
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 30 October 02/2011 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 4:00PM (Spanish) 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ:  
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 

Xã hội:  Phạm Thiên Tứ        951-775-1196  
Thư  ký :  Trần Hoài Hương   951-775-6059 
Kế Toán:  Đoàn P. Thoại        858-206-5795 
Lời Chúa:  Trần Huy Chuẩn   951-213-1927 

Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 

Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451 
Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
Giáo lý : Kim Lý & Trí Mai  951-795-0120 
Truyền Thông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXVII 
QUANH NĂM A  

Mt 21, 33-43 

"Ông sẽ cho người khác thuê vườn nho". 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: 
"Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông 
chủ nhà kia trồng được một vườn nho. 
Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép 
rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá 
điền thuê, rồi đi phương xa. Đến mùa 
nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để 
thu phần hoa lợi. Nhưng những người 
làm vườn nho bắt các đầy tớ ông: đánh 
đứa này, giết đứa kia và ném đá đứa 
khác. Chủ lại sai một số đầy tớ khác 
đông hơn trước, nhưng họ cũng xử với 
chúng như vậy. Sau cùng chủ sai chính 
con trai mình đến với họ, vì nghĩ rằng: 
Họ sẽ kính nể con trai mình. Nhưng bọn 
làm vườn vừa thấy con trai ông chủ liền 
bảo nhau: 'Đứa con thừa tự kia rồi, nào 
anh em! Chúng ta hãy giết nó đi và 
chiếm lấy gia tài của nó' .  

(Tiếp theo)
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(Tiếp theo Trang 1) 
 Rồi họ bắt cậu, lôi ra khỏi vườn nho mà giết. Vậy khi chủ về, ông sẽ xử trí 
với bọn họ thế nào?" Các ông trả lời, "Ông sẽ tru diệt bọn hung ác đó, và sẽ 
cho người khác thuê vườn nho để cứ mùa nộp phần hoa lợi". 
Chúa Giêsu phán: "Các ông chưa bao giờ đọc thấy trong Kinh Thánh: 
'Chính viên đá bọn thợ loại ra, đã trở nên viên đá góc. Đó là việc Chúa làm 
và là việc lạ lùng trước mắt chúng ta!' Bởi vậy, Tôi bảo các ông: Nước 
Thiên Chúa sẽ cất khỏi các ông để trao cho dân tộc khác biết làm cho trổ 
sinh hoa trái".  
 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
THẾ GIỚI LÀ CỦA AI? 
Mới đây chuyên gia thuộc 2 phòng thí nghiệm khoa học độc lập ở Đại học 
Leeds, Anh quốc, và tại bệnh viện Toronto, Gia Nã Đại, đã loan báo họ thí 
nghiệm thành công việc lấy trứng từ tử cung con người đem nuôi trong 
bụng chuột ở phòng thí nghiện, và trứng này tiếp tục sinh trưởng. Tin này 
làm nhăn mặt nhiều người, và những thí nghiệm của khoa học gia muốn 
thay thế quyền Thượng Đế trong những tháng năm gần đây đang khiến đặt 
ra những vấn đề đạo đức và luân lý. Chúng ta đang sống trong thế giới của 
ai? Ai là chủ của thế giới? Ngày nay nhiều người không nhận ra được thế 
giới này thuộc về ai. Nhiều người cho rằng thế giới này thuộc về con 
người. Con người làm chủ và cai trị thế giới. Những kiến thức về khoa học 
và kỹ thuật không chỉ nhằm làm đẹp đời sống con người nhưng còn đặt con 
người lên là chủ tể. 
Hiện Tượng Nổi Loạn Thời Đại 
Người ta dùng kiến thức và phương tiện y khoa để tự quyết định làm cho 
một người tiếp tục sống hay chết, được sinh ra hay bị hủy bỏ. Một số khoa 
học gia lại muốn dùng kỹ thuật để cấy sinh, tạo dựng nên những con người 
mới, theo như ý họ mong muốn. Tâm lý xã hội lại có khuynh hướng dùng ý 
kiến đa số để quyết định sự tốt xấu, đúng sai, thiện ác. Nhiều người muốn 
chối từ luật chung thủy một vợ một chồng. Thích lấy nhau thì lấy; thích ăn 
ở với nhau thì ăn ở; và khi chán rồi muốn bỏ thì bỏ. Bỏ rồi muốn đi lập gia 
đình với người khác thì cứ tự nhiên ra ông toà xin làm giấy hôn thú khác. 
Đây chính là hiện tượng nói lên cho thấy người ta đang quên đi rằng 



 3

Thiên Chúa là Đấng sáng tạo và là chủ trên hết mọi loài. Thiên Chúa mới 
là vị thẩm phán tối cao có quyền trên hết. Chính vì thế mà tiên tri Isaiah và 
Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn về vườn nho để nhắc nhở cho người xưa cũng 
như cho chúng ta ngày nay, và cho toàn thể nhân loại, về vai trò và tình 
liên hệ giữa con người với Thiên Chúa. 
Chủ Vườn và Tá Điền 
Lời thánh vịnh ca lên rằng, “Địa cầu là của Chúa”. “Sông núi biển khơi là 
của Chúa”. Vũ trụ, trái đất, biển khơi thuộc về Đấng đã dựng nên chúng. 
Tiên tri Isaiah diễn tả Thiên Chúa là Đấng yêu thương,và Ngài yêu thương 
dân của Ngài trên hết mọi thứ khác.Ngài nhận họ là của riêng Ngài. Ngài 
cung cấpcho họ những thứ tốt nhất. Chúa ví dân Ngài như vườn nho được 
Ngài rào dậu, nhặt đá, trồng cây chọn lọc, xây tháp giữa vườn, lập máy ép 
trong vườn và trông mong nó sinh quả nho tốt, nhưng nó lại sinh toàn nho 
dại. Do đó Thiên Chúa xét xử dân của Ngài bởi vì họ đã không sinh hoa 
trái đúng theo như ý của Ngài mong muốn. Thiên Chúa là chủ vườn nho. 
Chúng ta là những tá điền làm trong vườn nho của Thiên Chúa. Vườn nho 
phải sản sinh trái nho ngon ngọt. 
Tá điền là những người được thuê mướn để trông nom canh tác ruộng 
vườn. Họ có trách nhiệm canh tác làm cho vườn nho được sinh trái tốt và 
nộp phần hoa lợi cho chủ vườn. Họ không bao giờ được chiếm chủ quyền. 
Nhưng trong dụ ngôn của bài Phúc âm, những người tá điền đã không giữ 
đúng vai trò của họ. Họ đã tham lam muốn chiếm đoạt quyền làm chủ. Họ 
đã nổi loạn giết cả con thừa tự của chủ vườn. Chính vì thế mà ông chủ đã 
lấy vườn lại cho người khác trông coi. Chúa Giêsu muốn ám chỉ người Do 
Thái. Họ đã không chu toàn bổn phận của những tá điền. Họ đã giết các 
tiên tri, và giết cả Đức Kitô Con Thiên Chúa. Do đó Chúa đã trao vườn nho 
của Ngài cho dân tộc mới là Giáo Hội. Chúng ta các phần tử của Giáo Hội, 
đang là những tá điền mới trong vườn nho của Chúa. Và Thiên Chúa mong 
muốn chúng ta là những tá điền trung tín biết canh tác để sản xuất hoa mầu 
cho Ngài. 
Hoa Lợi 
Nếu như hôm nay Thiên Chúa đến và đòi chúng ta đóng nộp phần hoa lợi 
thì chúng ta trao nộp được những gì cho Ngài? Chúng ta cộng tác đóng góp 
hay chúng ta nổi loạn chống cưỡng? 
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 Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến với chúng ta hôm nay, và thấy 
chúng ta có nhà cửa, có xe cộ, có ruộng vườn, có tiệm, có công ty, có công 
ăn việc làm, có tiền có bạc, có tài sản; đồng thời Ngài cũng nhìn thấy 
những người anh chị em khác đang đói khát lang thang trên hè phố để kiếm 
ăn từng ngày?  
Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến và thấy chúng ta đang sống trong 
ganh đua, hận thù, ghen ghét?  
Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến và thấy chúng ta đang say mê trong 
lạc thú của tội lỗi?  
Chúng ta nghĩ sao nếu Thiên Chúa đến và thấy chúng ta đang pha mình 
hợp tác vào những công việc bất lương bất chính, những công việc có lợi 
cho mình nhưng gây tổn hại đến người khác?  
Chúng ta nghĩ sao Thiên Chúa đến và thấy chúng ta im lặng làm thinh 
trước những bất công vi phạm nhân quyền và nhân phẩm con người trong 
xã hội?  
Chúng ta nghĩa sao nếu Thiên Chúa đến và thấy những hiện tượng ghen 
ghét, hận thù, chiến tranh, chia rẽ, tội ác, trộm cắp, giết người, kiêu ngạo, tà 
dâm, nghèo đói tràn đầy nơi cá nhân, gia đình, xã hội, nhiều sự dữ hơn là 
sự thiện, nhiều cái xấu hơn là cái tốt? 

Lm Gioan Trần Khả , Houston, TX 
 

SỐNG ĐẠO 
DÂY YÊU THƯƠNG 
 

 
 
Trời chạng vạng tối, Joe đang lái xe về nhà trên con đường làng nhỏ hẹp. 
Tìm công việc giữa cộng đồng người Trung Đông này quả thật rất khó, 
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thật tình mà nói, nó cũng rề rà như chiếc xe Pontiac cà tàng của anh. 
Nhưng Joe quyết không bao giờ từ bỏ ý định tìm kiếm công việc. Kể từ lúc 
nhà máy sản xuất quần áo hiệu Levis đóng cửa, Joe đã trở nên thất nghiệp. 
Và thế là mùa đông này lại càng lạnh hơn... 
Đường sá thật vắng vẻ. Chẳng ai thèm đi lại trên con đường này, trừ phi họ 
đang rời khỏi nó. Hầu hết các bạn của Joe đã rời khỏi khu vực này. Họ có 
mái ấm gia đình để vui vầy và có những giấc mơ để hướng đến. Nhưng Joe 
thì vẫn đóng đô ở đây. Dù sao, đây cũng là nơi mà anh đã chôn cất ba mẹ 
mình, cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên. 
Con đường này quá quen thuộc đối với Joe đến nỗi anh không cần bật đèn 
xe cũng có thể nói cho chúng ta biết cái gì hiện có ở hai bên đường. Trời 
càng lúc càng tối dần, và có dấu hiệu cơn bão tuyết đang sắp đến. Joe phải 
cố gắng rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. 
Joe lướt xe nhanh đến nỗi suýt nữa thì anh đã không nhìn thấy một phụ nữ 
lớn tuổi đang gặp sự cố bên đường. Nhưng dù trong ánh sáng mờ mờ, Joe 
cũng có thể nhận thấy bà đang cần giúp đỡ. Anh đỗ xe đằng trước chiếc 
Mercedes của bà rồi bước ra ngoài. Chiếc Pontiac của anh vẫn nỗ máy xình 
xịch trong khi anh tiến về phía bà ta. 
Mặc dù nhìn thấy nụ cười nở trên môi Joe, người phụ nữ nọ vẫn lo lắng. 
Chắc chẳng có ai lại tốt đến nỗi có thể dừng lại giúp bà vào giờ này. Không 
biết anh ta có định làm hại bà không? Anh ta nhìn không đáng tin cậy một 
chút nào cả, trông có vẻ rất nghèo đói. Joe cũng có thể nhìn thấy bà ta đang 
đứng đó run rẩy, sợ hãi. Anh hiểu cái cảm giác của bà lúc này. Thế nên anh 
nói, "Cháu dừng lại để giúp bà đây. Bà vào lại trong xe ngồi chờ đi cho ấm, 
cháu sẽ coi xem có sửa xe được không. À, tên cháu là Joe." 
Chiếc xe của bà bị nổ lốp. Tuy có mang theo một chiếc lốp khác, nhưng 
với độ tuổi của bà thì việc thay một chiếc lốp xe là khó khăn biết chừng 
nào. Joe bò vào gầm xe tìm chỗ để đặt đồ nâng xe lên, khuỷu tay anh trầy 
xước cả. Cuối cùng thì Joe đã thay xong lốp xe cho người phụ nữ nọ. 
Nhưng quần áo anh thì lấm lem, còn tay chân thì trầy trụa. Khi Joe đang 
vặn chặt ốc vít cuối cùng lại, bà mới kéo cửa sổ xe xuống và bắt đầu nói 
chuyện với anh. Bà ở St. Louis và có chuyện phải đi ngang qua con đường 
này. Bà không biết phải nói làm sao để diễn tả được sự biết ơn với anh. Joe 
chỉ mỉm cười trong lúc đóng lại cốp xe sau cho bà. 
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Người phụ nữ hỏi Joe rằng bà phải trả công anh bao nhiêu. Anh muốn bao 
nhiêu tiền bà cũng trả được. Bà rất biết ơn anh, trong khi ngồi chờ anh sửa 
xe, bà đã tưởng tượng biết bao nhiêu điều kinh khiếp có thể xảy ra cho 
mình nếu như không có Joe dừng lại giúp. Nhưng Joe chưa bao giờ nghĩ về 
tiền bạc. Đối với anh, giúp đỡ người khác không phải là một nghề nghiệp 
để kiếm tiền. Đây chỉ là việc giúp đỡ một ai đó khi họ cần đến mình, vì 
chính Chúa, Ngài đã dành sẵn rất nhiều người để giúp đỡ anh trước kia. 
Anh đã sống cả cuộc đời mình như vậy và anh sẽ không làm khác đi. Joe 
nói với bà rằng nếu bà muốn trả công cho anh, thì chỉ cần lần sau khi bà 
gặp ai cần sự giúp đỡ thì xin bà rộng lòng giúp đỡ họ; và Joe nói thêm, "và 
khi đó, bà sẽ nhớ đến cháu." 
Joe chờ cho đến khi bà ta nổ máy xe và lái đi, anh mới tiếp tục về nhà. 
Hôm nay là một ngày lạnh lẽo và buồn tẻ nhưng Joe cảm thấy vui hơn sau 
khi gặp bà ta. 
Về phần người phụ nữ nọ, sau khi lái xe được một vài cây số, bà thấy một 
quán nhỏ ven đường. Bà bước vào để ăn một chút gì cho đỡ đói, và cũng để 
bớt lạnh trước khi tiếp tục lái xe về nhà. Đó là một nhà hàng trông có vẻ 
nhớp nháp. Phía bên ngoài là hai trạm bơm xăng cũ kỹ. Bà ít khi nào nhìn 
thấy một quang cảnh ảm đạm giống như vậy bao giờ. 
Cô nhân viên phục vụ tiến đến và mang cho bà một chiếc khăn sạch để lau 
tóc. Cô ta có một nụ cười thật tươi, một nụ cười dường như theo cô suốt 
ngày. Bà để ý thấy rằng hình như cô ta đang mang thai được khoảng chừng 
7 - 8 tháng, nhưng có vẻ như cô ta chẳng bao giờ để những cái mệt mỏi, 
khó chịu, đau đớn làm thay đổi tính tình cô. Bà ngạc nhiên suy nghĩ tại sao 
có những người có "quá ít" mà lại sẵn lòng cho đi "quá nhiều", ngay cả với 
một người hoàn toàn lạ mặt như bà. Bà chợt nhớ đến Joe. 
Sau khi dùng xong bữa ăn, bà tính tiền bằng tờ 100 đô. Khi cô phục vụ 
bước vào quầy để lấy tiền thối, bà lẳng lặng rời khỏi quán. Lúc cô quay trở 
lại bàn thì chẳng thấy vị khách đâu nữa. Cô ngạc nhiên không biết bà ta đã 
đi đâu, chợt cô thấy một hàng chữ viết trên tấm khăn ăn. Cô đã khóc khi 
đọc lời nhắn, "Cô không nợ gì tôi cả, tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh 
giống cô. Có người đã từng giúp tôi giống như tôi giúp cô vậy. Nếu cô 
muốn trả ơn tôi thì đây là điều mà cô sẽ làm. Đừng bao giờ để sợi dây yêu 
thương phải dừng lại ở đây." 
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Cô vẫn còn có nhiều việc phải làm, dọn dẹp bàn ghế, đổ đầy các hũ đường 
và vài người khách đang bước vào quán, nhưng cô bảo họ tiệm đã đóng 
cửa, cô sẽ làm mọi thứ vào ngày mai. Đêm hôm đó, khi cô trở về nhà và 
bước vào giường, cô nghĩ về món tiền và những lời mà người khách nọ đã 
để lại. Làm sao mà bà ta biết được vợ chồng cô cần đến số tiền ấy biết 
nhường nào? Tháng sau đứa bé ra đời, lúc đó gia đình sẽ gặp khó khăn biết 
là bao nhiêu. Cô cũng biết rằng chồng cô lo lắng như thế nào... Và cô đến 
bên cạnh người chồng đang say ngủ, cô đã hôn nhẹ lên má chồng và thì 
thầm nho nhỏ, "Mọi điều rồi cũng ổn cả thôi mà, em yêu anh, Joe!" 
Trong cuộc sống, có lúc chúng ta suy nghĩ rằng mình có quá ít, đến nỗi 
không thể chia sẻ gì cho người khác được. Nhưng chính Thiên Chúa là 
người Cha yêu thương, sẽ luôn ban tình yêu và ân điển dư dật trên 
chúng ta, là con cái Ngài. Xin hãy là một mắc xích trong sợi dây yêu 
thương bắt nguồn từ Thiên Chúa, để đem tình yêu Chúa đến với nhiều 
người.  
“Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con 
hãy yêu thương nhau” (Ga 13,35). 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Tháng 10: Kính Đức Mẹ Mân Côi 
  
Tháng 10 được dành để tôn kính Đức Mẹ Mân Côi. 
Theo miêu tả của tu sĩ Alan de la Roch, Dòng Đa Minh 
thế kỷ XV, Đức Mẹ đã hiện ra với thánh Đa Minh năm 
1206 sau khi thánh nhân cầu nguyện và sám hối vì đã 
không thành công trong việc chống tà thuyết 
Albigensianism . Đức Mẹ đã khen ngài về sự chiến đấu 
anh dũng của ngài chống lại tà thuyết và trao cho ngài 
Chuỗi Mân Côi làm vũ khí phi thường, đồng thời giải 
thích cách sử dụng và hiệu quả của Chuỗi Mân Côi. Đức 
Mẹ bảo thánh Đa Minh rao truyền Chuỗi Mân Côi cho 
những người khác. 
Kinh Mân Côi có nguồn gốc từ chính Thiên Chúa, từ 
Kinh thánh, và từ Giáo hội. Không lạ gì khi Chuỗi Mân 
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Côi gần gũi với Đức Mẹ và mạnh mẽ đối với Nước Trời. 
Rất nhiều người đã được ơn từ việc lần Chuỗi Mân Côi. Chân phước GH 
Gioan Phaolô II cũng thường xuyên lần Chuỗi Mân Côi khi ngài đi bách 
bộ.  
Nếu xem lại lịch sử, chúng ta thấy có nhiều chiến thắng nhờ Chuỗi Mân 
Côi. Truyền thống ban đầu đã có chiến thắng tà thuyết Anbi tại trận Muret 
năm 1213 nhờ Chuỗi Mân Côi. 
Dù không muốn chấp nhận truyền thống đó thì cũng phải chân nhận rằng 
thánh GH Piô V đã góp phần chiến thắng đội quân Thổ Nhĩ Kỳ vào Chúa 
Nhật đầu tháng 10 năm 1571. Ngay thời điểm đó có Hội Mân Côi (Rosary 
confraternities) tại Rôma và những nơi khác. Do đó, thánh GH Piô V đã 
truyền phải tôn kính Kinh Mân Côi vào chính ngày đó. 
Năm 1573, ĐGH Grêgôriô XIII công bố việc mừng lễ Đức Mẹ Mân Côi tại 
các nhà thờ có bàn thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Năm 1671, ĐGH 
Clêmentô X mở rộng lễ này trên toàn cõi nước Tây Ban Nha. Chiến thắng 
anh dũng lần thứ hai trên người Thổ Nhĩ Kỳ, những người đã có lần (cũng 
như người Nga) đe dọa phá hủy văn minh Kitô giáo, xảy ra vào ngày 5-8-
1716, khi hoàng tử Eugene đánh bại họ tại Peterwardein (Hungary). Do đó, 
ĐGH Clêmentô XI mở rộng lễ Đức Mẹ Mân Côi trong toàn Giáo hội. 
Lm. William G. Most đã viết trong cuốn “Đức Maria trong Đời sống 
Chúng ta” (Mary in Our Lives): “Ngày nay, các mối nguy hiểm còn lớn 
hơn người Thổ Nhĩ Kỳ, không chỉ đe dọa Kitô giáo mà đe dọa cả nền 
văn minh, Đức Mẹ thúc giục chúng ta trở lại với Chuỗi Mân Côi để 
được giúp đỡ. Nếu nhân loại đủ số người làm vậy, đồng thời thực hiện 
các điều kiện khác mà Đức Mẹ đã đưa ra, chúng ta có lý do chính đáng 
để tin rằng chúng ta sẽ thoát khỏi mọi mối nguy hiểm”. 
Nhưng thiết nghĩ chúng ta cần tích cực lần Chuỗi Mân Côi hàng ngày 
không vì mong được lợi cho mình mà vì lòng yêu mến chân thành. Người 
Việt Nam có câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên”. Cứ hành động 
bằng tất cả niềm tin, cậy, mến thì chúng ta không bao giờ phải thất vọng. 
  
Chúng con xin trao phó mọi sự cho Thiên Chúa và Đức Mẹ, xin quan 
phòng và lo liệu cho chúng con. Amen. 

TRẦN THIÊN THU 
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Tổng kết chuyến tông du của Đức Thánh Cha tại Đức (22 – 25 / 2011) 
   
WHĐ (26.09.2011) – Trong chuyến tông du bốn 
ngày vừa qua tại  Đức từ ngày 22 đến 25 tháng Chín, 
Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cảnh báo rằng 
tình trạng vô thần và sự thờ ơ tôn giáo đã phá hoại 
nền tảng đạo đức của xã hội và khiến cho các thành 
viên yếu nhất gặp phải những nguy cơ mới. 
Nhiều lần ngài nói đến nhiệm vụ bảo vệ thai nhi, và 
cho rằng người công giáo và người không công giáo 
có thể cùng nhau làm chứng trong lĩnh vực này để giúp chống xói mòn đạo 
đức. 
Ngay khi đặt chân đến quê hương Đức trong chuyến viếng thăm cấp nhà 
nước chính thức đầu tiên vào ngày 22 tháng Chín, Đức Thánh Cha 
Bênêđictô đã tuyên bố ngài đến để “gặp gỡ mọi người và nói về Thiên 
Chúa.” Ngài nói điều đó với các nhà lãnh đạo chính trị, với các nhà lãnh 
đạo tôn giáo, với các tín hữu Công giáo và, qua các phương tiện thông tin 
đại chúng, với người dân Đức. 
Vị giáo hoàng 84 tuổi đôi khi có vẻ mệt mỏi vì chương trình dầy đặc các sự 
kiện, nhưng nói chung được tổ chức tốt. Ngài cười rạng rỡ khi những người 
Công giáo nhiệt thành ở miền trung và miền nam nước Đức hô vang tên 
ngài và vẫy các biểu ngữ với khẩu hiệu của chuyến tông du: “Ở đâu có 
Thiên Chúa, ở đó có tương lai.” 
Khi Đức Thánh Cha bước ra khỏi máy bay tại thủ đô Berlin, ngài đã được 
Tổng thống Christian Wulff và Thủ tướng Angela Merkel chào đón. Đức 
Thánh Cha mỉm cười khi hai em bé dâng hoa cho ngài, và đại bác nổ 21 
phát súng chào mừng. 
Trong buổi lễ chào đón tại Dinh Tổng thống Bellevue ở Berlin, Đức Thánh 
Cha mạnh mẽ bảo vệ tiếng nói của Giáo Hội trong các vấn đề chung và nói 
rằng bác bỏ các giá trị tôn giáo như những gì chẳng liên quan sẽ “cắt đứt 
nền văn hóa của chúng ta.”  
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Tổng thống Wulff, trong bài phát biểu với Đức Thánh Cha, đồng ý rằng sứ 
điệp của Giáo Hội là cần thiết trong xã hội hiện đại. Tuy nhiên, vị Tổng 
thống 52 tuổi –là một người Công giáo đã ly dị và tái hôn–, nói thêm rằng 
Giáo Hội cũng phải đối mặt với các thách đố quan trọng của ngày nay: 
“Làm thế nào để đối xử một cách thương xót với những đổ vỡ trong cuộc 
sống của các cá nhân? Làm thế nào đề cập đến những đổ vỡ trong chính 
lịch sử Giáo Hội hoặc với hành vi sai trái của các thành viên trong hàng 
giáo sĩ?” 
Sự kiện chính ở Berlin của Đức Thánh Cha là bài phát biểu với Quốc hội 
Đức. Đây là lần đầu tiên ngài ngỏ lời với một cơ quan lập pháp. Mặc dù có 
hàng chục nghị sĩ tẩy chay sự kiện này, ngài đã được toàn thể Quốc hội 
hoan nghênh nhiệt liệt.  
Bài phát biểu của Đức Thánh Cha, với cung giọng triết học, lập luận rằng 
niềm tin vào Thiên Chúa là nền tảng cho sự tiến bộ của phương Tây về 
pháp luật, công bằng xã hội và các quyền con người qua nhiều thế kỷ. 
Ngài nói, Đức Quốc Xã là một minh họa cho thấy nếu không có công lý, 
nhà nước sẽ trở thành “một băng cướp có tổ chức cao, có khả năng đe dọa 
cả thế giới và dẫn đưa thế giới đến bờ vực thẳm.” 
Ngài nói, hôm nay với những cơ hội chưa từng có để thao túng con người, 
mối đe dọa thậm chí còn kinh hoàng hơn. Ngài chỉ ra rằng phong trào sinh 
thái của Đức là một bước đi đúng hướng, nhưng ngài cũng nói một “nền 
sinh thái về con người” là cần thiết để bảo vệ phẩm giá con người. 
Sau đó Đức Thánh Cha đã gặp các đại diện Do Thái. Ngài nhắc lại “triều 
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đại khủng bố” của Đức Quốc xã tại quê hương ngài và nói rằng nó cho thấy 
con người có khả năng làm điều gì khi họ từ chối Thiên Chúa. 
Người được gán cho là “toàn năng” Adolf Hitler là một thần tượng ngoại 
giáo, người muốn chiếm chỗ của Thiên Chúa trong Kinh Thánh là Đấng 
sáng tạo và là cha của mọi người. 
Cử hành Thánh Lễ tại sân vận động Olympic Berlin cho 70.000 người, Đức 
Thánh Cha kêu gọi hãy hiểu biết Giáo Hội nhiều hơn, một sự hiểu biết vượt 
lên các tranh cãi hiện tại và các thiếu sót của các thành viên Giáo Hội. 
Trên chiếc máy bay khởi hành từ Roma, Đức Thánh Cha nói với các phóng 
viên rằng ngài hiểu cảm xúc của những người Công giáo Đức đã rời bỏ 
Giáo Hội vì những tiết lộ về việc lạm dụng tình dục của giáo sĩ, nhưng ngài 
kêu gọi họ hãy hành động chống lại tội ác như thế “từ bên trong Giáo Hội.” 
Sau đó Đức Thánh Cha đã gặp năm nạn nhân bị lạm dụng tình dục ở Erfurt, 
một cuộc gặp gỡ mà Vatican cho biết khiến cho Đức Thánh Cha “xúc động 
và rất bàng hoàng.” 
Ngày 23 tháng Chín, Đức Thánh Cha chủ trì sự kiện đại kết lớn tại Erfurt, 
nơi Martin Luther thụ phong linh mục và nơi có tu viện Augustinô mà 
Luther đã sống nhiều năm. Gặp gỡ các nhà lãnh đạo Giáo hội Luther, Đức 
Thánh Cha cầu nguyện cho sự hiệp nhất Kitô giáo và nói rằng phong trào 
đại kết hiện nay phải đối mặt với mối đe dọa từ cả trào lưu tục hóa lẫn não 
trạng chính thống cực đoan Kitô giáo. 
“Thiên Chúa ngày càng bị đẩy ra khỏi xã hội chúng ta... Chúng ta có chịu 
khuất phục trước áp lực của thế tục hóa, và trở thành hiện đại bằng cách 
pha loãng đức tin hay không?” 
Đức Thánh Cha cũng cảnh báo cần chống lại quan điểm về đại kết như là 
một loại đàm phán. Con đường tốt nhất cho sự hiệp nhất Kitô giáo là can 
đảm làm chứng cho Tin Mừng trong một xã hội thường là thù địch với đức 
tin. 
Gặp các đại diện Chính Thống giáo ngày 24 tháng 9, Đức Thánh Cha kêu 
gọi các Giáo Hội Kitô giáo ở Đức cùng nhau lên tiếng bảo vệ cuộc sống 
con người “từ lúc thụ thai đến khi chết tự nhiên” và bảo vệ “hôn nhân giữa 
một người nam và một người nữ, chống lại bất kỳ giải thích sai lạc nào.” 
Trong cuộc gặp gỡ với các tín hữu ở Erfurt và Freiburg, Đức Thánh Cha đã 
không đi vào chi tiết của các vấn đề tranh cãi đã chia rẽ những người Công 
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giáo Đức, chẳng hạn như độc thân linh mục, phong chức cho phụ nữ và 
giáo huấn của Giáo hội về đồng tính. Thay vào đó, Đức Thánh Cha giảng 
về tầm quan trọng sống Tin Mừng và nêu gương các vị thánh người Đức 
như mẫu gương của việc kết hợp mật thiết với Chúa Kitô. 
Trong một Thánh lễ tại Erfurt, một thành phố ở Đông Đức cũ, Đức Thánh 
Cha nói rằng chủ nghĩa phát xít và chủ nghĩa cộng sản giống như “cơn mưa 
axít” đối với Kitô giáo. Nhưng sự đàn áp và những khó khăn trong những 
năm đen tối ấy đã khiến nhiều người Công giáo có được một đức tin mạnh 
mẽ hơn, có lẽ mạnh mẽ hơn là khi được tư do như hiện nay. 
Ngỏ lời với các giáo dân lãnh đạo tại Freiburg ngày 24 tháng Chín, Đức 
Thánh Cha nói Giáo Hội Đức rõ ràng là “được tổ chức một cách tuyệt vời.” 
Rồi ngài đặt câu hỏi: “Nhưng đằng sau những cấu trúc ấy, liệu cũng có một 
sức mạnh tinh thần tương ứng hay không?” Ngài đề nghị rằng các cộng 
đoàn Kitô hữu nhỏ có thể là con đường hứa hẹn nhất trong việc đổi mới tác 
động của Giáo Hội trên xã hội.  
 
 

 
 
Tại buổi canh thức cầu nguyện ở Freiburg, Đức Thánh Cha đi trên chiếc 
chuyên xa giữa các bạn trẻ reo hò và chụp ảnh bằng điện thoại di động. 
Một tấm biển chỉ đường khổ lớn viết bằng tiếng Anh: “Đường lên trời – 
B16”. 
Bài nói chuyện với giới trẻ của Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng nỗ lực của 
con người để kiến tạo một thế giới tốt đẹp hơn không bao giờ đủ, chỉ có 
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đức tin vào Thiên Chúa mới vượt qua được “bóng tối và u ám” của đau khổ 
và sự ác. 
Trong Thánh Lễ vào ngày cuối cùng –25 tháng Chín– ở Freiburg, Đức 
Thánh Cha nói với khoảng 100.000 người tham dự rằng những người theo 
thuyết bất khả tri là những người loay hoay với vấn đề Thiên Chúa còn gần 
vương quốc Thiên Chúa hơn những người Công giáo “theo thói quen”, 
những người mà đức tin chẳng chạm được đến trái tim họ. 
Đức Thánh Cha cho biết Giáo Hội Đức chỉ có thể tác động đến xã hội nếu 
mọi người cùng “trung thành với ơn gọi của mình” trong sự hợp nhất với 
giám mục và Đức Thánh Cha. 
Trong một cuộc gặp gỡ sau đó với người Công Giáo tham gia vào các tổ 
chức Giáo Hội, các phong trào giáo dân và đời sống chính trị, Đức Thánh 
Cha nói rằng cách tốt nhất mà Giáo Hội có thể ảnh hưởng đến xã hội là 
“loại bỏ tính trần tục của Giáo Hội” và đừng áp dụng các tiêu chuẩn của xã 
hội thế tục cho Giáo Hội. Lịch sử đã chỉ ra rằng khi được giải thoát khỏi 
những gánh nặng về tổ chức và chính trị, chứng tá truyền giáo của Giáo 
Hội sẽ ngời sáng hơn.” 
(John Thavis, Catholic News Service, 25-09-2011) 
 
Đức Giám mục Tod D. Brown và phái đoàn dâng Thánh lễ tạ ơn tại 
Nhà thờ Chính tòa Hà Nội 
   

 
WTGPHN - Trong chương trình viếng thăm mục vụ tại Tổng Giáo Phận 
Hà Nội, vào lúc 9g00 sáng Chúa Nhật, ngày 25/09/2011, tại Nhà thờ Chính 
tòa Hà Nội, Đức Cha Tod D.Brown và Đức Cha Daniel Walsh cùng phái 
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đoàn giáo phận Orange – Hoa Kỳ đã đồng tế thánh lễ tạ ơn cùng với Đức 
Tổng Giám Mục Phêrô, Đức Cha Phụ Tá Laurensô và một số linh mục 
trong Giáo hạt Chính toà và Đại Chủng Viện. Tham dự thánh lễ, có sự hiện 
của quý nam nữ tu sỹ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo phận. 

Trong diễn văn chào mừng đầu thánh lễ, Đức Tổng Phêrô đã nói lên niềm 
vinh hạnh và niềm vui lớn lao cho cộng đoàn Dân Chúa trong Tổng giáo 
phận Hà Nội khi được chào đón hai Đức Cha và phái đoàn xung quanh bàn 
tiệc Thánh Thể tại Nhà thờ Chính tòa. Sự hiện diện của quý Đức Cha và 
phái đoàn tại nhà thờ mẹ của TGP Hà Nội một lần nữa nói lên sự liên đới 
và hiệp thông sâu xa giữa hai giáo phận chị em Orange và Hà Nội. 

Đức TGM Phêrô đã chúc mừng những thành quả lớn lao mà giáo phận 
Orange đã đạt được trong công cuộc truyền giáo và mục vụ. Ngài cám ơn 
Đức Cha Tod D.Brown từ 5 năm qua đã luôn ân cần củng cố tình kết nghĩa 
giữa hai giáo phận bằng những cuộc thăm viếng, trao đổi kinh nghiệm mục 
vụ và bằng những quan tâm chia sẻ giúp đỡ một cách tận tình. 

Trong lời đáp từ, Đức Cha Tod D Brown cám ơn Đức TGM Phêrô đã mời 
Ngài và phái đoàn đến thăm viếng TGP Hà Nội, cũng như sự đón tiếp nồng 
nhiệt dành cho phái đoàn. Đức Cha đã chia sẻ những cảm nghiệm và niềm 
vui lớn lao khi được đến thăm hai cơ sở của Đại chủng viện Hà Nội, hai 
giáo xứ Thiện Mỹ và Nam Định. Ngài cầu chúc cho Đức TGM Phêrô và 
công việc mục vụ của TGP Hà Nội đạt được những thành quả tốt đẹp. 

Sau đó, Đức Cha Tod D Brown đã chủ tế thánh lễ và chia sẻ Lời Chúa với 
cộng đoàn. Thánh lễ diễn ra thật trang nghiêm và sốt sáng, nói lên sự hiệp 
thông và tình huynh đệ yêu thương giữa hai giáo phận chị em Orange và 
Hà Nội. 

Buổi gặp gỡ các nghệ nhân Công giáo tại nhà sách Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp Saigòn 
MARIA VŨ LOAN 
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SAIGÒN - Vào lúc 10 giờ 00 ngày 
thứ bảy 24/9/2011, tại dòng Chúa 
Cứu Thế, Sài Gòn, đã có buổi gặp 
gỡ các nghệ nhân Công giáo do nhà 
sách Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tổ 
chức. Đặc biệt là sự có mặt của Đức 
Cha Matthêô Nguyễn Văn Khôi, 
Giám mục phó GP Qui Nhơn, Chủ 
tịch Ủy ban Giám Mục về Nghệ 
Thuật Thánh, trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. 
Chương trình đã dành đến 50 phút để tiếp đón quí khách. Đúng 10 giờ 00, 
chương trình được khai mạc với lời cầu nguyện đầu giờ. 
Linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, Bề trên Giám tỉnh dòng Chúa Cứu 
Thế Việt Nam, Tổng thư ký Ủy ban Nghệ Thuật Thánh, đã giới thiệu đây là 
lần đầu tiên trong lịch sử Giáo Hội Công giáo Việt Nam một vị Giám mục 
có trách nhiệm trong lãnh vực Nghệ Thuật Thánh đã gặp gỡ anh chị em văn 
nghệ sĩ, nghệ nhân Công giáo. Được biết Đức Cha Matthêô vừa tham dự 
hội thảo của Ủy ban Giám mục về Nghệ Thuật Thánh ngày 14/9/2011 vừa 
qua; sau đó Đức Cha đã lên đường sang Pháp thuyết trình về vị thánh giám 
mục Cuénot Thể đã hy sinh mạng sống mình vì đức tin nhân kỷ niệm 150 
năm ngày mất của Ngài tại nhà thờ Gò Thị, Qui Nhơn. 
Cha Vinh Sơn cho biết thêm, HĐGMVN đã chọn Đức Cha Matthêô 
Nguyễn Văn Khôi vì không những Ngài là vị giám mục có kiến thức về 
thần học mà còn có khả năng về nghệ thuật. Ai đến giáo phận Qui Nhơn thì 
có thể thưởng lãm tranh của Ngài; được ngắm nhà thờ Gò Thị vì trước khi 
đi du học, Đức Cha chính là tác giả bản thiết kế nhà thờ đó.  
Tiếp đó, Đức Cha Matthêô đã trình bày huấn từ của mình trước 300 anh chị 
em văn nghệ sĩ Công giáo đã cộng tác với nhà sách Đức Mẹ trong lãnh vực 
văn hóa và những anh chị em nghệ nhân, là những người trực tiếp làm ra 
những sản phẩm mỹ thuật, có vị trí quan trọng trong văn hóa Công giáo và 
những sản phẩm trực tiếp phục vụ cho việc tế lễ Thiên Chúa như chén lễ, 
áo lễ, khăn bàn thờ…trong đó có nhiều nghệ nhân không phải là người 
Công giáo. 
Đức Cha nói rằng nghệ thuật là con đường dẫn đưa chúng ta đến với Thiên 
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Chúa đồng thời lưu lại tài danh và trí tuệ của mình. Nếu ai đã sang Âu 
Châu thì điều làm người ta thán phục và trầm trồ khen ngợi là những công 
trình và những tác phẩm nghệ thuật. Từ những công trình phi vật thể như 
sách vở, thánh ca, còn có những công trình kiến trúc, những thánh đường 
nguy nga, những bức tượng sống động, những bức họa hay những phần 
trang trí còn lưu lại và được người ta trân trọng. Đó là một gia tài, không 
những của một đất nước mà còn là của thế giới nữa…. 
Qua tác phẩm nghệ thuật người ta nhận ra vẻ đẹp của Thiên Chúa mà 
những người đi trước đã cảm nghiệm được và dùng bàn tay của mình họa 
lại. Tất cả chúng ta đều bị thu phục bởi cái đẹp của ngôn từ, của nhạc, của 
hình thể vì thế chỗ đứng của văn nghệ sĩ nói chung và người làm công tác 
mỹ thuật Kitô giáo nói riêng rất quan trọng.  
Thánh lễ khai giảng niên khóa 2011 tại đại học UC Irvine 
 Vũ Phương-Dung/Viễn Đông 

 
Đức Giám Mục Cirilo Flores chủ tế trong thánh lễ khai giảng tại  

trường đại học UC Irvine - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông 

IRVINE, California – Theo thông lệ hàng năm vào mùa Thu tháng Chín, 
trường đại học University of California, Irvine, bắt đầu khai giảng niên học 
mới. Là một trong những trường đại học công lập nổi tiếng và quen thuộc 
với hầu hết người Việt tại Quận Cam, ngoài việc đào tạo ra tầng lớp sinh 
viên ưu tú, trường đại học UC Irvine còn có những sinh hoạt mở rộng cho 
nhiều tôn giáo. Vào lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật ngày 25-9-2011 vừa qua, 
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một thánh lễ khai giảng được gọi là “Mass of the Holy Spirit” hay “Thánh 
lễ xin ơn Chúa Thánh Thần”, đã được cử hành với khoảng 800 sinh viên và 
gia đình tham dự tại Engineering Plaza, dưới sự chủ tế của Đức Cha Cirilo 
Flores, hiện là Giám Mục Phụ Tá của Giáo phận Orange và 6 vị Linh Mục 
cùng đồng tế. 

Trong một công trường rộng lớn bao quanh bởi nhiều dãy nhà cùng hàng 
cây xanh mát, những bộ quốc phục đầy màu sắc và độc đáo của Đại Hàn, 
Việt Nam, Phi Luật Tân, Trung Hoa, Pháp, Mỹ cộng với màu cờ của từng 
quốc gia và lá quốc kỳ Việt Nam với màu vàng ba sọc đỏ tung bay trong 
gió tạo nên một khung cảnh đẹp mắt 

 
Sinh viên Công giáo và gia đình tham dự thánh lễ tại EngineeringPlaza,  

thuộc đại học UC Irvine - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông 
 
Đây là thánh lễ khai giảng hàng năm, có những điểm đặc biệt là kết hợp đa 
sắc dân và dùng nhiều ngôn ngữ. Thánh lễ mở đầu bằng phần rước Thánh 
Giá đi lên bàn thờ đặt phía trên những bậc tam cấp của công trường, và một 
số sinh viên theo sau mặc quốc phục theo từng bản sắc của dân tộc mình. 
Đuốc được cháy sáng thay cho nến, được cầm bởi hai sinh viên Việt Nam 
trong bộ áo dài xanh và khăn đống. Những bài hát trong thánh lễ và giọng 
đọc sách Thánh, các sinh viên đều dùng tiếng mẹ đẻ như tiếng Pháp, tiếng 
Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha, tiếng thổ âm Tagalog của Phi, tiếng Đại 
Hàn, Việt Nam... và tất cả đều được dịch lại bằng tiếng Anh sau đó. 
 
Theo đoạn Phúc Âm của Thánh Mathew 21: 28-32 đã dùng trong 
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thánh lễ, nói về câu chuyện: “Một người cha có hai con trai và ông sai cả 
hai đi làm vườn nho. Người con thứ nhất nói với ông rằng anh không muốn 
đi, nhưng sau đó anh lại đi. Người con thứ hai nhận lời cha, nhưng rồi lại 
chẳng chịu đi. Vậy trong hai người con, ai đã thi hành ý muốn của người 
cha?”. 

 
Lời nguyện được đọc theo từng ngôn ngữ - Một nữ sinh viên đang  

dâng lời nguyện bằng tiếng Việt - ảnh: Vũ Phương-Dung/Viễn Đông 
Một nữ sinh viên Việt Nam đã lên dâng lời nguyện bằng tiếng Việt như 
sau: “Chúng ta nguyện xin cho gia đình Công giáo của chúng ta tại đại học 
UC Irvine biết cố gắng thực thi ý Chúa và biết đặt để cuộc sống chúng ta 
trong sự quan phòng của Ngài mỗi ngày một hơn”.  
Đức Giám Mục Cirilo Flores cũng nhắn nhủ với các sinh viên: “Không 
phải mọi nỗ lực cá nhân chỉ là để được thành đạt, mà còn phải lớn lên trong 
đời sống đức tin...”. 
Thánh lễ được trang trọng là do 4 nhóm sinh viên Công giáo tại đại học UC 
Irvine, gồm Kyrie Eleison của Đại Hàn, Liwanag của Phi Luật Tân, CFC-
Youth của Mỹ và nhóm Hạt Cải hay Mustard Seeds của Việt Nam và một 
số thiện nguyện viên cùng làm việc chung, dưới sự hướng dẫn của Linh 
Mục tuyên úy là John – Francis Vũ Thế Toàn. 
Điệu vũ phụng vụ của Việt Nam và dâng hoa kính Đức Mẹ La Vang là một 
trong những nét đặt biệt của thánh lễ. 
Sau thánh lễ còn có phần ẩm thực gồm bánh mì, bánh croissant đựng sẵn 
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trong hộp, nước giải khát cùng bánh ngọt. Chị Lan Nguyễn cho biết: “Tất 
cả những phần ăn này là do sự đóng góp từ nhiều phía như Liên gia Teresa 
trong chương trình Thăng Tiến Hôn Nhân, hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại 
cộng đoàn Saddleback và cộng đoàn khác, một vài cơ sở thương mại cùng 
phụ huynh tại đại học UC Irvine”. Đặc biệt còn có sự giúp vui của đoàn lân 
Anê Thành. 
Trải qua nhiều năm làm việc tại đại học UC Irvine, Linh Mục tuyên úy là 
John – Francis Vũ Thế Toàn cho biết lý do đã có thánh lễ trong một đại học 
công lập như sau: “Giống như những đoàn thể khác, những sinh hoạt Công 
giáo cũng tổ chức trong phạm vi như một ‘Club’ hay Câu lạc bộ mà trong 
trường vẫn có. Những phí tổn cho việc mướn ghế, âm thanh và địa điểm là 
mình phải trả. Tất cả mọi việc làm đều xin phép nhà trường và được chuẩn 
nhận cùng bảo đảm vấn đề an ninh vì trong quá khứ các nhóm sinh viên 
Công giáo tại UC Irvine đã làm nhiều việc tốt đẹp”. Cha Toàn còn nói 
thêm: “Hàng ngày, từ Thứ Hai đến Thứ Năm lúc 12 giờ trưa tại trụ sở 
Interfaith đều có thánh lễ, Thứ Sáu thì lần hạt Mân Côi. Riêng Chúa Nhật 
có 3 thánh lễ vào lúc 10 giờ sáng, 12 giờ trưa, và 6 giờ 30 chiều đã được rất 
đông các em sinh viên tham dự”. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Lời Cảm Tạ  
Chân thành cảm tạ quý ông bà anh chị em đã nhiệt tình đóng góp và tham 
dự ngày Gây Quỹ xây dựng Thánh Đường nhân dịp kỷ niệm 5 năm ngày 
thành lập giáo xứ Blessed Teresa of Calcutta vừa qua được thành công tốt 
đẹp. 
Rất nhiều quý vị đã cống hiến thời giờ, tài năng cũng như tài chánh để 
chúng ta ngày càng gần tiến tới mục tiêu là khởi công xây dựng Thánh 
Đường vào đầu năm 2012. 
Cũng xin gởi lời tri ân đặc biệt đến những quý vị trong suốt năm qua đã 
cộng tác không mệt mỏi để tổ chức ngày mừng kỷ niệm vừa qua. Mục tiêu 
không chỉ nhằm gây quỹ xây dựng Thánh Đường nhưng còn tiếp tục xây 
dựng cộng đoàn Giáo Xứ của chúng ta ngày càng phát triển trong đức tin. 
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Một lần nữa xin chân thành cảm tạ mọi thành viên trong Ban Mục Vụ và 
tất cả quý ông bà anh chị em trong giáo xứ đã đóng góp công sức, tài lực 
cũng như tài chánh cho việc xây dựng Thánh Đường mới của chúng ta. 
 
Chân thành cảm tạ. 
Ban Tổ Chức 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Thần đồng gốc Việt tại Hoa Kỳ 

Một bác sĩ trẻ người Việt Nam nhận giải thưởng cao quý năm 2011 dành 
cho các cựu học sinh xuất sắc do Liên đoàn Các trường Cao đẳng Cộng 
đồng của tiểu bang California, Hoa Kỳ, trao tặng. Buổi lễ vinh danh sẽ diễn 
ra vào ngày 19/11 năm nay. Tổng cộng có 154 trường cao đẳng cộng đồng 
trên toàn bang Califonia đề cử các đại diện xuất sắc để nhận giải thưởng 
năm nay và bác sĩ James Nguyễn, 28 tuổi, là một trong bốn gương mặt xuất 
sắc nhất được lãnh giải. Mới đây, anh vừa được khắc tên trên Bảng Vàng 
Danh dự của trường cao đẳng Santa Ana ở miền Nambang California. 
 

 
Bác sĩ James Nguyễn và bà Nancy Pelosi, lãnh đạo khối thiểu số của Hạ 
viện Hoa Kỳ 
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Bác sĩ James Nguyễn: “James thấy mình được nhiều may mắn trong cuộc 
đời. James muốn giúp những người không có cơ hội. James cũng muốn tới 
Việt Nam làm từ thiện.” 

Bác sĩ James Nguyễn sinh trưởng trong một gia đình người Việt sang Mỹ tị 
nạn hồi thập niên 70 sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc. Thành tích 
khoa bảng của James rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng đáng ngạc nhiên. 
Anh bước vào trường cao đẳng Santa Ana khi mới 12 tuổi. Hai năm sau, 
anh tốt nghiệp hạng danh dự và vào đại học Irvine của bang California lúc 
14 tuổi. Trong suốt thời gian học tập tại đây, anh luôn có tên trong danh 
sách sinh viên xuất sắc của khoa. Năm 2000, khi các bạn bè đồng trang lứa 
ra trường trung học, anh lãnh bằng tốt nghiệp cử nhân ưu hạng của trường 
đại học Irvine. Sau đó, anh trở về trường cao đẳng Santa Anaphụ giảng bộ 
môn sinh lý học và năm 2002, anh vào đại học y St. George. Bốn năm sau, 
anh tốt nghiệp trường y và bắt đầu chương trình bác sĩ nội trú 3 năm tại 
Khoa Nội thương, Trung tâm Y khoa Khu vực Orlando. Công trình nghiên 
cứu của anh trong thời gian làm bác sĩ nội trú tại đây về các phương pháp 
thử nghiệm đối với bệnh nhân bị đau ngực đã mang về cho anh Giải 
thưởng danh dự hàng đầu trong kỳ thi cấp khu vực ở bang Florida và dành 
Giải vô địch trong cuộc thi toàn quốc, qua mặt 420 thí sinh khác từ các 
trung tâm y khoa và bệnh viện hàng đầu trên nước Mỹ trong đó có Bệnh 
viện Mayo và Trung tâm quân y Walter Reed. Cũng vào năm đó, James 
nhận chứng chỉ hành nghề bác sĩ từ Hội đồng Nội khoa Hoa Kỳ khi anh 
tròn 25 tuổi. 
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Cha, mẹ, em gái, Bác Sĩ James Nguyễn và bà ngoại sau lễ vinh danh. 

Bước ngoặt đầu tiên biến đổi anh từ một cậu bé nghịch ngợm thành một 
cậu học trò vượt trội bắt đầu từ năm lớp 7. Khi bị mẹ phàn nàn về những 
điểm số trung bình, cậu bé James lúc bấy giờ thú thật nguyên nhân là do 
học trình quá dễ, khiến cậu lơ là. Mẹ của James đã tới học đường tìm hiểu 
và sau đó đã gặp hiệu trưởng xin cho con học vượt cấp. Ban đầu, nhà 
trường không tin những gì bà nói, nhưng thành tích xuất sắc của James sau 
thời gian học thử các lớp cao hơn đã thuyết phục  được nhà trường cho 
James nhảy lớp. 

 Bà Ilene Nguyễn, thân mẫu của bác sĩ James, chia sẻ: 

“Bác sĩ James thông minh từ nhỏ. James thông minh khác thường so với 
những đứa trẻ khác. Ban đầu, mọi người sợ rằng nếu cho James vượt quá 
tầm tuổi của James, e rằng James sẽ gặp những khó khăn như sẽ không có 
cơ hội được chơi và hòa mình với bạn bè cùng lứa tuổi, rằng James sẽ bị 
khủng hoảng tinh thần khi phải hòa nhập với những bạn lớn tuổi hơn khi 
vào học các lớp cao hơn lứa tuổi. Nhưng tôi vẫn đồng ý cho James học các 
lớp cao hơn, và đồng thời tạo điều kiện cho James chơi với bạn bè cùng lứa 
ngoài giờ học. Cho nên, James cũng không gặp trở ngại, khó khăn. James 
hòa đồng được trong cả hai môi trường.” 

Bà Ilene cũng cho biết thêm là ước mơ trở thành một bác sĩ tim mạch đã 
hình thành trong James từ rất sớm. Bà nói tiếp: 

“Lúc James còn rất bé, khoảng 7, 8 tuổi, ba của James bị bệnh tim, tưởng 
rằng sẽ mất vào lúc đó. Các bác sĩ đã cứu sống được ba James. Lúc đó, 
James bắt đầu ý tưởng muốn trở thành bác sĩ tim vì các bác sĩ tim là những 
vị cứu tinh đã cứu sống được ba của mình.” 

Ông Pete Maddox, nguyên là Chủ tịch Ban Quản trị Khu Cao đẳng Cộng 
đồng Rancho Santiago, là người đã hỗ trợ James khi anh muốn  vượt cấp 
vào trường cao đẳng khi anh mới 12 tuổi. Ông Maddox nói về anh bạn tuổi 
trẻ tài cao này: 

“Anh ta là một con người phi thường. Anh là một trong những người cần 
cù nhất mà tôi từng gặp trong đời. Tôi gặp James lúc anh ta 12 tuổi và 
quyết định giúp anh vượt cấp vào trường cao đẳng Santa Ana vì  anh là một 
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thiếu niên thông minh, nghị lực, và chăm chỉ. Câu chuyện của James là một 
ví dụ chứng tỏ chúng ta có thể đạt được điều gì khi để cho người trẻ sớm 
phấn đấu vì mục tiêu của họ, hơn là buộc họ phải theo đuổi con đường mà 
có thể nó không phù hợp với họ. Tôi thật sự rất nể James. Tôi đã đề cử 
James làm nhân vật được khắc tên trên Bảng Vàng Danh dự của trường cao 
đẳng Santa Ana.” 

Ngoài 2 năm cao đẳng, bác sĩ James đã trải qua 4 năm đại học, 4 năm 
trường y, 3 năm thực tập chuyên môn về nội thương. Hiện anh đang là 
nghiên cứu sinh tại Khoa Tim của đại học  y University Medical Center ở 
Tucson, bang Arizona. Chương này kéo dài 3 năm và anh sẽ hoàn tất vào 
năm 2013.  Bác sĩ James nói trong suốt chặng đường  trở thành một bác sĩ 
tim tại Mỹ, giai đoạn chông gai nhất là thời gian này và anh hiện đang ngày 
đêm đèn sách để trao dồi kiến thức cho mình. James cho biết những yếu tố 
giúp anh thành công là niềm đam mê, sự quyết tâm, tinh thần chịu khó học 
hỏi, cộng với sự hỗ trợ, khích lệ từ gia đình.  

Giờ đây, khi mong ước trở thành một bác sĩ đã trở thành hiện thực, chàng 
trai gốc Việt tài giỏi vẫn tiếp tục học thêm và nghiên cứu sâu thêm trong 
lĩnh vực chuyên khoa tim mạch mà anh theo đuổi. Ngoài mục tiêu trong sự 
nghiệp y khoa, vị bác sĩ trẻ còn ôm ấp ước mơ muốn giúp đỡ những người 
kém may mắn không có cơ hội được học tập như mình và những người 
nghèo khó. Bác sĩ James nói: 

“James thấy mình được nhiều may mắn trong cuộc đời. Mình có được 
nhiều thứ. Mình muốn giúp những người khác. James muốn giúp những 
người không có cơ hội, có thể vì nghèo quá, có thể vì không có sự ủng hộ. 
James muốn tới giúp họ vì trong cuộc đời này có nhiều người có khả năng 
nhưng không được hỗ trợ. James cũng muốn về Việt Nam làm từ thiện.” 
Bác sĩ James Nguyễn sẽ hoàn tất chương trình nghiên cứu sinh hậu bác sĩ 
tại khoa tim vào năm 2013 và quyết tâm trở thành một chuyên gia phẫu 
thuật tim thật giỏi. 

 Trà Mi-VOA 
Washington DC  
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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.


