi qua một con đường 
dài 2 dặm để đến Đền Đức Mẹ Nazareth. Tại đền thờ, linh tượng của Đức 
Trinh Nữ Maria được trưng đặt để cho hàng ngàn tín hữu đến từ mọi nơi 
trên khắp Brazil bày tỏ lòng tôn kính và tạ ơn vì những ân sủng mà họ nhận 
được thông qua lời cầu bầu của Mẹ. 
Cuộc rước kiệu dài nhất trong lịch sử của Lễ hội Cirio de Nazaré là hơn 9 
giờ đồng hồ. 
Lòng sùng kính Đức Mẹ Nazareth xuất phát ở Bồ Đào Nha. Những linh 
tượng ban đầu về Đức Mẹ thuộc Tu Viện Đức Trinh Nữ Maria thành 
Caulina (Tây Ban Nha). Người ta tin rằng, linh tượng này do chính Thánh 
Giuse chạm khắc ở Nazareth, sau đó được đưa sang Âu Châu. 
Lịch sử của cuộc rước quay trở lại vào năm 1792, khi Vatican cho phép tổ 
chức một cuộc rước kiệu tôn vinh Đức Trinh Nữ Nazareth ở thành phố 
Belém tiểu bang Para. (Tác giả: Rafael Tavares da Silva) 
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Cuộc gặp gỡ giữa chức sắc các tôn giáo và Đức Tổng Giám Mục 
Leopoldo Girelli 

TỔNG GIÁO PHẬN  Sài Gòn(10.10.2011) – Nhân dịp Đức Tổng Giám 
Mục (TGM) Leopoldo Girelli, Đại diện không thường trú của Tòa Thánh 
đến thăm giáo tỉnh Sài Gòn, Đức Hồng y (ĐHY) Gioan Baotixita Phạm 
Minh Mẫn đã tổ chức một buổi gặp gỡ ý nghĩa giữa vị Đại diện Tòa Thánh 
với các chức sắc tôn giáo trên địa bàn thành phố vào lúc 16g, ngày 05-10-
2011, tại Tòa Tổng Giám Mục.   

Đến tham dự cuộc họp mặt này, có ba Mục sư: Phạm Đình Nhẫn (Hiệp Hội 
Thông Công Tin Lành VN), Trần Công Tấn và Trần Thanh Truyện (Hội 
Thánh Cơ Đốc Phục Lâm); Hòa Thượng Thích Đạt Đạo, Phó Viện Trưởng 
Học Viện Phật Giáo VN; Tổng Lý Tường Định, Đạo trưởng Đại Bác và 
Đạo tỷ Huyền Như Trí thuộc Minh Lý Thánh Hội. Ông Huỳnh Trọng Hai, 
Ban Đại Diện Phật giáo Hòa Hảo; Ông Nguyễn Đình Thỏa và Diệp Đình 
Hữu, Hội đồng Tinh Thần Tôn giáo Baha'i VN; Đạo trưởng Đạt Trí, Đạo 
hữu Đạt Truyền và Kim Trinh thuộc Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Đại 
Đạo, Giáo Hữu Thái Thọ Thanh và Thượng Dũng Thanh, Ban Điều hành 
Thánh Thất Sài Gòn; Đạo huynh Đạt Tịnh và Huệ Khải (Thánh Thất Bàu 
Sen). 

Sau khi đã giới thiệu vị Đại Diện Tòa Thánh với các Chức sắc tôn giáo 
bạn. ĐHY nói: "Chúng ta cùng là con Cha trên trời, qua đối thoại để hiểu 
biết nhau hơn, từ đó chúng ta thương nhau hơn, dẫn đến việc hợp tác cùng 
nhau trong những công việc phục vụ ích chung cho anh chị em mình". 

Nhân dịp này, linh mục phụ trách Ban Mục vụ Đối thoại liên tôn giới thiệu 
đôi nét về việc hình thành, tinh thần và hoạt động của Ban nhằm áp dụng 
Tuyên ngôn Nostra Aetate, theo chỉ dẫn của Hội Đồng Tòa Thánh về 
ĐTLT. 

Kế đến là phần phát biểu của các vị đại diện. 

Mục sư Nhẫn bày tỏ: "Hiệp Hội Thông Công Tin Lành VN hân hoan chào 
đón Đức TGM đến VN. Sự kiện Giáo Hội Công Giáo VN có Vị Đại Diện 
Tòa Thánh là một bước ngoặt lớn" và "Mùa gặt đã vàng!" đây là lúc chúng 
ta đáp ứng nhu cầu tâm linh cho người Việt Nam. 
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Hòa Thượng Thích Đạt Đạo: "Tôi đã có "phước duyên lớn" được gặp Đức 
cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình ... Chúng ta đều là những 
người nghiên cứu giáo dục nên rất dễ hiểu nhau và cũng rất gần nhau. 
Mong chúng ta tin và muốn có một mối tương giao lâu dài. 

Đạo hữu Huệ Khải: "Kính cám ơn ĐHY đã tổ chức nên buổi họp mặt khó 
quên ngày hôm nay. Tự thân ngày gặp gỡ hôm nay là hoa trái của hoạt 
động ĐTLT. Nguyện cầu ĐỨC TRỜI CHA ban nhiều ơn lành trên mọi 
người. Nhằm nói lên lòng tôn kính vị Đại Diện Đức Giáo Hoàng, chúng tôi 
xin tặng ngài bốn bộ sách "Lịch Sử Đạo Cao Đài" song ngữ Việt-Anh. 

Trong phần đáp từ, Đức TGM Girelli nói: 

... Tôi cảm thấy đời sống tinh thần rất sâu sắc của người Việt Nam. Cuộc 
gặp gỡ hôm nay tràn đầy niềm vui – hân hoan. Tôi cảm ơn các vị đã nói lên 
những cảm nghiệm chung của chúng ta hôm nay. Hành động khủng bố 11-
09-2001 đã làm thay đổi hoàn toàn hình ảnh hòa bình, thay đổi mối quan 
hệ giữa mỗi quốc gia với nhau, thay đổi tương giao giữa người với người, 
giữa các tôn giáo ...Vì thế, thật là quan trọng khi các vị đại diện các tôn 
giáo ngồi lại với nhau vì mục đích hòa bình. Chúng ta là "dân của hòa 
bình" thì chúng ta là dân của Thiên Chúa. Chúng ta hãy cổ võ cho hòa bình 
và giáo dục cho người trong cộng đoàn biết con đường đối thoại liên tôn. 
Ta có thể khác nhau ở tôn giáo và nền tảng đức tin, nhưng tất cả đều nhận 
thấy: "Chúng ta đều thuộc về gia đình nhân loại" và do đó, chúng ta là anh 
em của nhau. 

Đối thoại là "đặt người anh em trước chính mình". Khi biết lắng nghe, 
đồng cảm ... thì ta có thể thấy được nhu cầu của nhau để hỗ trợ. Tôi thấy, 
tại thành phố này, quý vị đã có đối thoại với nhau. 

Đối thoại liên tôn không còn là một lựa chọn mà là một nhu cầu cần thiết! 
Vì vậy, ta có thể nói: "một người có tôn giáo là một người biết đối thoại 
liên tôn". 

Trước khi chia tay với các chức sắc tôn giáo, Đức Hồng y nêu lên hai cuộc 
hẹn: 

"Chúng tôi luôn tìm dịp để chúng ta gặp gỡ nhau". Sắp tới có hai cơ hội: 
một là "ngày 27.10.2011" Gặp gỡ liên tôn và cầu nguyện cho hòa bình 
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thế giới tại Trung Tâm mục Vụ, nhân kỷ niệm 25 năm biến cố Assisi. Tiếp 
đến là ngày 11.2.2012, ngày họp mặt cầu nguyện cho các bệnh nhân và 
thân nhân của họ, như đã tổ chức hồi năm 2004. 

 
Tam Nhật Mừng Kính Mẹ Maria tại TTHH Thánh Mẫu Tàpao 
từ 11-13.10.2011 
Hòa với niềm vui chung của Giáo hội mừng biến cố kỉ niệm 94 năm ngày 
Mẹ hiện ra lần cuối với 3 em nhỏ Phanxicô, Giaxinta và Lucia tại Fatima 
(Bồ Đào Nha), đặc biệt là niềm vui Giáo Phận Phan Phan Thiết được Đức 
TGM Leopoldo Girelli, đại diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô, viếng 
thăm, Trung Tâm Hành Hương Thánh Mẫu (TTHH TM) Tàpao tổ chức 
Tam Nhật Mừng kính Đức Trinh Nữ Maria từ ngày 11-13.10.2011.Khoảng 
hơn 60 ngàn lượt khách hành hương đến với Tàpao để tham dự trong 3 
ngày này. 
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Ngày Thứ Nhất: Thánh lễ Khai mạc do Đức TGM Leopoldo Girelli 
chủ sự. 
Lúc 9h00 ngày 11.10.2011, Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, đại 
diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô, Đức Cha Giuse và Linh Mục đoàn đã 
dâng Thánh Lễ khai mạc tuần Tam Nhật Mừng Kính Mẹ Maria rất trọng 
thể tại Quảng trường Tàpao. Khoảng 40 ngàn khách hành hương và giáo 
dân Gp Phan Thiết đã quy tụ cùng dâng Thánh Lễ và chào mừng Đức 
TGM. 
Bài chia sẻ của Đức TGM thật vừa dễ hiểu nhưng rất sâu sắc. Đặc biệt nhất 
là ngay trong lời mở đầu, ngài đã bảy tỏ niềm vui vì được hiện diện tại 
Tàpao để bày tỏ lòng tôn kính Đức Mẹ. Ngài ưu ái dâng Giáo phận Phan 
Thiết và khách hành hương cho Mẹ Tàpao. Tiếp theo, Ngài nói về tràng 
chuỗi Mân Côi “như phương thế tuyệt vời giúp các tín hữu đi vào đời sống 
cầu nguyện tạ ơn”. Qua chuỗi mân côi, việc cầu nguyện thể hiện không 
những qua môi miệng, tâm trí mà cả thân xác, qua xâu chuỗi trên tay tín 
hữu với nhiều cảm xúc. Chuỗi Mân Côi thuận tiện kịp thời đỡ nâng tín hữu 
trong mọi tình huống. Kinh Mân Côi còn là nhịp thở tiếp sức sống cho cơ 
thể. Vì các mầu nhiệm của kinh mân côi như lương thần nuôi dưỡng tâm 
hồn. Mẹ hướng dẫn tín hữu đi theo chân Chúa Giêsu, vì chính Mẹ đã cảm 
nghiệm, để cùng Mẹ tạ ơn và ở lại trong tình yêu Thiên Chúa. Như thế, 
Kinh Mân Côi là sức mạnh cho niềm Tin - Cậy - Mến. Các Thánh đã sống 
kinh mân côi. Các Thánh Tử Đạo đã lấy sức mạnh từ kinh mân côi để trung 
thành đến hơi thở cuối cùng. Qua kinh mân côi, Mẹ dạy chúng ta cầu 
nguyện mở lòng ra với TC và với anh chị em của mình. Xin Mẹ dạy chúng 
ta siêng năng lần chuỗi mân côi.  
Đức TGM và Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống đã lên Linh đài kính viếng và 
cầu nguyện với Mẹ Tàpao. Từng đoàn khách hành hương hoan hỷ hiệp lời 
với đại diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI cùng dâng biết bao lời tạ 
ơn và khấn nguyện lên Mẹ. 
Ngày Thứ Hai: Cùng Mẹ cầu nguyện với Thánh Thể Chúa 
Từ chiều ngày 12.10.2011, ngày thứ hai của Tuần Tam Nhật, các đoàn 
khách hành hương từ muôn phương đã nô nức tìm về với Mẹ Tàpao. Các 
thánh lễ, các giờ khấn liên tục được dâng lên Thiên Chúa trên Linh đài của 
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Mẹ. Trời mưa tầm tã như một chút thử thách với khách hành hương. 
Nhưng lòng yêu mến Mẹ đã vượt thắng tất cả, với dù, với áo mưa, mọi 
người vẫn tìm về bên Mẹ để thân thưa muôn tâm tình. 
Chiều xuống nơi miền rừng núi trong mưa mang lại không khí lạnh. Thế 
nhưng giờ Chầu Thánh Thể và lần Chuỗi chung do Đức Giám Mục Giuse 
Vũ Duy Thống chủ sự, dù trong mưa bay, lời kinh làm ấm nồng của muôn 
con tim trào dâng niềm khát khao tình yêu Thiên Chúa vẫn cùng Đức Mẹ 
cất cao lời kinh Mân Côi và cung chiêm Thánh Thể. 
Kết thúc giờ kinh, người còn ngồi lại khấn nguyện, người lên Linh đài 
viếng Mẹ, người trở về nhà trọ nghỉ ngơi, nhưng tấm lòng thì luôn hướng 
về Mẹ và mong đợi bình minh để mừng kỉ niệm Mẹ hiện ra lần cuối tại 
Fatima lần thứ 94. 
 Ngày Thứ Ba: Thánh Lễ kỉ niệm 94 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. 

     

 
 

 



 13

Từ tờ mờ sáng ngày 13.10.2011, đường vào cổng Trung Tâm Tàpao đã 
chật kín xe và khách hành hương, nhưng dòng người vẫn đổ về không dứt. 
Chưa đến 6h00, Quảng trưởng đã chật kín người, đến giờ lễ thì khách hành 
hương đã chật ngồi chật kín vườn điều và các lối kéo dài đến Văn phòng 
trung tâm. Những ai không tham dự sự kiện đón tiếp Đức TGM Leopoldo 
Girelli thì hôm nay vẫn còn hiệp thông được qua các bức ảnh sống động 
ghi lại được trưng bày dọc theo quảng trường. (Nhiều khách hành hương 
tranh thủ chụp hình “chung” với Đức TGM và Đức Cha Giuse). 
Giờ khấn Đức Mẹ và Thánh Lễ trọng thể do Đức Cha Giuse chủ sự. 
Thánh Lễ mừng kính Mẹ Maria hôm nay, bên cạnh Đức Cha Nicôla, có 
Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá GP Xuân Lộc, Đức ông 
GB Lê Xuân Hoa, Cha Tổng đại diện Phan Thiết, Quý linh mục, tu sĩ và 
khoảng 20 ngàn khách hành hương dâng thánh lễ. 
Mở đầu bài giảng, Đức Cha Giuse nhắc đến 3 người phụ nữ được giải 
Nobel Hòa bình trong ngày 07/10 vừa qua vì này đã góp phần vào việc giải 
phóng nữ quyền ở Châu Phi và cũng góp phần kiến tạo hòa bình cho thế 
giới.  Từ đó ngài dẫn vào giới thiệu một gương mặt phụ nữ trổi vượt, một 
tượng đài, cũng như một tên tuổi Rất Thánh và cũng tuyệt vời, gần gũi với 
đời sống nhân loại, đó chính là Đức Mẹ Mân Côi mà trong tâm tình sùng 
mộ của mọi tín hữu là Nữ Vương Hòa Bình. Đức Cha Giuse dẫn giải vì sao 
nhân loại lại muốn xưng tụng Đức Mẹ Mân Côi là Nữ Vương Hòa Bình? 
hay là Nữ Vương Ban Sự Bình An với 3 lý do: Vì Mẹ đã đóng góp cả cuộc 
đời mình cùng với Chúa Giêsu mà giải phóng con người khỏi ách nô lệ tội 
lỗi; vì Mẹ cũng hỗ trợ con người trong công cuộc xây dựng hòa bình với 
nhau và vì Mẹ còn khuyên tất cả mọi tín hữu siêng năng lần hạt và coi 
chuỗi kinh Mân Côi như là phương tiện để hun đúc hòa bình. 
Đức Cha Giuse nhắc lại vài nét sự kiện đón Đức TGM Leopoldo Girelli, 
đại diện của Đức Thánh Cha Bênêđictô, viếng thăm TTHH TM Tàpao và 
tâm tình của Đức TGM với Đức Mẹ trong thánh lễ và khi lên viếng Linh 
đài của Mẹ. 
Khi Đức Cha Giuse nhắc đến bài thơ dễ thương “Sao em không lần chuỗi” 
cổ động các tín hữu năng lần chuỗi mân côi của Nhà thơ Xuân Ly Băng 
(Đức ông GB Lê Xuân Hoa) được phổ nhạc và nhóm Tam Ca Áo Trắng 
trình bày mà nhiều người yêu thích thì hôm nay, một sự ngẫu nhiên cả tác 
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giả và ca sĩ đều có mặt trong thánh lễ. Tam Ca Áo Trắng theo sự yêu cầu 
của cộng đoàn đã hát ca khúc này với cả tâm hồn để kết thúc phần chia sẻ 
bài giảng. 
Sau Thánh Lễ, Cha Tổng đại diện có lời tri ân Quý Đức Cha, Quý Cha, 
Quý Nam Nữ tu sĩ và Quý khách hành hương đã vì lòng yêu mến Đức Mẹ 
mà đến với TTHH Tàpao này. Ngài chúc mừng Đức Cha Tôma nhân 2 năm 
thụ phong Giám mục và cầu chúc cộng đoàn nhiều điều tốt đẹp. Thánh lễ 
kết thúc với phần làm phép nước, ảnh tượng và phép lành cuối lễ. 
 “Tháng mười bên Mẹ Tà Pao, 
câu kinh chuỗi hạt xôn xao núi đồi. 
Hồn con một đóa Mân Côi, 
kính dâng về Mẹ hợp lời ngợi khen”. 
Vần thơ của Đức Cha Giuse kết thúc bài chia sẻ cũng chính là tâm tình của 
tất cả khách hành hương về với Mẹ hôm nay. Qua tràng chuỗi Mân Côi, 
xin Mẹ Maria nối kết chúng ta với Chúa và với nhau để cùng nhau đọc và 
cùng sống Tin Mừng của Chúa qua các mầu nhiệm Vui-Sáng-Thương-
Mừng trong suốt cuộc đời mỗi người. 
Tapao 13.10.2011 

Hồng Hương 

Bài Nói Chuyện của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long về vấn đề 
Người Tỵ Nạn. 

Buổi nói chuyện về vấn đề tỵ nạn "Asylum Seeker - Is there a Just 
Solution?" tối ngày 11/10/2011 tại trường Đại học Công giáo Úc 
(Australian Catholic University) của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long 
OFM và cựu Thủ tướng Úc Malcolm Fraser đã thành công rực rỡ, để lại 
những ấn tượng mạnh mẽ và chấn động sâu xa trong lòng người nghe. 
Nhiều người kỳ vọng Đức Cha sẽ là một Giám mục tiên tri như Đức Cha 
Mannix, dám đứng lên với chính quyền để gióng lên tiếng nói cho những 
người tỵ nạn không có tiếng nói và đấu tranh cho công bằng xã hội. 
Cử tọa, gồm nhiều giáo sư và các thành phần trí thức người bản xứ, thuộc 
nhiều tôn giáo khác nhau, có lẽ lên đến gần 600 người, ngồi chật hai tầng 
hội trường lớn của trường Đại Học. Nhiều lần những tràng pháo tay cắt 
ngang bài nói của Đức Cha, và cuối cùng kết thúc bằng một tràng pháo tay 
dài như không muốn dứt. 
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Bài nói chuyện thật sống động, mạnh mẽ và đầy sức 
thuyết phục. Tường thuật lại cuộc vượt biển vĩ đại và 
những thành công và đóng góp lớn lao của người Việt 
Nam sau khi định cư mà chính bản thân đã trải qua, Đức 
Cha đã đưa ra những biện chứng hùng hồn về chính sách 
nhân đạo mà một quốc gia tiên tiến như nước Úc cần 
phải có đối với người tỵ nạn. Cử tọa được dịp hiểu rõ 
hơn về hành trình "exodus" đầy máu và nước mắt nhưng 
cũng đầy vinh quang tự hào của dân tộc Việt Nam. Ông 
Malcolm Fraser, vị thủ tướng Úc đầu tiên dám giang tay đón nhận người tỵ 
nạn Việt Nam hàng loạt, đã nhiệt liệt tán thành những quan điểm trình bày 
trong bài nói chuyện của Đức Cha Long. Với vấn đề người tỵ nạn hiện là 
một đề tài chính trị nóng bỏng đang thảo luận tại Quốc Hội Úc, ông phát 
biểu rằng bài nói chuyện này cần được gửi đến tất cả các nghị sĩ Quốc Hội, 
và những tài liệu họ đang có có thể được bỏ vào thùng rác! 
Buổi nói chuyện được thêm khởi sắc với hai bài hát mở đầu và kết thúc của 
Liên Ca Đoàn Công giáo Melbourne, cũng được cử tọa nhiệt liệt tán 
thưởng. Khi ca đoàn hát bài kết thúc với những lời ca cám ơn các nước Úc, 
Mỹ, Canada..., thật hùng hồn, tất cả cử tọa đã cùng đứng lên hòa chung khí 
thế và vỗ tay tán thưởng. 
Đức Cha Long quả là một người "Asylum Seeker" điển hình xuất sắc, xứng 
đáng là thuyền trưởng để lèo lái con tàu vượt biển của cộng đồng Công 
giáo Việt Nam tại Úc châu! 
Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục ban tràn đầy ơn Thánh cho Đức Cha và các 
cộng đoàn. 

 Hoa Cỏ tuờng thuật.  
 
Bán đảo Triều Tiên: Gặp gỡ liên tôn liên Triều 
 WHĐ (12.10.2011) – Từ ngày 21 đến 24 tháng Chín vừa qua, Đức Tổng 
giám mục Hyginus Kim Hee-jong – Tổng giám mục Tổng giáo phận 
Quang Châu kiêm Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Đối thoại Liên tôn – đã 
dẫn đầu đoàn đại biểu lãnh đạo tôn giáo của Nam Triều Tiên (gồm Công 
giáo, Phật giáo và Tin Lành) đến Bình Nhưỡng. Đây là lần đầu tiên có một 
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giám mục Hàn Quốc đến Bắc Triều Tiên, một trong những quốc gia khép 
kín nhất trên thế giới. 

Đức TGM Kim nói: "Để mang lại hòa bình giữa Bắc và Nam Triều Tiên, 
trước hết phải khôi phục lòng tin tưởng. Các quan hệ tại vùng biên giới đã 
xấu đi rất nhiều, và đó là lý do tại sao chúng tôi thực hiện chuyến đi này: 
phải nối lại các mối quan hệ". 

Đức TGM Kim nói: "Chuyến đi này diễn ra theo sáng kiến của chúng tôi. 
Sự cần thiết của chuyến đi này không gây tranh luận trong nội bộ Giáo Hội. 
Nếu chính phủ Hàn Quốc ngăn cấm công dân của mình đến miền Bắc vì 
những căng thẳng quân sự gia tăng, thì yêu cầu ngoại lệ này lại được Seoul 
và Bình Nhưỡng bật đèn xanh". 

Cầu nguyện chung trên núi thánh Bạch Đầu 

Trong chuyến viếng thăm bốn ngày, phái đoàn đã gặp vị chủ tịch Hiệp hội 
các tôn giáo miền Bắc – tự nhận là Công giáo–, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ 
Bắc Triều Tiên, và Kim Yong-nam, nhân vật số hai của chế độ. 

Đức TGM Kim cho biết: "Các cuộc thảo luận đã vượt quá mong đợi của 
tôi. Chúng tôi đã có thể nói chuyện, lắng nghe quan điểm của họ, và cho họ 
biết những gì chúng tôi mong đợi." "Thời điểm ý nghĩa nhất là lúc cầu 
nguyện, đã liên kết các đại biểu tôn giáo hai miền Bắc và Nam với nhau, 
trên đỉnh núi Bạch Đầu". Ngài nói: "Núi này là biểu tượng cho sự hiệp nhất 
của dân tộc Hàn Quốc, như mang nơi mình một sức mạnh tâm linh. Lời cầu 
nguyện của chúng tôi, vang lên trời xanh bao la, quả là khoảnh khắc thật ấn 
tượng". 

Phái đoàn hai bên đã đồng ý công bố một tuyên bố chung. Bản tuyên bố có 
sự nhất trí rất cao này đưa ra lời kêu gọi hòa bình, hòa giải, đối thoại và 
chung sống hoà bình. Vấn đề nhạy cảm về tự do tôn giáo ở Bắc Triều Tiên 
đã không có trong nghị trình. Thực tế có nhiều tổ chức phi chính phủ cáo 
buộc chế độ đàn áp tôn giáo. Cũng có nhiều nghi vấn về việc kiểm soát 
chặt chẽ các tín hữu ở miền Bắc. 

Về chủ đề nhạy cảm này, Đức TGM Hyginus Kim Hee-jong luôn rất thận 
trọng. Ngài không nghi ngờ thiện ý của "các vị lãnh đạo tôn giáo" Bắc 
Triều Tiên ngài đã gặp. Ngài từ chối nhận định về những người đối thoại 
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và không muốn làm hỏng bước đầu cuộc đối thoại vì những yêu cầu "quá 
gắt gao". Dự định của chúng tôi là sẽ gặp lại nhau. Chúng tôi muốn nhân 
lên và mở rộng các cuộc gặp gỡ giữa các tín hữu và người dân ở miền Bắc 
và miền Nam. Và để được như vậy trước hết phải thiết lập một mối quan hệ 
tin tưởng". 

Thăm ngôi nhà thờ "chính thức" duy nhất ở Bình Nhưỡng 

Sự tin tưởng: từ này trở lại như chủ đề xuyên suốt cuộc trò chuyện, diễn ra 
ở Quang Châu, thành phố lớn ở phía Tây Nam bán đảo, sinh quán của cựu 
Tổng thống Kim Dae-jung, người đoạt giải Nobel Hòa bình 2000 với chính 
sách bàn tay chìa ra cho Bắc Triều Tiên. "Tin tưởng là điều quan trọng nhất 
trong các mối quan hệ nơi một cộng đồng, đặc biệt là ở Đông phương. 
Người ta có thể quyết định, đề nghị, ký kết tất cả những gì mình muốn: 
nhưng nếu không tin cậy lẫn nhau, sẽ chẳng đi tới đâu", Đức giám mục 
Kim khẳng định như thế. 

Các thành viên Công giáo của phái đoàn đã được phép đến thăm ngôi nhà 
thờ Công giáo "chính thức" duy nhất ở Bình Nhưỡng: nhà thờ Jangchung, 
do chế độ xây dựng năm 1988. Nhà thờ không có linh mục, Tòa Thánh 
Vatican đã từ chối phong chức cho một ứng cử viên được Bình Nhưỡng 
gửi đến. Trong ngôi nhà thờ nhỏ này, Đức TGM Kim đã gặp khoảng 40 
người Bắc Triều Tiên được giới thiệu là tín hữu. Ngài thuật lại: "Tôi đã có 
một bài phát biểu ngắn. Tôi nói với họ về ý nghĩa của đức tin, của cầu 
nguyện, của việc yêu mến tha nhân, và về những cố gắng mưu cầu sự hiệp 
nhất và hòa bình". Các cuộc trao đổi không đi xa hơn. 

Đức TGM Kim nói: "Về mặt lịch sử, Giáo hội Công giáo Hàn Quốc luôn 
xem mình có một vai trò trong sự thống nhất và hòa bình trên bán đảo. 
Chúng tôi thảo luận về điều đó. Chúng tôi cầu nguyện. Ngoài ra, Giáo hội 
cũng gửi cho miền Bắc gạo, sữa và thuốc men, đặc biệt là cho trẻ em". Tổ 
chức gọi là Hội đồng các tôn giáo Hàn Quốc vì Hòa bình, sẽ sớm gửi 570 
tấn bột mì cho những người bị thiếu lương thực trầm trọng. 

Đoàn đại biểu liên tôn rất muốn tiếp tục con đường đối thoại đang khai mở. 
Đức cha Kim cho biết: "Chúng tôi sẽ mời các đại diện tôn giáo miền Bắc 
đến miền Nam, có thể vào dịp lễ Giáng sinh, hoặc mùa xuân năm sau, nhân 
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lễ Phật đản". 

(Frédéric Ojardias, La-Croix, 10-10-2011) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Bệnh Viện Miễn Phí Lưu Động LETSONNAC 
Bệnh viện mở cửa mỗi thứ bẩy từ 9:00 am – 4:00pm tại nhà thờ St. 
Catherine, 41875 C St., Temecula, CA 92592.  
Bệnh viện khám bệnh miễn phí do 2 Bác Sĩ và một đội ngũ tình nguyện 
viên 24 người gồm y tá, nhân viên y tế và nhiều thành viên khác điều hành. 
Bệnh Viện Miễn Phí Lưu Động LETSONNAC do Soeur Marie Therese 
thành lập năm 1979, cơ sở chính đặt tại Orange County. 
Năm ngoái Bệnh Viện đã điều trị 8,162 bệnh nhân. 
Ngày đầu tiên mở cửa (10/9/2011) Bệnh Viện Miễn Phí Lưu Động 
LETSONNAC đặt tại nhà thờ St. Catherine, Temecula đã khám cho 21 
bệnh nhân.  
Những ai có nhu cầu khám chữa bệnh nhưng không có bảo hiểm y tế sẽ 
được phục vụ miễn phí tại đây theo tiêu chuẩn “ai đến trước sẽ được phục 
vụ trước”. 
 

 
Hội Chợ Giáo Xứ 
Giáo Xứ sẽ tổ chức Hội Chợ Giáo Xứ vào 2 ngày 22 và 23 tháng 10 năm 
2011 nhằm giới thiệu những sinh hoạt của Giáo Xứ và của các Cộng Đoàn 
trong giáo xứ. 
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Kính mời quý ông bà anh chị em ghé thăm các gian hàng, đặc biệt gian 
hàng Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester và mời ghi danh vào các 
sinh hoạt của giáo xứ cũng như của Cộng Đoàn. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
Cầu nguyện gì đây? 
LM Joseph Việt, Cát Minh 
Lúc mình đang viết những dòng chữ này là lúc mình đang cầu nguyện hết 
sức tha thiết cho một anh bác sĩ trẻ bạn thân của mình. Anh ấy “đang hấp 
hối” theo lời các bác sĩ điều trị. 
Cách đây gần một tháng, trên đường từ bệnh viện về nhà, có ba người 
thanh niên xin quá giang xe. Anh cho họ đi nhờ. Khi đến chỗ vắng người, 
ba thanh niên kia hiện thân là những kẻ cướp đã dùng dao đâm anh ba nhát 
khá sâu, một nhát cắt cứt mạch máu tim khiến anh chảy máu rất nhiều. Khi 
được phát hiện thì anh đã hôn mê. Các công đoạn cấp cứu và chữa trị được 
tiến hành trong khả năng tốt nhất. Nhưng sau đó mọi hy vọng cứu sống anh 
đều tan biến. Chính lúc các bác sĩ nhân loại bó tay là lúc bàn tay của Vị 
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Bác Sĩ Nhân Lành chạm đến anh và anh bắt đầu hồi tỉnh. Không ai có thể 
ngờ được. Mọi người vừa mừng rỡ khôn tả vừa ngỡ ngàng chứng kiến tốc 
độ hồi phục diễn ra nơi anh. 
Trước khi xảy ra vụ cướp, anh đã phát hiện ra mình bị ung thư tiết niệu. 
Anh âm thầm tự cứu chữa cho mình mà không cho ai biết vì sợ làm người 
khác lo lắng. Nhưng khối ung thư này ác tính nên nó lan rất nhanh. Lúc anh 
bị đâm là lúc anh đã yếu sức. Điều này càng cho thấy việc anh hồi phục chỉ 
có thể là một phép lạ tự Trời Cao. Ngay khi hồi tỉnh từ những vết đâm, 
bệnh ung thư của anh bắt đầu bộc phát và phải chữa trị gấp. Các bác sĩ tiến 
hành phẫu thuật cắt bỏ khối ung thư. Nỗi đau thân thể lẫn nỗi khổ trong 
lòng đè nặng trên anh. Cách đây ba ngày, anh phải trải qua thêm một cuộc 
phẫu thuật nữa vì các chân ung thư đã ăn quá sâu. Trước khi vào ca mổ, 
anh vẫn nói chuyện với mình. Anh khóc thật nhiều. Mặc dù sợ hãi trong 
thân phận con người, anh xin phó thác mọi sự cho Chúa và Mẹ Maria. Anh 
nói điều anh mong mỏi nhất lúc này là được lãnh nhận Bí Tích Thánh Tẩy 
trong đạo Công Giáo. Sau hơn 7 tiếng đồng hồ mà ca mổ vẫn chưa 
xong….Từ hôm ấy đến giờ, anh nằm bất động. Một bác sĩ mới báo cho 
mình rằng anh đang chết dần. Chiều nay thì một nửa thân thể của anh đã 
không còn cảm giác nữa. 
Nhiều người khi nghe tin này đã hiệp thông cầu nguyện. Tuy chưa một lần 
biết anh, có những tấm lòng vàng mạo muội xin nhường cho anh những ơn 
mà họ có thể được lãnh nhận. Thật là cao đẹp và quý giá! Bản thân mình 
cũng được “kéo” vào trong sự hiệp thông cầu nguyện. 
Đây là lần đầu tiên mình cảm thấy liên hệ sâu thẳm như thế trong cầu 
nguyện với một người anh em đau khổ. Mình thấy bản thân tự ở trong vị trí 
của anh mà tha thiết từng lời. Không biết sao nhưng mình cũng mạo muội 
xin nhường một phần sự sống của mình cho anh ấy nếu đó là điều tốt nhất 
cho anh. Mình mong ước, mình chờ đợi, mình hồi hộp từng giờ. Càng chìm 
sâu vào Thiên Chúa tình yêu càng thấy đụng chạm đến anh em cho dù 
nghìn trùng xa cách. Càng buông mình vào Chúa càng thấy mình hoà 
chung một nguồn sống với anh em. 
Nhưng lúc này, anh đang nằm bất động cho dù bao nhiêu người đang cầu 
mong cho anh tỉnh dậy. Mọi hy vọng dựa vào tiến bộ khoa học hầu như đã 
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tan biến. Những ai yêu mến anh đang chắp tay cầu nguyện. Mình cũng thế. 
Càng chờ càng sợ càng bất lực…Phải cảm thấy thế nào đây? Phải nói gì 
đây? Làm được gì nữa đây? Không, chẳng thể làm được gì ngoài một việc: 
để mình chìm vào Chúa mà cầu nguyện với anh và cho anh. Mà biết cầu 
nguyện gì đây? … 
Trong thẳm sâu linh hồn, có lời Thầy nhắn nhủ: “Nếu anh em là những kẻ 
xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh 
em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin 
Người.” (Mt 7:11) Nhưng xin gì bây giờ khi “Cha anh em đã biết rõ anh 
em cần gì, trước khi anh em cầu xin” (Mt 6:8) ? Chúa ơi, vậy thì cho con 
xin được lòng tin tưởng và phó thác người anh em này cùng tất cả cho sự 
quan phòng yêu thương của Chúa vì Chúa biết điều gì tốt nhất cho cuộc đời 
từng người chúng con. Amen 

Phép lạ 
25/2/2011 
Trước hết, cảm ơn bạn đã cầu nguyện trong mấy ngày qua để Việt có thể 
kể câu chuyện có thật dưới đây: 
Cách đây 3 ngày, Việt xin mọi người cầu nguyện cho một anh bạn bác sĩ 
với thông điệp sau đây: “Xin mọi người hiệp thông cầu nguyện cho 1 vị bác 
sĩ bạn thân của Việt, cách đây 3 ngày, trên đường đi làm về bị bọn cướp 
chặn đường và đâm 3 nhát dao. Vị bác sĩ này hôn mê từ hôm đó đến giờ. 
Bác sĩ đồng nghiệp đã cố gắng chữa trị nhưng khả năng qua khỏi chỉ 
khoảng 1% …Trước khi xảy ra vụ cướp, bác sĩ này xin được lãnh nhận bí 
tích Thánh Tẩy nhưng gia đình lại ngại vì anh mới bắt đầu học đạo thôi. 
Cũng may là trong lúc đang hôn mê, có mời được linh mục đến Xức Dầu 
cho anh. Cầu mong anh cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và thanh 
thản trong lòng. Xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho anh nhé. Cảm ơn 
mọi người rất nhiều!” 
Ngay sau khi gửi thông điệp này đi, Việt đã nhận được thật nhiều tâm tình 
hiệp thông cầu nguyện của nhiều người trong đó có những anh chị em Việt 
chưa bao giờ được gặp mặt hoặc nói chuyện. Nhưng tất cả hoà chung niềm 
tin và tình thương trong cầu nguyện cho vị bác sĩ này. Đó là phép lạ thứ 
nhất. 
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Rồi trong khi nâng tâm hồn lên với Chúa và hướng về người anh em đang 
đau khổ, phép lạ thứ hai xảy ra: nhiều người thấy lòng mình ấm lên, đức tin 
được củng cố, lòng cậy trông thêm sốt sắng. Việt cũng là người được cơ 
hội biến đổi này. Nếu xem sự biến đổi của mỗi cõi lòng là một phép lạ thì 
trong phép lạ thứ hai này có rất nhiều phép lạ nho nhỏ rất kỳ diệu. Việt xin 
trích tâm sự cõi lòng của một bạn trẻ mới nhập đạo: “Chúa ơi, hôm nay con 
lại tiếp tục mang hình ảnh một người anh em của con trong trái tim để đến 
với Chúa…Con biết mình chưa bao giờ rơi vào hòan cảnh như thế nên con 
không thể cảm nhận hết nỗi đau ấy trong thân xác ngừơi anh em kia, 
nhưng có một điều Chúa ơi… con cảm được sâu xa trong tâm hồn anh ấy 
là khao khát được tỉnh lại, nhìn thấy ánh mặt trời – không phải chỉ là khao 
khát cuộc sống bình thường, mà đó là một cuộc sống ca ngợi Chúa, tạ ơn 
Chúa không ngừng sau những biến cố, những phép lạ, để sau đó là mang 
tình yêu thương, can đảm dấn thân đến với mọi người xung quanh…một 
cuộc sống làm chứng nhân cho Tình Yêu Thiên Chúa dành cho nhân 
lọai…Chúa ơi, xin cho con biết ngoài lời cầu nguyện, con có thể làm được 
điều gì cho người anh em kia ? Con mạo muội xin với Chúa rằng trong 
quãng đời sắp tới của con, nếu con sắp sửa được lãnh nhận Hồng Ân nào 
đó từ Chúa, dù rất nhỏ bé, thì con xin Chúa nhường lại cho sự sống như 
mành chỉ treo chuông của người anh em kia , Chúa nhé, nếu điều đó đẹp 
lòng Chúa….”(Buhuinia) 
Về tình trạng của vị bác sĩ bị cướp đâm, ngày hôm qua, Việt bất ngờ nhận 
được tin nhắn của một bác sĩ đồng nghiệp rằng: anh ấy đã bắt đầu cọ quậy 
ngón tay, theo như dự định thì các bác sĩ giỏi sẽ tiến hành mổ lại tim cho 
anh nhưng khi kiểm tra thì không phải mổ nữa. Mình mừng quá! Không 
bác sĩ nào có thể ngờ được như thế. Chính lúc các bác sĩ bó tay thì tay anh 
lại là dấu chỉ hồi sinh. Chính lúc con người bất lực thì Chúa đã can thiệp 
theo cách Ngài thấy tốt nhất cho anh. Mình có thể gọi đây là phép lạ thứ ba 
không nhỉ? 
Chiều hôm nay, Việt lại nhận được tin tức: các bác sĩ bạn của anh đến thăm 
anh đều lắc đầu khi thấy những vết thương kinh khủng nhưng thật sự ngỡ 
ngàng khi thấy anh tỉnh lại, nhận ra các đồng nghiệp và còn thều thào nói 
chuyện nữa trong khi các vết thương thì khô rất mau. Y khoa không thể 
giải thích được tốc độ hồi phục đang xảy ra nơi anh. Một bác sĩ bạn của 
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anh, cũng đang học lớp dự tòng, đã thốt lên: “Đức tin Công Giáo thật tuyệt 
vời!” Các bác sĩ khác chứng kiến chỉ biết ngỡ ngàng. Đây là phép lạ thứ tư, 
được không bạn nhỉ?! 
Việt tin chắc chắn sẽ còn những phép lạ tiếp theo xảy ra sau ngày hôm nay. 
Chúng ta từ từ thưởng thức tình yêu lạ lùng của Chúa vẫn thi thố qua 
những ai tin yêu Người, bạn nhé! 
À, có lẽ nhân cơ hội chứng kiến những phép lạ này, tụi mình cùng nhắc 
nhớ nhau một điểm quan trọng này: Phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày nơi cuộc 
sống bình thường của chúng ta dưới nhiều dạng khác nhau. Tụi mình chỉ 
cần để ý quan sát một chút trong khi sống lời Thầy Giêsu: “Nếu đức tin của 
anh em lớn chỉ cần bằng hạt cải thôi, anh em có thể dời núi chuyển non.” 
(Mt 17:20) 
Tái bút  
Bây giờ là 5 giờ 30 phút chiều ngày 26/2/2011 (giờ Pháp Quốc): Chính vị 
bác sĩ được phép lạ chữa lành đã đánh máy chat với Việt. Tuy tay còn yếu, 
anh cũng ráng gượng dậy để viết cho Việt những dòng sau đây: “Con nhớ 
rõ từng việc xảy ra. Lúc mấy người đó bao vây và đánh con, con đã kêu lên 
“Giêsu Maria xin cứu con!” Lúc đó, Mẹ hiện ra đứng ngay bên cạnh con, 
Mẹ rất đẹp… Con ngất đi không còn biết gì nhưng cảm giác rất bình an!” 
Không ai ngờ được tốc độ hồi phục của anh lại nhanh như thế. Thật sự, 
Việt không biết phải diễn tả như thế nào cảm xúc hân hoan và biết ơn trong 
Chúa. Chỉ biết nói 2 chữ: Tuyệt vời. Vâng, Chúa và Mẹ quá tuyệt vời! 

LM  Joseph Việt, Cát Minh  
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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   

Phòng cho share: Tại vùng 
Wildomar nhà mới 1tuổi, ít 
người, dư 2 phòng sạch, tiện 
nghi batthroom riêng. 
Cho share, giá 1 phòng $350 
(bao điện nước gas) . Liên lạc: 
chị Năm 714-414-2042. 

Chuyên môn sản xuất hột vịt lộn 
organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct (858) 610-2246 Home (951) 694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: (619) 282-9696  Fax: (619) 516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off (773) 734-4418 
Cell (501) 908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  

Tel: 714 891 0898 Fax 714 894 1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát 

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel (951) 677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell (951) 235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  
Liên hệ (951) 588-4737 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

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

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  (951)-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

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.


