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TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXVI 
QUANH NĂM A  
Mt 21, 28-32 
"Nó hối hận và đi làm. Những người thu 
thuế và gái điếm sẽ vào nước Thiên 
Chúa trước các ông". 
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: 
"Các ông nghĩ sao? Người kia có hai 
người con. Ông đến với đứa con thứ nhất 
và bảo: 'Này con, hôm nay con hãy đi 
làm vườn nho cho cha!' Nó thưa lại rằng: 
'Con không đi'. Nhưng sau nó hối hận và 
đi làm. Ông đến gặp đứa con thứ hai và 
cũng nói như vậy. Nó thưa lại rằng: 
'Thưa cha, vâng, con đi'. Nhưng nó lại 
không đi. Ai trong hai người con đã làm 
theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con 
thứ nhất". Chúa Giêsu bảo họ: "Tôi bảo 
thật các ông, những người thu thuế và 
gái điếm sẽ vào nước Thiên Chúa trước 
các ông. Vì Gioan đã đến với các ông 
trong đường công chính, và các ông 
không tin ngài; nhưng những người thu 
thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các 
ông, sau khi xem thấy điều đó, các ông 
cũng không hối hận mà tin ngài".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
AI LÊN THIÊN ĐÀNG TRƯỚC AI ? 
Cách đây đúng 3 năm, sau thánh lễ Chúa Nhật 26 Thường Niên năm A, tôi 
uống cà phê trước Nhà Thờ Đ.T., nghe mấy ông sồn sồn vừa uống cà phê 
vừa nói chuyện to: 

- Làm có môt giờ cũng lãnh một đồng ! Bực bội tuần trước chưa nguôi. 
Tuần này, thêm bực vì đám ăn chặn của dân, đám sống bằng vốn tự có lại 
có vé ưu tiên vào Thiên Đàng trước ! Bực thiệt ! 

 - Có gì mà bực ? 

 - Ông là thánh sao mà không bực ? Hai hạng này đang thịnh. Một bên là 
lấy tiền của dân mà mua lạc thú, bên bán cái nghìn vàng ! Ông coi đó, ả ở 
đầu xóm kìa, hôm thì kẹp ông xe ôm, hôm thì kẹp chàng MC giọng mái, 
đêm thì với một chú CA Huyện, đêm khác với vài tên thuế vụ, vài cậu cầu 
lông, lâu lâu lại một anh CA Sàigòn bảnh tỏn đi xe con ra rước ả du hí vài 
ngày… không lẽ tụi nó lên thiên đàng trước tui và ông sao ? 

 - Cả nước nầy ai mà không biết, chuyện công khai mà ! Nhưng họ lên 
thiên đàng trước tui và ông thì mừng cho họ chớ. Còn tui và ông sợ có lên 
được không chớ đừng nói chuyện lên trước lên sau !” 

Vấn đề vẫn như chưa giải quyết. Có anh ngồi bên cạnh lên tiếng: 

- Mấy ông học ở đâu cái thói “cắt xén” vậy. Phải nghe cho hết nguyên câu 
nói của Chúa Giêsu, rồi có ý kiến gì thì ý kiến chứ. Nguyên câu nói 
là: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào 
Nước Thiên Chúa trước các ông. Vì Gioan đã đến với các ông trong 
đường công chính, và các ông không tin ngài; nhưng những người thu 
thuế và gái điếm đã tin ngài. Còn các ông, sau khi xem thấy điều đó, các 
ông cũng không hối hận mà tin ngài" ( Mt 21, 31 – 32 ) 

Như thế, Chúa Giêsu không hề bảo “cứ ăn chặn của dân đi, cứ làm đĩ điếm 
đi, rồi sẽ được vào Thiên Đàng”, nhưng Ngài có ý nói đến việc “sám hối và 
tin vào Ngài” để được vào Thiên Đàng, để được cứu rỗi. Anh thu thuế 
Mátthêu nghe lời Chúa kêu gọi, Dakêu biến đổi nhờ gặp Chúa, chị Maria 
thành Magđala từng hành nghề buôn phấn bán hương đã dừng bước giang 
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hồ,` anh ăn trộm bên phải Thập Giá Chúa Giêsu tin nhận Chúa Giêsu là 
Con Thiên Chúa… là những điển hình cho việc “sám hối và tin vào Tin 
Mừng”. 

Còn chúng ta, phàm ai là Kitô Hữu Công Giáo cũng đã biết tiêu chuẩn vào 
Thiên Đàng “sám hối và tin vào Tin Mừng” này rồi, nhưng có sám hối hay 
chưa và có tin hay không mới là điều quan trọng. 

Dụ ngôn “hai người con” và câu nói khó nghe này Chúa Giêsu cố ý nói với 
các Thượng Tế và các Kỳ Mục là những người tự phụ, cố chấp, không sám 
hối, không chấp nhận Tin Mừng, không chấp nhận biến đổi đời sống theo 
Tin Mừng. 

Và hôm nay, Ngài cũng đang nói với chúng ta, những Kitô Hữu Công Giáo 
thích “nổi tiếng đạo đức, làm bộ đạo đức” hơn là “đạo đức”, thích “biết 
Lời, biết luật” hơn là “giữ luật, giữ Lời”, thích giảng giải và đòi buộc người 
khác giữ luật mà mình lại không giữ, thích xem thường người khác và 
không chấp nhận ai xem thường mình. Nói chung là, chúng ta đang sống 
dối trá với bản thân mình, với mọi người và đáng sợ nhất là dối trá với cả 
chính Thiên Chúa. 

Dối trá vì chúng ta là những người nói mà không làm, hoặc nói một đàng, 
làm một nẻo… Chúa Giêsu đang mời gọi chúng ta hãy “làm”, là hãy “sám 
hối và tin vào Tin Mừng”, như người con thứ nhất,“Con không muốn đi 
đâu”, nhưng sau đó, nó hối hận nên lại đi”. 

Hối hận, hay sám hối là khiêm tốn nhận ra mình đã không vâng lời Cha, 
không bỏ ý riêng mình mà làm theo ý Cha, đã lỡ từ chối lời mời gọi của 
Cha, và nay, nhất quyết thực hành theo ý của Cha. 

Thánh Phaolô mời gọi chúng ta hãy mặc lấy tâm tình của Chúa Giêsu, là 
khiêm tốn tự hạ đến mức tận cùng mới có thể thực hiện được ý muốn của 
Thiên Chúa ( x. Pl 2, 5 – 8 ). 

Vâng, phải thực hiện ý muốn của Thiên Chúa, mới được vào Nước Trời. 
Chúa Giêsu cũng đã từng nói với các người Pharisêu:“Không phải những 
ai nói: ‘Lạy Chúa, Lạy Chúa !’ là được vào Nước Trời đâu, nhưng chính 
là thi  hành ý muốn của Cha tôi” ( Mt 7, 21 ). 

Thực hành ý muốn của Thiên Chúa là bỏ đường gian ác mà về nẻo công 
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chính của Thiên Chúa như tiên tri Edêkien loan tin: “Nếu kẻ gian ác bỏ 
đàng gian ác nó đã đi, và thực thi công bình chính trực, nó sẽ được sống. 
Nếu nó suy nghĩ và từ bỏ mọi tội ác nó đã phạm, nó sẽ sống chớ không 
phải chết” ( Ed 18, 27 – 28 ).  

Có những tội nhân công khai, bị lên án công khai, bị xem thường công 
khai, nay đã trở về công khai, trở về trong niềm hân hoan tận đáy lòng: 

Đến thăm nhà dưỡng thai của Sr. T.M., tôi được nghe một em gái 21 tuổi, 
tâm sự: “Nhà con ở Sóc Trăng. Tía má nợ triền miên vì chỉ có một công 
ruộng. Con đang đi làm công ty may ở Sóng Thần, tháng gần hai triệu. 
Tháng nào cũng nhịn đủ thứ mà cũng chỉ gửi về cho má được có một triệu. 
Mấy bạn con bảo làm thêm. Ban đầu e ngại, nhưng thấy có nhiều tiền… 
Mỗi tháng gửi về cho má được gần chục triệu. Hai năm, con đã phá thai ba 
lần. Tía má đã trả hết nợ rồi, thì con cũng vừa nhận được cái bầu thứ tư 
nầy đây. Con không dám phá nữa. Có tội chết ! Con giữ lại cháu để sau 
này có mẹ có con. May mà có mấy bạn nó chỉ ra đây với Sơ T.M. xin ăn !” 

Có những tội nhân “chưa công khai” vẫn đang thao thao bất tuyệt về luật 
Chúa, luật Giáo Hội. Trong số đó, có cả tôi, cả bạn đấy chứ ? Vâng, tôi vẫn 
nghĩ thời nay, Thượng Tế và Kỳ Mục không những còn, mà còn nhiều nữa 
là khác... 

Có nhiều Hội Đoàn Công Giáo quá nghiêng về thành tích con số hội viên, 
nghiêng về thành tích những sinh hoạt đậm tính hình thức, mà thiếu chuẩn 
bị, huấn luyện cho hội viên về các đức tính nhân bản, nhân bản Kitô giáo, 
về đời sống nội tâm kết hiệp với Chúa và tuân hành lề luật Chúa. Từ đó, 
Hội Đoàn nào cũng có mục đích là giúp người ta nên thánh, bỗng, Hội 
Đoàn trở thành cái áo đẹp, chức vụ trong Hội thành ra cái lọng che, mối 
tương quan mật thiết với các cha, với Giáo Xứ, Giáo Phận trở thành thành 
trì kiên cố cho một cuộc sống bê bối, giả dối, lừa đảo, không làm theo ý 
Cha trên Trời… Thiết tưởng tôi không nói quá, bởi vì, những điều trông 
thấy còn đau lòng hơn. 

Thử nhìn lại, mỗi năm ít là một lần, Hội Đoàn nào cũng tổ chức ngày Đại 
Hội thật hoành tráng, có thuyết trình, có đố vui Giáo Lý, có Hội Thảo, có 
Thánh Lễ Đồng Tế, có dâng hoa, có múa, có văn nghệ, có tiệc tùng… Còn 
phải có một bài viết đăng trên mạng với đầy đủ hình ảnh nữa mới tốt. Ai 
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cũng vui mừng năm nay tổ chức hoành tráng. Tổ chức hoành tráng như thế 
là thành công… Mỗi năm một lần, rồi thôi. Hẹn ngày nầy năm tới, hoành 
tráng hơn… Sinh hoạt thường kỳ hằng tháng hằng tuần thì thưa thớt. Đời 
sống nội tâm và nhân bản hằng ngày của Hội Viên không quan trọng ! 

Sống chung với một xã hội gian dối, tại sao chúng ta không thể nêu gương 
đời sống chứng nhân cho họ về một cuộc thay đổi tận căn từ dối trá ra thật 
thà, từ gian ác ra công chính… mà ngược lại, mình lại bị tiêm nhiễm sự dối 
trá của họ, lại đưa sự dối trá ấy vào ngay trong cách sống đạo hôm nay, 
trong tương quan với người, và cả với Thiên Chúa. Nói mà không làm. Nói 
có đạo mà không có đạo. Nói Công Giáo mà không Công Giáo… đang là 
cuộc sống của chúng ta. Thật là vô lý, mà là điều vô lý có thật ! 

Tạ ơn Lời Chúa hôm nay cho chúng ta có cơ hội nhìn lại cách sống đạo 
thật đau lòng nhưng không phải trầm kha vô phương cứu chữa. Hãy tin vào 
Lời Chúa sẽ biến đổi cuộc đời ta và thế gian này, như Ðức Thánh Cha Biển 
Ðức XVI đã khẳng định trong buổi đọc Kinh Truyền Tin chung với 2.000 
tín hữu và du khách hành hương trưa Chúa Nhật 18 tháng 9 năm 2011 vừa 
qua trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo: 

“Tin Mừng đã và đang biến đổi thế giới như một dòng sông tưới gội một 
cánh đồng mênh mông. Vì Thiên Chúa là Tình Yêu đã làm người nơi 
Ðức Giêsu và với hiến tế của Người, Ngài đã cứu chuộc nhân loại khỏi 
nô lệ sự dữ bằng cách trao ban cho nó một niềm hy vọng đáng tin cậy”. 

Lạy Chúa, chúng con là những Kitô Hữu cứng lòng, chỉ nói mà không làm, 
chưa chịu sám hối, chưa chịu tin tuyệt đối vào Chúa Giêsu. Xin cho mỗi 
chúng con lắng nghe tiếng Lòng Thương Xót Chúa đang tha thiết: “Ước 
chi  hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các bạn đừng cứng lòng 
nữa”, và  biết phục thiện đời sống chúng con cách sớm nhất, là sống đúng 
thánh ý Cha trên Trời. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG 
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SỐNGĐẠO  
Cha Mẹ cầu nguyện với con cái 

 
Bạn có cầu nguyện chung với con cái? Có thường xuyên? Tại sao có tại sao 
không? Cầu nguyện còn hơn là một hoạt động ngoại khóa. Thực phẩm dinh 
dưỡng, ngủ nghỉ và không khí trong lành cần thiết cho sự phát triển thể lý 
của con cái, cầu nguyện cần thiết cho sự phát triển của linh hồn lành mạnh. 

Có nhiều cách để nuôi dưỡng đời sống cầu nguyện của con cái. Đây là 7 
gợi ý: 

1. Nói về Thiên Chúa bằng cách tích cực. Mary Wurster, người mẹ có 4 
con ở Vịnh Granite, California, cho rằng nên đưa Chúa Giêsu vào những 
câu chuyện hàng ngày. Chẳng hạn, cha/mẹ có thể hỏi con cái: "Con có biết 
Chúa Giêsu cũng có cha mẹ như con?". Theo chị, hầu hết trẻ em dễ hiểu 
nhất về Chúa Giêsu so với khái niệm về Thiên Chúa. 

2. Khởi đầu đơn giản. Anh Bart Tesoriero ở Phoenix, cha của 4 đứa con 
từ 9 tới 16 tuổi, đưa ra lời khuyên: "Đừng cố gắng đọc hết cả chuỗi Mân 
Côi chung với trẻ hoặc bắt chúng chầu Thánh Thể cả giờ. Tùy theo độ tuổi 
và hãy cầu nguyện đơn giản". Cứ dần dần cho chúng làm quen từ một kinh 
Kính Mừng tới một chục kinh Mân Côi mỗi tối. Vô tri bất mộ. Chưa quen 
biết nên không thể bắt chúng như người lớn. 

3. Sử dụng ngũ quan. Người Công giáo thích cầu nguyện bằng cách dùng 
các "đồ nhà đạo" (sacramentals) – như nến, nước phép, hình ảnh Chúa hoặc 
Đức Mẹ hoặc các thánh, và thánh ca. Chị Lita Friesen ở Minneapolis, mẹ 
của 2 đứa con, nói rằng dùng phương pháp thực hành (hands-on approach) 
rất quan trọng. Chị và chồng, anh Mickey, có nhiều hoạt động cầu nguyện 
theo mùa trong gia đình. Mỗi tối mùa Vọng, khi các con đã thay đồ ngủ, họ 
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thắp nến rồi ngồi bên nhau cùng nghe bài "Đêm Thánh Vô Cùng". Thật 
lòng mà nói, cha mẹ đôi khi cũng ngại đọc kinh chứ nói chi trẻ em! Ngày 
Thứ Năm Tuần Thánh, họ rửa chân cho nhau, rửa chân cho chó luôn. Mùa 
Thu, họ viết những mơ ước cho tương lai trên lá cây, rồi chôn xuống đất, 
và trồng những loại cây sẽ nở hoa vào mùa xuân. 

4. Tạo thói quen cầu nguyện. Giờ ăn và giờ đi ngủ có vẻ là thời gian tốt 
nhất để gia đình cùng cầu nguyện với nhau. Chị Wurster kể rằng chị hát 
một bài thánh ca quen thuộc cho con nghe trước khi đặt con vào nôi. Điều 
này làm cho giờ ngủ trở thành thời gian tự nhiên để cầu nguyện khi các con 
lớn khôn. 

5. Cứ để con cái ngọ nguậy. Dù bạn dạy con cái có thái độ đúng đắn khi 
cầu nguyện, nhưng cũng nên nhớ rằng chúng còn nhỏ và đang học hỏi. 
Theo anh Tesoriero, cứ để chúng ngọ nguậy, thậm chí chúng có thể nằm 
xuống và cầu nguyện, chúng sẽ khó chịu khi phải quỳ gối hoặc ngồi 
nghiêm trang khi cầu nguyện – nhất là khi chúng còn tuổi nhi đồng. 

Cứ để trẻ ngọ nguậy còn giúp trẻ tăng tính sáng tạo. Một hôm, anh Mickey 
Friesen bước vào phòng và thấy con gái Chloe đang múa. Anh hỏi sao lại 
múa, nó vui vẻ trả lời rất vô tư: "Đó là cách con cầu nguyện!". Đúng vậy, 
Chloe vừa múa vừa hát cho Chúa thưởng thức mà! 

6. Tận dụng mọi khoảnh khắc để cầu nguyện. Các bậc cha mẹ khuyến 
khích con cái cầu nguyện bất kỳ lúc nào đó trong ngày. Chị Wurster nói 
đến việc cầu nguyện ngắn gọn cùng nhau khi gia đình nghe thấy tiếng xe 
cứu thương, hoặc cầu nguyện cho một đứa bé hoảng sợ, như vậy trẻ sẽ 
nhận ra rằng Chúa Giêsu ở với chúng khi cha mẹ vắng mặt. Đi đường, thấy 
có đám tang hoặc tai nạn, hãy dạy trẻ biết cầu nguyện cho những người gặp 
chuyện không may đó. 

Anh Mickey Friesen nói rằng cha mẹ có thể nói lớn tiếng để con cái nghe 
khi cùng con cái ở ngoài trời: "Hôm nay trời đẹp quá! Tạ ơn Chúa!". Khi 
buồn cũng cầu nguyện, chẳng hạn khi viếng mộ hoặc viếng hài cốt, khi 
xem cảnh thiên tai hoặc tai nạn trên ti-vi, thậm chí khi phát hiện một con 
thỏ chết phía sau nhà. Điều này giúp trẻ nhận ra Thiên Chúa ở với chúng 
ngay cả lúc khó khăn hoặc buồn chán nhất. 
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7. Tập sống im lặng và cô tịch. Cha Mẹ đồng ý rằng con cái cần một chút 
im lặng và cô tịch để khả dĩ phát triển tâm linh. Điều này không dễ để nuôi 
dưỡng trong một nền văn hóa coi trọng các hoạt động ồn ào và cấp thời. 
Ngoài ra còn có mối quan ngại rằng con cái có thể lẫn lộn giữa sự im lặng 
lành mạnh với cách thỏa hiệp im lặng hoặc bị phạt phải im lặng. 

Cha Mẹ nói tắt ti-vi, thắp nến, nghe nhạc nhẹ, hoặc đọc sách đạo đức (gọi 
là đọc sách thiêng liêng) cùng nhau là cách phát triển kỹ năng sống cô tịch. 
Chị Wurster nói rằng giữ một không gian im lặng trong nhà dành cho việc 
cầu nguyện là một cách để phân biệt 2 nơi tách biệt. 

Hãy cầu nguyện riêng. Anh Tesoriero nói: "Cũng như các thánh tông đồ 
thấy Chúa Giêsu cầu nguyện, con cái chúng ta cũng noi gương chúng ta. 
Hãy cầu nguyện thật lòng chứ đừng cầu nguyện để được chú ý". Khi con 
cái thấy cha mẹ đi lễ, đọc Kinh thánh, hoặc xin Chúa tha thứ, tự nhiên 
chúng cũng sẽ bị thu hút và thích cầu nguyện riêng. 

 Thom. Aq. TRẦM THIÊN THU (Chuyển ngữ từ CatholicDigest.com) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC mời gọi các bậc cha mẹ khuyến khích con cái 
trong việc học hành 
ROMA - Trong những ngày khai giảng năm học mới, ĐTC Biển Đức XVI 
đã nhắc lại tầm quan trọng của 'những năm tháng học ở nhà trường’, và 
Ngài mời gọi các bậc cha mẹ, ‘các nhà giáo dục đầu tiên’, hãy khuyến 
khích con cái trong việc học hành. 
Phát biểu với các khách hành hương nói tiếng Pháp sau khi đọc kinh 
Truyền Tin ngày Chúa Nhật 18-9, tại Castel Gandolfo, ĐTC Biển Đức XVI 
nhắc lại "việc học hành cấu trúc tâm trí và mở rộng các lĩnh vực tri thức 
biết bao". 
ĐTC Biển Đức XVI nhận xét: “Ở trường, người ta cũng học cách sống 
chung với nhau. Tôi mời các phụ huynh, các nhà giáo dục đầu tiên của con 
cái mình, hãy khuyến khích con cái trong việc học hành. Hãy dành thời 
gian để lắng nghe con cái và nói chuyện với con cái về những gì con cái 
đang sống. Như thế các phụ huynh giúp con cái có những chọn lựa tốt”. 
Ngài nói thêm: "Nhà trường, gia đình, đó là mảnh đất tốt để đào luyện nhân 
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loại của tương lai. Do đó, tôi yêu cầu các bạn hãy cầu nguyện để cho mỗi 
đứa con của mình có thể tiếp nhận giáo dục ở mọi nơi, mà con em có quyền 
hưởng. Tôi chúc lành cho các bạn với trọn tấm lòng của tôi!". (Zenit.org 
18-9-2011) 

Trung Quốc: ''Nếu tôi không trở thành linh mục, tôi 
vẫn là một chứng nhân của Chúa Kitô” 
Một chủng sinh trẻ tuổi Trung Quốc kể chứng tá với Tổ chức trợ giúp Giáo 
hội lâm cơn khốn khó (AED) 
ROMA - Chúng tôi công bố cuộc nói chuyện của một chủng sinh Trung 
Quốc với Tổ chức trợ giúp Giáo hội lâm cơn khốn khó (AED) 
Chủng sinh này muốn làm linh mục. Phaolô đã gần ba mươi tuổi và vừa 
hoàn thành việc học ở chủng viện. Là người có quốc tịch Trung Quốc, 
Phaolô lớn lên trong một ngôi làng nhỏ của một tỉnh phía tây nước này. 
Sau khi tham dự Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Madrid với một thanh niên 
khác trong khu vực của mình, Phaolô đến Pháp. Trong khi Phaolô đang 
trên đường tới Tây Ban Nha, chính quyền Trung Quốc đã đến gia đình 
Phaolô để hỏi anh hiện đang ở đâu. Họ đã cố gắng ngăn cản Phaolô đến 
châu Âu. 
 Cuộc trò chuyện 
Ơn gọi của bạn phát sinh thế nào? 
Ơn gọi của tôi phát sinh nhờ ông nội tôi. Ông rất gần gũi với các nhà thừa 
sai Pháp trước đây. Năm 1953, các nhà thừa sai đã bị trục xuất khỏi Trung 
Quốc. Tất cả các người Công giáo đã bị ngược đãi. Ông tôi đã bị đi lưu đày 
trong 30 năm. Đầu thập niên 1980, nhờ ông Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc 
mở cửa trở lại và ông tôi trở về quê hương. Ông đã nói với chúng tôi về 
đức tin của mình với niềm đam mê lớn. Ông đã tiếp tục công việc của các 
nhà truyền giáo, ông đã xây dựng các nhà thờ trong khu vực. Tôi học được 
rất nhiều từ ông. Vào cuối bậc trung học, tôi gia nhập chủng viện, và tôi ở 
đó ba năm. Sau đó tôi gia nhập chủng viện của Giáo hội chính thức của 
Trung Quốc. Hiện nay, Giám mục của tôi là thành phần của Hội Công giáo 
yêu nước của Trung Quốc (thuộc Đảng Cộng sản) ... Tôi không biết điều gì 
sẽ xảy ra sau đó. 
 
Có thể được truyền chức Linh mục nơi khác không? 
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Tôi đã nghĩ về việc này. Tôi muốn làm linh mục cho Chúa Giêsu, nhưng 
tôi tin rằng Chúa Giêsu muốn tôi ở bên đó. Tôi muốn trở về quê tôi. Có 
nhiều người Công Giáo ở đó. Nhưng chúng tôi không có linh mục trong 60 
năm qua! Khi người ta chết, không có linh mục cử hành thánh lễ an táng 
cho họ. Chúng tôi không thể nhận lãnh các bí tích. Những người trẻ tuổi 
cần được hỗ trợ tinh thần. Người dân ở làng tôi chờ đợi tôi từ lâu. Nếu tôi 
không trở về, điều này có thể làm họ thất vọng. 
 
Làm thế nào có thể thông chuyển đức tin trong thời gian dài như thế, mà 
không có bí tích? 
Trong những năm 1950, quân đội không cho phép người ta đọc kinh cầu 
nguyện. Tất cả các nhà thờ đã bị phá hủy. Các tòa nhà khác được sử dụng 
như các địa điểm sinh hoạt cộng đồng. Trong gia đình, bạn không thể trưng 
các ảnh tượng tôn giáo hay treo thánh giá. Bạn không có thể có tên thánh 
để gọi. Cha mẹ tôi đã sống trong thời kỳ này. Họ thức dậy ban đêm để đọc 
kinh cầu nguyện, trong khi những người khác ngủ. Mặc dù có các trở ngại 
này, họ vẫn giữ vững đức tin. 
 
Thỉnh thoảng có linh mục đến giúp không? 
Các ngày chủ nhật, khi cả làng không có nhà thờ, tất cả các gia đình tụ họp 
trong một căn nhà rộng. Thỉnh thoảng mới thấy một linh mục cao niên. 
Ngài đã ngồi tù 20 năm, chỉ vì ngài đã là một chủng sinh. Ngài chỉ được 
truyền chức linh mục sau khi ra tù. Ngài giúp chúng tôi duy trì đức tin. Khi 
tôi còn nhỏ, người ta chỉ gặp ngài cứ hai năm hoặc ba năm một lần. Năm 
2004 tôi có dịp đến thăm các làng với một linh mục Công giáo khác: tôi 
gặp những người Công giáo đã không thấy một linh mục trong suốt 20 
năm!. Ở bên đó, người ta khát mong học hỏi và khám phá đức tin lắm. 
 
Tình hình chính trị hiện nay ở Trung Quốc không làm bạn thất vọng 
sao? 
Cơ may làm linh mục của tôi là rất nhỏ bé. Do tình hình đặc biệt của khu 
vực tôi sống, việc truyền chức xem ra là xa vời ... Mỗi lần tôi bị cám dỗ từ 
bỏ ơn gọi của mình, tôi nghĩ ngay đến những người mà tôi bỏ lại ở đó. Gia 
đình tôi ủng hộ tôi và cầu nguyện cho tôi. Toàn cả làng cũng vậy. Điều này 
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mang lại cho tôi lòng can đảm. Nếu tôi không thể trở thành linh mục được, 
tôi muốn vẫn là một chứng nhân của Chúa Kitô, vì người khác. 
 
Bạn cảm nhận ra sao về Đại hội Giới Trẻ Thế giới vừa qua? 
Thật không thể tin được. Trong làng tôi, một số người tự hỏi liệu có người 
Công giáo ở nơi khác không. Bây giờ tôi có thể kể cho họ biết, và khẳng 
định với họ rằng chúng ta không là nhóm Công giáo duy nhất đâu! 

(Zenit.org 16-9-2011) 

Philippines hành hương trên sông 

 
VRNs (21.09.2011) – PHILIPPINES – Bản tin UCANews, 16-9-2011 cho 
biết TP Naga là nơi tổ chức lễ kỷ niệm 300 năm hành hương Đức Mẹ 
Peñafrancia. 

LM Luisito Occiano, giám đốc truyền thông xã hội giáo phận, nói rằng có 
ít nhất 500.000 người đến tham dự tuần cầu nguyện trước ngày chính lễ. 
Hy vọng có ít nhất 1,5 triệu người tham dự cuộc hành hương trên sông lúc 
4 giờ chiều. 

Các nhân viên du lịch của thành phố nói rằng số người tham dự có thể lên 
tới 3 triệu. Lễ này kéo dài cả tuần và nổi bật là cuộc rước Đức Mẹ trên 
sông, bắt đầu từ đền Đức Mẹ ở nhà thờ chính tòa Naga. 

Tổng thống Benigno Aquino nói rằng cuộc rước tượng Đức Mẹ 
Peñafrancia có từ 300 năm qua đã trở thành sự kiện lịch sử và trở thành 
một phần di sản văn hóa”. 

Tượng Đức Mẹ được đưa về đền trước lễ bế mạc tại nhà thờ chính tòa vào 



 12

chiều tối trước ngày lễ 17-9. 

Tượng Đức Mẹ ở Naga là bản sao của bức tượng được Simom Vela phát 
hiện ở Salamanca, Tây Ban Nha, dưới chân đồi Peña de Francia ngày 19-
1434, sau đó được đem về Philippines hồi thập niên 1700. 
GH Thái Lan lập mạng lưới chống buôn người 

THÁI LAN (UCANews, 21-9-2011) – Hội 
nghị Bề trên các Dòng Nữ của Thái Lan (The 
Conference of Major Women Religious 
Superiors of Thailand), diễn ra tại Pattaya 
trong các ngày từ 17–19/9/2011, đã thành lập 
một mạng lưới Giáo Hội để góp phần chống 
lại nạn buôn người. 
Vị nữ tu Dòng Thánh Tâm Kanlaya Trisopa, 
hợp tác với mạng lưới mới này, nói: “Có 

nhiều tổ chức trong Giáo Hội và nhất là trong nhiều dòng nữ ở Thái Lan 
đang hoạt động về vấn đề này, nhưng chúng ta ít khi hợp tác với nhau. 
Chúng ta cần một đại lộ và một diễn đàn để chia sẻ kinh nghiệm và kỹ 
năng phản ứng vấn đề này, và hợp tác với nhau bằng cách cụ thể, kể cả với 
chính phủ địa phương và các tổ chức phi chính phủ quốc tế”. 
Khoảng 40 nữ tu là các nhà hoạt động của Giáo Hội và Tổ chức Phi Chính 
phủ (NGO) đã thảo luận về nhiều dạng buôn người ở Thái Lan cũng như 
cách can thiệp và kỹ năng tư vấn. 
Apinya Tajit, một nhà hoạt động của Giáo Hội ở Si Racha nói rằng ở Đông 
Thái Lan có rất nhiểu tổ chức buôn người. 
Các nhân viên Thái đang lợi dụng những người Campuchia trên những 
thuyền đánh cá thương mại, điều kiện sống trên những thuyền này rất kinh 
khủng. Bệnh nhân bị giết chết, thi thể họ bị ném xuống biển, chính phủ cho 
biết trung bình mỗi tháng phát hiện 10 thi thể trên biển. Một số nhân viên 
còn đưa ma tuý cho các công nhân để làm họ hăng tiết hơn để sẵn sàng làm 
“chuyện ấy”. 
Usa Lerdsrisuntad, Giám đốc “Tổ chức vì Phụ nữ” (Foundation for 
Women) nhớ lại việc cứu một em gái Thái 16 tuổi bị bán sang Singapore 
làm gái mại dâm. Em này được hứa một việc làm ở một cửa tiệm nhưng 
khi em tới nơi, em bị đưa vào chiếc lều ở gần một công trình xây dựng, 

 
Các nữ tu Thái chia sẻ về 
nạn buôn người 
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và tại đây em phải “phục vụ” nhiều người. 
Usa nói: “Chúng ta phải cứu những người bị bán, nhưng mạng lưới chúng 
ta thành lập cần giáo dục những nhóm người có nguy cơ cao”. 
Nữ tu Dòng Thánh Tâm Saowanee Namnuan ở Chiang Mai nói: “Mạng 
lưới mới là bước quan trọng trong việc tackling nạn buôn người. Cuộc họp 
này cho tôi biết nhiều tổ chức của Giáo Hội đang hoạt động trong 
vùng. Chúng ta cần hợp tác để chống lại vấn nạn này”.  

Trầm Thiên Thu 
Xuân sớm trên Giáo xứ Mường - Bằng Phú 
Maria Én Trần 

Trong tiết trời tháng Chín, khi Thu còn mải 
miết chơi đùa trên những chiếc lá vàng, 
chưa vội về để giao mùa thì làn gió Xuân đã 
về trên xứ Mường Bằng Phú. Xuân với niềm 
vui, niềm hạnh phúc vô biên, xuân với sức 
sống mãnh liệt, xuân với sự đâm chồi nẩy 
lộc của niềm tin Kitô giáo, xuân về với trái 

chín đầu tiên – tân Linh mục Gioan Baotixita Đinh Xuân Đức, một người 
con của Giáo phận Thanh Hoá, một người con thân yêu của dân tộc Mường 
trở về quê vinh quy bái tổ. Khắp các ngõ làng của xứ Bằng Phú đâu đâu 
cũng thấy những nụ cười tươi trên môi, từ các em nhỏ đến các cụ già cao 
niên. Tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn, tiếng hát hoà lẫn tiếng chim rừng 
thánh thót, tiếng đàn bò nhởn nhơ gặm cỏ, và cả tiếng lòng người thổn thức 
với khúc ca cảm tạ. Cảm tạ Chúa đã gieo hạt giống tình yêu và hy vọng 
trên mảnh đất Bằng Phú. Cảm tạ thánh ân Ngài đã chọn gọi một người con 
của dân tộc Mường làm linh mục… 
Bằng Phú - mảnh đất nuôi dưỡng linh mục người dân tộc đầu tiên của 
Giáo phận Thanh Hoá 
Nằm cách Toà Giám mục khoảng hơn 75km về phía Tây Bắc, Giáo xứ 
Bằng Phú trải dài trên 2 huyện Thạch Thành và Cẩm Thuỷ, tỉnh 
Thanh Hoá. Ở đây, người Mường chiếm tỷ lệ hơn 95%. Đa số làm nghề 
chăn nuôi, trồng trọt. Trong những năm vừa qua, cuộc sống của bà con 
giáo dân xứ Mường đã có nhiều thay đổi.Tiếng Kinh của họ trôi chảy hơn. 
Nhiều căn nhà sàn được thay thế bằng những ngôi nhà vôi vữa cố 
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định.Nhiều con đường dốc cheo leo sỏi đá, lầy lội khi mưa về đã được bê 
tông hoá. Bên đường là những cánh đồng lúa xanh mướt, báo hiệu một 
cuộc sống thanh bình. Người Mường cũng không còn cầu kỳ quá trong nếp 
ăn, cách ở như trước. Nó được “Kinh hoá” khá nhiều. Cồng chiêng, những 
bộ quần áo và những món ăn mang đậm tính Mường chỉ xuất hiện trong 
những ngày lễ lớn. Tuy vậy, Bằng Phú vẫn là một “sơn nữ nghèo”. Cái 
nghèo ấy thể hiện trên từng nếp tranh, hàng dậu; nhất là trên những bức 
tường loan lổ rêu phong của nhà thờ các giáo họ. 
Người Mường nghèo là thế, vất vả quanh năm là thế nhưng vẫn luôn “nặng 
lòng” với người cha chung là Đức Giêsu Kitô. Với hơn 100 năm ra đời, xứ 
Mường có thể nghèo về kinh tế nhưng lại giàu về đức tin. Họ mến Chúa 
với nét hồn nhiên của con người miền sơn cước. Nhà xứ với kiểu nhà 
sàn truyền thống của người Mường, nơi đây lưu giữ nhiều dấu tích của các 
nhà truyền giáo năm xưa đã đưa Chúa đến cho họ. Không có lý gì Đức Cha 
lại chọn Bằng Phú xa xôi, cheo leo đỉnh núi làm nơi khai mạc Năm Linh 
Mục 2009. Tất cả là nhờ lòng nhiệt thành với Chúa của bà con giáo dân nơi 
đây. 
Và cuối cùng hạt giống đức tin cũng đã nẩy mầm trên mảnh đất “cằn cỗi” 
miền sơn cước, người con xứ Mường - Cha Gioan Baotixita Đinh Xuân 
Đức - chính thức được thụ phong linh mục ngày 8-9-2011. Đối với người 
dân Bằng Phú, có niềm vui nào hơn thế! 
Thánh lễ Tạ ơn mang đậm phong cách riêng… 
Xa cái ồn ào đô thị, con đường ngoằn nghèo cheo leo đưa chúng tôi lên với 
Giáo xứ Mường - Bằng Phú. Nếu như không phải là người có đạo chắc ai 
cũng đoán nơi đây đang mùa lễ hội. Những lá cờ lễ bay phất phới khắp các 
ngả đường. Mọi người trong những bộ quần áo đẹp nhất, sặc sỡ nhất đổ về 
Nhà thờ Bằng Phú với nét mặt vui tươi, hạnh phúc. Những cô gái Mường 
xinh đẹp trong chiếc váy hoa văn thổ cẩm cười chúm chím. Các cụ bà, cụ 
ông chờ đợi để được nhìn thấy, để được bắt tay thăm hỏi các linh mục, các 
quan khách đến dự lễ. Các em nhỏ tung tăng chạy nhảy để hoà cùng niềm 
vui của giáo xứ. 
Nhưng có lẽ đặc biệt nhất vẫn là đội cồng chiêng giáo xứ, được đánh bởi 
những người phụ nữ Mường. Tiếng cồng chiêng là biểu tượng cho niềm 
vui, cho lễ hội của người dân tộc. Khi tiếng cồng chiêng cất lên hoà 
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cùng tiếng kèn, tiếng trống; hoà cùng những tiếng nói cười mộc mạc của 
người dân nơi đây cũng chính là lúc họ quên đi những vất vả thường ngày 
để hướng lòng về cõi bình yên, dâng lên Chúa những khúc cảm tạ của lòng 
mình. 
Điều đặc biệt hơn nữa, chủ tế thánh lễ tạ ơn hôm nay là người dân tộc. Đây 
là lần đầu tiên trong lịch sử Giáo phận Thanh Hoá có một người Mường 
làm linh mục. Cha Gioan Baotixita cũng là linh mục trẻ tuổi nhất trong số 
11 tân chức mới được thụ phong ngày 8-9 vừa qua. Cho dù khó khăn về 
ngôn ngữ, văn hoá và tập tục, nhưng cha đã vượt qua tất cả để đến với 
Chúa, làm người chăn chiên cho Chúa. 
Trong bài giảng lễ, Cha Antôn Phạm Văn Châu đã chia sẻ: “… Xưa nay có 
nhiều câu trả lời cho câu hỏi, “linh mục người là ai?”, linh mục là đại 
diện Đức Kitô, là Kitô thứ hai, linh mục là người mà các thiên thần phải 
nhường bước trước đường đi… Những định nghĩa đó làm người ta tưởng 
tượng linh mục là một người siêu phàm, nhưng dù linh mục có là ai đi nữa 
cũng là một con người với tất cả những hạn chế của con người, là tôi tớ 
của mọi người. Linh mục là sở hữu của tất cả cộng đoàn. Cha Gioan 
Baotixita đã quyết định thánh hiến, hy sinh bản thân, hiến dâng tuổi trẻ và 
cuộc đời làm tôi tớ Chúa, tôi tớ cộng đoàn”. 
Khúc ca cảm tạ… 
Giáo xứ Mường - Bằng Phú - cái tên nghe xa lạ mà rất đỗi thân quen. Xa 
về địa lý nhưng quen vì nơi đây luôn nhận được sự ưu ái, quan tâm của tất 
cả con dân Giáo phận Thanh Hoá. Và hôm nay là ngày “đại hồng phúc” 
của giáo xứ, ngày người con quê hương trở về trong thiên chức linh mục; 
ngày có sự hiện diện đông đảo của quý cha, quý thầy, quý sơ, quý quan 
khách trong và ngoài giáo phận về dự Thánh lễ Tạ ơn. Vị đại diện giáo xứ, 
trong bài cảm ơn của mình đã hy vọng từ “mảnh đất dân tộc Mường này sẽ 
có nhiều người con được Chúa gọi mời vào hàng ngũ linh mục, có nhiều 
bạn trẻ biết lắng nghe, nhận ra và sẵn sàng đáp trả tiếng mời gọi của Chúa 
như cha Gioan Baotixita đã mở lối... Niềm vui hôm nay không chỉ là của 
riêng tân chức, mà là niềm vui và hãnh diện của hơn 3.600 con chiên giáo 
xứ, là thành quả nguyện cầu đã hơn 100 năm nay của bao thế hệ Giáo xứ 
Bằng Phú…”. 
Đáp trả lại tình yêu của Chúa, của quý cha, quý cộng đoàn xa gần, trong 
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tâm tình biết ơn từ nơi sâu thẳm cõi lòng, Cha Gioan Baotixita đã nói lên 
hai tiếng “cám ơn”. Cha cám ơn quý Đức Cha, quý cha anh, quý cha giáo 
sư, quý cha bạn, cha nghĩa phụ… là những người đã yêu thương, dẫn dắt 
và gieo mầm ơn gọi nơi cha. Cha cám ơn cha mẹ đã sinh ra cha, đã cộng 
tác với Chúa vì ơn gọi của cha. Cha gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới toàn thể 
cộng đoàn Giáo xứ Bằng Phú, với cha đó là nơi nuôi sống đức tin, là sức 
mạnh để cha hiến thân phục vụ mọi người. Cha đã bày tỏ lòng tự hào khi 
được sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Mường thân yêu và càng tự hào hơn khi 
là người Mường đầu tiên trong giáo phận đứng vào hàng ngũ mục tử 
Chúa… 
Kết bài cám ơn của mình, cha đã xin phép quý cha và quý quan khách cho 
cha được nói tiếng nói mẹ đẻ - tiếng dân tộc Mường thân thương để chào 
tất cả mọi người. 
Thánh lễ kết thúc trong niềm vui của tất cả mọi người với phép lành đầu 
tay mà tân linh mục trao ban.                
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Mừng Kỷ Niệm Thành Lập Giáo Xứ Blessed Teresa of Calcutta 
5 Năm Nhìn Lại: 10/9/2006 – 10/9/2011 
Vào những năm các khu dân cư phát triển tại vùng đất Winchester, Đức 
Giám Mục Gerald Barnes Giáo Phận San Bernardino đã quyết định mua 
một khu đất tại Frech Valley để thành lập một giáo xứ mới được đặt dưới 
sự bảo trợ của Mẹ Chân Phước Teresa Calcutta cho công việc truyền giáo 
của giáo phận. 
ĐGM Gerald Barnes đã 3 lần thỉnh ý cha Tom Burdik đang làm cha xứ một 
giáo xứ lớn đầy triển vọng giúp ngài thành lập giáo xứ mới này.  
Ngày 01tháng 7 năm 2006 cha Tom đã chính thức nhận trách nhiệm làm 
cha xứ nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta nhưng là một “cha xứ homeless” 
vì không có nhà thờ và cũng chẳng có giáo dân. 
Sau đó cha Tom đi mời gọi sự cộng tác của các giáo dân ở những nhà thờ 
lân cận. Vào tháng 8 năm 2006 một cuộc họp quy tụ 20 giáo dân thiện chí 
cùng với cha Tom lên kế hoạch thành lập, điều hành và xây dựng một giáo 
xứ mới. 
Ngày 10 tháng 9 năm 2006 thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà thờ 
Blessed Teresa of Calcutta với sự tham dự của 50 gia đình. Đây là nhà thờ 
tạm nhỏ bé thuê một phần của Quán Rượu Moose Lodge. 
Thời gian ban đầu có 2 thánh lễ CN vào lúc 9:00 am và 11:00 am. 
Từ con số 50 gia đình sau 5 năm đã tăng lên hơn 950 gia đình tham gia 
sinh hoạt giáo xứ. Thánh Lễ Chủ Nhật có 2 lễ vào chiều thứ Bẩy và 5 lễ 
vào ngày CN bằng nhiều ngôn ngữ: Tiếng Bản Xứ, Tây Ban Nha và Việt 
Nam. 
Ngoài ra còn có những sinh hoạt mục vụ khác như các lớp giáo lý xưng tội 
rước lễ lần đầu, lớp giáo lý thêm sức, lớp giáo lý tân tòng, lớp thánh kinh 
và sinh hoạt giới trẻ. 
Mẹ Teresa Calcutta có lần kể lại: một ngày kia trên chuyến xe lửa đi 
Darjeeling tham dự tĩnh tâm, mẹ Teresa đã nghe tiếng Chúa mời gọi đi 
phục vụ cho những người nghèo khổ sống vất vưởng trên những con đường 
ở thành phố Calcutta. Sau tuần tĩnh tâm mẹ Teresa đã quyết định xin phép 
bề trên đi làm việc tông đồ trên đường phố.  
Một sự trùng hợp thú vị: mẹ Teresa nghe tiếng Chúa mời gọi trên 
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chuyến xe lửa định mệnh ấy vào ngày 10 tháng 9 năm 1948.  
Thánh Lễ đầu tiên tại nhà thờ tạm Blessed Teresa of Calcutta cũng trùng 
vào ngày 10 tháng 9.  
Cha xứ Tom Burdick đã đáp trả lại lời gọi của Thiên Chúa dấn thân vào 
cánh đồng truyền giáo trong việc thành lập một giáo xứ mới với biết bao 
cam go thử thách. 
Trong cùng một sứ mạng ấy, mỗi người giáo dân chúng ta cũng được mời 
gọi góp một bàn tay xây dựng một ngôi thánh đường trong tâm hồn mỗi 
người chúng ta và một ngôi thánh đường vật chất để cộng đồng giáo xứ 
Blessed Teresa of Calcutta sớm có một nơi thờ phượng tôn nghiêm. 
Dung Nguyễn (dịch theo tài liệu giáo xứ) 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Bill Gates giã từ cuộc chơi. 

 
Sau 33 năm ở trong cương vị người sáng lập và lãnh đạo công ty điện toán 
hàng đầu thế giới, tỷ phú William Henry Gates III đã nói lời từ giã với gần 
100,000 nhân viên Microsoft trên toàn cầu – dĩ nhiên là qua mạng Internet 
– hôm thứ Sáu tuần qua 16/9/2011. Lý do ông đưa ra rất đơn giản: ông cần 
thời gian để tập trung làm việc cho tổ chức nhân đạo Bill & Melinda Gates 
Foundation mà ông và vợ sáng lập. 

Với tài sản cá nhân được ước lượng đến 58 tỷ Mỹ kim, Bill Gates trong 
nhiều năm liên tục giữ ngôi “Người giàu nhất hành tinh” và được đánh giá 
như một trong 100 người có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Nhưng Bill và 
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Melinda Gates đã quyết định từ giã cuộc chơi một cách thảnh thơi để dành 
công sức và gần trọn số tiền khổng lồ đó cho một mục tiêu mới: tận diệt 
những chứng bệnh có thể ngăn ngừa được ở những nước nghèo. 

Tuy nhiều người đã dự đoán trước, nhưng tin Bill Gates công bố quyết định 
“tắt máy” (log-off) khỏi Công ty Microsoft cũng gây chấn động mạnh 
trong giới điện toán toàn cầu. Trong hơn ba thập niên qua, tên tuổi của ông 
đã gắn liền với sự phát minh và phát triển của kỹ thuật truyền thông mà 
ngày nay ai nấy cũng không thể thiếu này. Các phòng hội thoại 
(chatrooms), nhắn tin (message boards), sổ tay cá nhân (blogs), trang mạng 
(websites)... tràn ngập những mẫu chuyện về cuộc đời và hoạt động của 
Bill Gates. Họ cũng tranh luận về vai trò của ông trong lịch sử nhân loại 
với một câu hỏi vừa mang tính giả thiết nhưng cũng rất thực tế: nếu không 
có Bill Gates cách đây hơn 3 thập niên, bộ mặt thế giới bây giờ ra sao? 

Dù với lý do gì, sự “giã từ cuộc chơi” của Bill Gates là một lỗ trống khó 
lấp đầy trong ngành công nghệ đã đưa nhân loại đến trình độ tiến bộ kỹ 
thuật như ngày nay. Nhưng ngược lại, những thành phần thiệt thòi trên thế 
giới, cụ thể là những nước kém phát triển ở Phi châu và Á châu, lại được 
giúp đỡ một cách cụ thể để chống lại bệnh tật và nghèo đói. 

Bill Gates ra đi giữa lúc cuộc cạnh tranh trong ngành công nghệ vi tính 
bước vào một giai đoạn quyết liệt với sự ra đời của nhiều đối thủ trẻ và 
năng động khác, như Google và Yahoo. Microsoft chủ yếu là sáng tạo và 
bán nhu liệu (software) trong khi thế hệ đối thủ trẻ lại tập trung nhiều hơn 
về quảng cáo thương vụ và tìm kiếm trên Internet. 

Cùng với người bạn đồng sáng lập Microsoft là Paul Allen, Bill Gates từng 
mơ ước rằng một ngày nào đó trên mỗi bàn giấy ở mọi nơi trên thế giới đều 
có một máy vi tính cá nhân (PC). Khởi đầu trong một garage chật hẹp chỉ 
vỏn vẹn hai học sinh trung học làm việc gần như không thấy ánh sáng mặt 
trời và chỉ sống bằng Coke và pizza, giấc mơ đó đã được thực hiện hơn nửa 
đường và Microsoft bây giờ có đội ngũ 91,192 chuyên viên kỹ thuật (con 
số rất chính xác, máy computer ghi chép mà!) trên khắp thế giới. Trong lực 
lượng nhân sự đó, từ ngày thứ Hai này, sẽ giảm bớt một người lãnh lương 
dù rằng ông vẫn là sở hữu chủ phần lớn cổ phần trong công ty. 
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Bill Gates ra đời ngày 28.10.1955 
tại Seattle, tiểu bang Washington ở 
Hoa Kỳ, trong một gia đình giàu có. 
Cha của ông, William H. Gates Sr, là 
một luật sư danh tiếng và mẹ, Mary 
Maxwell Gates, là một giám đốc của 
công ty hàng đầu United Way. Bill có 
một chị, Kristi, và một em gái, Libby. 
Cả hai đều rất thành công trong sự 

nghiệp riêng của họ. 

Từ thời trung học, gia đình đã có ý định cho Bill nối nghiệp cha theo ngành 
luật nhưng cậu thiếu niên này chỉ khoái chơi với chiếc máy điện toán ASR-
33 thời đó hơn là đọc những án lệ rắc rối. Sự đam mê của Bill mạnh mẽ 
đến mức các thầy cô giáo bị cuốn hút vào các trò chơi của cậu và họ cho 
phép Bill được miễn dự lớp trong các giờ học để có thêm thời gian viết 
chương trình cho máy điện toán. 

 

 
Bill Gates & Paul Allen 

Cùng với vài người bạn cũng mê điện toán, trong đó có Paul Allen, Bill 
cắm đầu nghiên cứu và hoàn thiện nhiều chương trình căn bản mà về sau 
phạm vi ứng dụng của chúng trở nên phổ biến toàn cầu như FORTRAN, 
LISP và COBOL. Đến năm 17 tuổi, Bill và Paul “hợp tác làm ăn” với sự 
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thành lập công ty Traf-O-Data chế tạo bộ phận kiểm tra lưu lượng thông tin 
trên máy điện toán. Trong năm đầu, hai chàng trẻ làm ăn khấm khá, kiếm 
được khoảng $20,000 (nên nhớ, giá trị đồng tiền vào thời điểm cách đây 35 
năm) nhưng khi các khách hàng phát giác sản phẩm này là do “mấy thằng 
nhóc chế tạo”, thương vụ của công ty Traf-O-Data đã suy giảm hẳn. 

Bill Gates tốt nghiệp trung học từ trường Lakeside School năm 1973 với số 
điểm Tú tài 1590/1600. Với kết quả này, Bill được nhận vào Đại học 
Havard và tại đây chàng kết bạn với Steve Ballmer, một người có năng 
khiếu đặc biệt về kinh doanh về sau được Bill bổ nhiệm vào chức vụ Tổng 
tài (CEO) của Công ty Microsoft cho đến nay. Cũng tại ngôi trường nổi 
tiếng này, Bill gặp “sư phụ” Christos Papadimitriou, một nhà khoa học điện 
thoại trứ danh thời ấy. 

Tuy là sinh viên của Havard nhưng Bill Gates không có một học trình rõ 
rệt nào và đến năm 1975, anh rời trường – thực sự là nghỉ học luôn – để 
tìm đường tự lực cánh sinh. Sau khi công ty Intel cho ra đời sản phẩm Intel 
8080 CPU, Bill Gates nhận thức ngay rằng đây là con chip đầu tiên với giá 
thành thấp hơn $200 nhưng có thể chạy chương trình BASIC trong máy 
điện toán cá nhân. Bill Gates tính nhẩm trong đầu rằng đây là cơ hội bằng 
vàng để anh ta tận dụng cơ hội và thời điểm khởi đầu của cuộc cách mạng 
kỹ thuật điện toán. Sau khi “tham khảo ý kiến” chiếu lệ với cha mẹ, Bill 
Gates cùng với Paul Allen thành lập công ty nhu liệu đầu tiên vào năm 
1975, khi ấy cả hai mới vừa tròn 20 tuổi. 

Từ ấy đến nay, công ty Microsoft đã trải qua 33 năm đầy thử thách và phát 
triển vượt bậc để trở thành một cơ sở kinh doanh quốc tế không có đối thủ. 
Bill Gates là người đầu tàu và chịu trách nhiệm chính về hoạch định chiến 
lược cho những sản phẩm của công ty. Với sự hợp tác đắc lực của Steve 
Ballmer về mặt thương vụ, Microsoft gần như độc quyền tung hoành thị 
trường, đến mức Chính phủ Hoa Kỳ đã phải can thiệp để tạo sự công bằng 
về cạnh tranh cho các công ty khác. 

Trong phần lớn lịch sử của Microsoft, Bill Gates ngoài vai trò quản trị còn 
đảm nhiệm chức năng sáng tạo nhu liệu ứng dụng cho công ty, đặc biệt là 
các sản phẩm thảo chương. 

Ngày 15.06.2006, Bill Gates công bố sẽ chuyển hướng hoạt động trong 



 22

hai năm tới để cống hiến công sức của mình cho hoạt động từ thiện. Ông 
chia trách nhiệm của mình cho hai người kế nhiệm là Ray Ozzie (đặc trách 
về điều hành) và Craig Mundie (hoạch định chiến lược sản phẩm dài hạn). 
Một trong những sáng kiến sau cùng của ông trước khi ra đi khỏi công ty là 
sự thành lập nhóm phụ trách nhu liệu điều khiển tự động (robotics) cho 
Microsoft. 

Về đời tư, Bill Gates kết hôn với Melinda French, một cựu thư ký riêng của 
ông từ Texas, ngày 01.01.1994. Họ có ba đứa con: Jennifer Katharine 
(1996), Rory John (1999) và Phoebe Adele (2002). Nhà riêng của Bill 
Gates được coi như một “tổng đài kỹ thuật của thế kỷ 21” trên một sườn 
đồi nhìn xuống hồ Washington ở Medina, Tiểu bang Washington. Bill 
Gates không chỉ là một thiên tài kỹ thuật khô khan mà còn là một người 
yêu thích hội họa và văn chương. Ông là sở hữu chủ nhiều bức tranh nổi 
tiếng của danh họa Leonardo da Vinci và có nguyên một thư viện rộng lớn 
với đầy sách của các tác giả trứ danh. 

 
 

Từ năm 1993 đến 2007, Bill Gates luôn đứng đầu trong danh sách “Những 
người giàu nhất thế giới” do Tạp chí kinh doanh Forbes liệt kê. Năm 1999, 
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tài sản của Bill Gates vượt quá con số 101 tỷ đô-la và giới truyền thông mô 
tả ông là “”bách tỷ phú” đầu tiên của thế giới. Nhưng từ năm 2002, giá trị 
cổ phần của Microsoft tụt giảm do sự trượt giá chung trên thị trường chứng 
khoán khi chiếc bong bóng “dot-com” bùng vỡ. Tài sản riêng của gia đình 
Bill Gates cũng hạ xuống sau khi ông và vợ quyết định hiến tặng hàng chục 
tỷ đô-la cho các tổ chức nhân đạo. 

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5.2006, Bill Gates nói ông ước ao 
rằng mình không phải là “người giàu nhất thế giới” vì không thích bị dư 
luận chú ý quá nhiều. Ngoài Microsoft, ông còn có cổ phần trong nhiều 
công ty khác (như Corbis và Berkshire Hathaway của tỷ phú bạn thân 
Warren Buffett). Những sự “đầu tư lẻ tẻ” này mang lại cho ông “đủ tiền đi 
chợ” vài triệu đô-la mỗi năm. 

Từ năm 1994, Bill Gates bắt đầu bán bớt cổ phần của mình trong công ty 
Microsoft để cùng vợ thành lập Bill & Melinda Gates Foundation với mục 
đích hoạt động từ thiện trên khắp thế giới. Quyết định này bắt nguồn từ tấm 
gương vị tha của một tỷ phú nổi tiếng Mỹ khác là David Rockefeller, người 
chú trọng đến những lãnh vực nhân đạo mà các chính phủ và tổ chức quốc 
tế khác ít để ý đến như bệnh AIDS, cấp học bổng cho những nhóm thiểu số 
bị thiệt thòi, thiên tai và các chứng bệnh có thể phòng ngừa được ở các 
nước nghèo. Theo Tạp chí Forbes, tính đến năm 2004 gia đình Bill Gates 
đã hiến tặng tổng cộng gần $30 tỷ đô-la. Bạn thân của ông là Warren 
Buffett, người giàu thứ nhì thế giới, cũng đã góp vào quỹ từ thiện Bill & 
Melinda Gaes Foundation hơn $10 tỷ đô-la. Cả hai đều cam kết sẽ chi tiêu 
hết tất cả tài sản của họ cho các công tác nhân đạo trong vòng 50 năm sau 
khi những người sáng lập qua đời. 

Với sự thành công phi thường trên thương trường và những hoạt động nhân 
đạo to lớn, Bill Gates được nhiều tổ chức quốc tế và các cơ quan truyền 
thông uy tín bầu chọn “Nhân vật ảnh hưởng hàng đầu của thế kỷ 20” (liên 
tục trong ba năm 2004, 2005 và 2006), “Nhân vật trong năm” (2005), 
“Người hùng của Thời đại” (2006)... Ông cũng được trao tặng cho các 
danh hiệu cao quý và bằng cấp danh dự từ nhiều trường đại học quốc gia ở 
Hòa lan, Thụy Điển, Nhật Bản, Anh Quốc vàMexico. 
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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.


