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TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXIII QUANH 
NĂM A  
Mt 18, 15-20 
"Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi 
được người anh em". 
 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Nếu anh em ngươi lỗi phạm, 
hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó 
thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi 
được người anh em. Nếu nó không nghe 
lời ngươi, hãy đem theo một hoặc hai 
người nữa, để mọi việc được giải quyết 
nhờ lời hai hoặc ba nhân chứng. Nếu nó 
không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn. 
Và nếu nó cũng không nghe cộng đoàn, 
ngươi hãy kể nó như người ngoại giáo và 
như người thu thuế. 
"Thầy bảo thật các con, những gì các con 
cầm buộc dưới đất thì trên trời cũng cầm 
buộc, và những gì các con tháo gỡ dưới 
đất, thì trên trời cũng tháo gỡ. 
"Thầy lại bảo các con, nếu hai người 
trong các con, ở dưới đất, mà hiệp lời 
cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, 
Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho họ điều 
đó. Vì ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp 
nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những 
người ấy".
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

Các Kitô hữu không chỉ phải làm điều thiện mà còn phải giúp đỡ kẻ 
khác làm điều thiện nữa.   

Cha Mark Link, S.J. 

Một phụ nữ làm việc ở nhà hàng tiếng tăm nọ từng tuyên bố không theo 
tôn giáo nào cả nói với một vị linh mục: "Thưa cha, tôi không muốn làm 
cha thất vọng, nhưng trong số kẻ bê bối nhất tôi từng gặp trong nghề 
nghiệp của tôi lại có những Kitô hữu rất siêng năng đi nhà thờ". 
Linh mục đáp lại: "Ðúng vậy, trong số các Kitô hữu không may vẫn có 
những người tồi tệ, không khác gì trong số những người ngoài cũng có 
những người tồi tệ như vậy". 

Người phụ nữ liền đáp: "Thưa cha, thế thì không phải các Kitô hữu vẫn 
được xem là đặc biệt hơn sao?". 

Vị Linh mục buồn bã nhìn bà ta nói: "Ðúng thế, đúng thế, họ được xem là 
phải sống tốt hơn!" 

Cuộc đàm thoại trên hẳn khiến anh chị em ngạc nhiên. Các Kitô hữu 
thường xuyên đi nhà thờ hẳn khác hơn những kẻ không đi nhà thờ chứ ? 
Chúng ta hãy xem xét ba trường hợp sau: 

Một tay bán vé cho tuyến xe đưa đón ở phi trường nói với một ông bố: 
"Thưa ông, con trai ông có vẻ trẻ hơn tuổi của nó: ông nên mua nửa vé 
thôi. Nếu tài xế có hỏi, ông cứ nói là thằng bé dưới 12 tuổi. Như thế ông sẽ 
đỡ tốn vài đôla!" Giả sử anh chị em là ông bố ấy, anh chị em sẽ trả lời 
người bán vé thế nào? 

Rồi một trường hợp khác. Một bà mẹ bắt gặp đứa con gái 5 tuổi của mình 
cầm một cây kẹo mà nó ăn cắp được sau khi từ siêu thị ra. Giả sử anh chị 
em là bà mẹ ấy, anh chị em sẽ làm gì? 

Và đây trường hợp sau cùng. Giả sử nghe đứa bạn thân nhất của con bạn 
nói với nó: "Nếu mày cần hỏi bất cứ câu gì trong kỳ thi toán, mày cứ ra dấu 
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cho tao". Ðặt trường hợp thằng bé ấy là con của anh chị em, thì anh chị em 
sẽ cứ tiếp tục đọc báo hay sẽ đặt báo xuống và nói chuyện với cả hai cậu 
bé? 
Tôi không biết anh chị em sẽ xử lý thế nào trong những trường hợp như 
thế, nhưng tôi biết rõ Chúa Giêsu sẽ xử lý thế nào. Câu trả lời ấy được tìm 
thấy trong các bài đọc hôm nay. Cả ba bài đều tập trung vào bổn phận hỗ 
tương của người Kitô hữu phải có đối với nhau. Các Kitô hữu không chỉ 
phải làm điều thiện mà còn phải giúp đỡ kẻ khác làm điều thiện nữa. Chúa 
Giêsu bảo các môn đệ: "Các con là muối đất... các con là ánh sáng thế 
gian... Ánh sáng các con phải chiếu tỏa trước mặt thiên hạ" (Mt 5 : 13-16). 

Chúng ta hãy trở lại với ba trường hợp trên. Câu trả lời của người Kitô hữu 
đối với từng trường hợp trên như thế nào?  

Một kẻ theo Chúa Giêsu sẽ nói gì với người bán vé xe là kẻ đã nói với ông 
bố nọ: "Ông cứ nói với tài xế xe là thằng bé con ông dưới 12 tuổi?" Trường 
hợp này thực sự đã xảy ra ở Chicago. Ông bố ấy đã trả lời làm sao? Ông ta 
bảo với người bán "Tôi rất trân trọng hảo ý của ông, nhưng tôi muốn con 
tôi chân thực dù điều đó gây bất lợi cho nó".  

Còn bà mẹ bắt gặp đứa con gái của mình ăn cắp cây kẹo đã xử lý như thế 
nào? Ðây cũng là một câu chuyện có thực đã xảy ra. Cây bút của tờ báo 
Dallas Morning News khi thuật lại câu chuyện trên đã nói rằng bà mẹ nọ đã 
bảo đứa bé trả lại cây kẹo cho vị quản đốc, và ông này nói: "Ôi đừng lo gì 
chuyện đó. Nó có đáng gì đâu. Ðám nhân viên mỗi ngày ăn cắp của tôi 
nhiều hơn thế nhiều!". 

Như tay viết báo kể lại, đây thực là một câu trả lời khó tin nổi. Viên quản 
đốc đã gây cho cháu bé ấn tượng ăn cắp chả quan trọng gì nếu đó chỉ là 
một vật nhỏ mọn. Thực sự dù là ăn cắp vật lớn hay nhỏ thế nào đi nữa thì 
ăn cắp vẫn luôn luôn là điều xấu. 

Và cuối cùng hãy xét đến trường hợp thằng bạn của đứa con trai chúng ta 
đồng ý gian lận để giúp đỡ con trai ta trong bài thi toán. Jerome Weidman, 
tác giả cuốn "Hand of the Hunter" (Tay người thợ săn) khi còn bé từng can 
dự vào một trường hợp như trên. Ông kể lại cách đây 30 năm, ông vào 
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học một trường công ở Nữu Ước. Bà giáo dạy toán lớp ba của ông tên là bà 
O' Neill. Ngày nọ bà ra cho lớp một bài thi. Khi chấm bài bà nhận ra 12 cậu 
trai đã trả lời sai một cách giống y như nhau đối với cùng một câu hỏi. Qua 
ngày sau, bà yêu cầu 12 cậu bé ấy ở lại lớp sau khi tan học. Sau đó, không 
hề kết tội đứa nào, bà chỉ viết lên trên bảng câu này: "Tính chân thực của 
một người được thể hiện trong những điều kẻ ấy sẽ làm dù biết rằng không 
bao giờ bị ai bắt gặp". Ðoạn bà ghi tên tác giả câu nói trên: Thomas 
Babington Macaulay. Weidman viết: "Tôi không rõ về 11 cậu kia ra sao, 
chỉ có đứa một trong số đó là chính tôi, có thể nói rằng: Ðây là bài học đơn 
sơ nhưng quan trọng nhất trong đời tôi". 
Như thế chúng ta đã thấy ba mẫu người Kitô giáo xử lý như thế nào trong 
ba trường hợp khác nhau trên. Ba Kitô hữu này đã lưu tâm đến lời giáo 
huấn của Chúa Giêsu dạy phải giúp đỡ anh chị em sống cuộc sống Kitô 
hữu. Ba Kitô hữu này đã nghiêm chỉnh chấp nhận lời Chúa Phán với 
Êdekien trong bài đọc thứ nhất hôm nay: "Nếu... ngươi không răn dạy kẻ 
xấu thay đổi cách ăn ở của nó thì Ta sẽ qui trách nhiệm cho ngươi". Ba 
Kitô hữu này đã nghiêm chỉnh chấp hành lời thánh Phaolô gởi tín hữu 
Roma trong bài đọc thứ hai hôm nay: "Nếu anh em yếu mến kẻ nào, anh 
em sẽ không bao giờ làm hại kẻ ấy". Và cuối cùng, ba Kitô hữu nầy cũng 
đã nghiêm chỉnh tuân theo lời Chúa Giêsu trong phúc âm hôm nay; "Nếu 
anh em ngươi phạm lỗi với ngươi, hãy đến gặp nó và chỉ cho nó biết lỗi 
lầm của nó. Tuy nhiên phải làm điều ấy một cách âm thầm giữa ngươi và 
nó thôi". 

Như thế ba Kitô hữu nêu trên đã gây ấn tượng như thế nào cho những 
người nghe họ nói? Tôi xin được lập lại điều Jerome Weidman đã nói: "Tôi 
không rõ về 11 cậu kia ra sao, chỉ biết một đứa trong số đó là chính tôi, thì 
tôi có thể nói rằng: Ðây là bài học đơn sơ nhưng quan trọng nhất trong đời 
tôi". 
Eđmun Burke có nói: "Chỉ cần những người tốt cứ giữ yên lặng, là điều 
xấu sẽ tăng triển ngay" 

Trong những trường hợp trên, ba Kitô hữu nọ đã không giữ yên lặng. Họ 
mời gọi chúng ta noi gương họ. 
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 Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con ghi lòng tạc dạ những lời Chúa kêu 
gọi chúng con đi theo làm môn đệ Ngài: 

"Các con là muối đất, nếu muối nhạt đi thì lấy gì ướp nó mặn lại được. Nó 
chẳng còn ích gì chỉ đáng quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp lên đó. Các 
con là ánh sáng thế gian, một thành xây trên núi không thể giấu được. 
Không ai đốt đèn rồi đặt dưới đáy thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn để soi 
cho mọi người trong nhà. Cũng thế, ánh sáng các con phải toả chiếu trước 
mặt mọi người để họ trông thấy việc các con làm mà ngợi khen Cha các 
con, là Ðấng ngự trên trời" (Mt 5: 13-16). 

SỐNG ĐẠO 

NHẮM ĐÍCH 
 

 

Sally đã thuật lại cho chúng tôi nghe một kinh nghiệm mà cô học được 
trong một lớp ngoại khóa với tiến sĩ Smith. Cô kể rằng tiến sĩ Smith là diễn 
giả nổi tiếng với những bài giảng rất tinh tế. 
Một ngày nọ, khi bước vào lớp, Sally nhận thấy rằng hôm nay lớp sẽ có 
một trò vui gì đấy. Trên tường là một tấm bia lớn, và trên chiếc bàn gần đó 
có rất nhiều phi tiêu. Tiến sĩ Smith bảo với tất cả học sinh rằng hãy vẽ hình 
của người nào mà bạn ghét nhất, hoặc là hình của ai làm cho bạn tức giận, 
và ông cho phép họ ném phi tiêu vào hình vẽ đó. 
Cô bạn của Sally vẽ hình cô gái đã "cướp" mất người yêu của cô. Một 
người khác thì vẽ hình đứa em trai của mình. Sally cũng vẽ bức hình của 
một người bạn cũ, cô dồn công sức để vẽ sao cho thật giống, ngay cả 
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những cái mụn trên mặt cô bạn. Xong xuôi, Sally có vẻ rất hài lòng với tác 
phẩm của mình... 
Cả lớp xếp hàng và bắt đầu ném phi tiêu, mọi người cười nói rôm rả và 
không khí có vẻ rất vui nhộn. Một số học sinh ném phi tiêu rất mạnh đến 
nỗi tấm hình của họ bị rách toạc cả ra. Sally chờ tới lượt mình... Và cô đã 
rất thất vọng khi tiến sĩ Smith đề nghị mọi người dừng lại và trở về chỗ 
ngồi vì thời gian có hạn. 
Trong khi Sally ngồi nghĩ và hậm hực trong lòng vì không có cơ hội để 
ném phi tiêu vào hình kẻ mình ghét, thì tiến sĩ Smith bắt đầu gỡ tấm bia ra 
khỏi tường. 
Và sau tấm bia đó là bức hình của Chúa Giêsu... 
Một sự im lặng bao trùm cả lớp học khi các học sinh trong lớp nhìn thấy 
bức hình của Chúa Giêsu bị rách nham nhở trên tường; Những cái lỗ và 
những dấu lởm chởm trên mặt Chúa, và hai mắt Chúa bị đâm thủng. 
Tiến sĩ Smith chỉ nói một câu, "Hễ các ngươi đã làm việc đó cho một 
người trong những người rất hèn mọn nầy của anh em ta, ấy là đã làm cho 
chính mình ta vậy." 
Tất cả mọi người đều im lặng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt của 
những học sinh trong lớp, mọi người nhìn vào bức ảnh của Chúa và suy 
gẫm cho bản thân mình. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

ĐTC BỔ NHIỆM ĐHY TOMKO LÀM ĐẶC SỨ KỶ NIỆM PHÉP LẠ 
THÁNH THỂ 
 
VATICAN. Hôm 27-8-2011, Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sắc thư 
ĐTC bổ nhiệm ĐHY Jozef Tomko, nguyên Tổng trưởng Bộ truyền giáo, 
làm Đặc Sứ của ngài đến chủ sự các buổi lễ bế mạc năm kỷ niệm 600 năm 
Phép lạ Thánh Thể tại Ludbreg, thuộc Cộng hòa Croát, mừng vào ngày 4-9 
tới đây. 
 
Phép lạ Thánh Thể xảy ra năm 1411 tại thị trấn Ludbreg thuộc giáo phận 
Varazdin. Một linh mục, trong lúc cử hành thánh lễ tại nhà nguyện trong 
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lâu đài của bá tước Batthyany, đã nghi ngờ sự hiện diện thực của Chúa 
Kitô trong hình bánh và hình rượu sau khi truyền phép. Rượu trong chén 
thánh đã biến thành máu. Vị linh mục ấy đã giấu kín chén ấy với Máu 
Thánh phía sau bàn thờ rồi xây bít lại, và chỉ tiết lộ điều này lúc gần chết. 
Khi tin này được loan ra, các tín hữu bắt đầu đến hành hương tại lâu đài. 
Tòa Thánh cũng quan tâm đến phép lạ này; thánh tích được đưa về Roma 
và giữ lại vài năm trước khi đưa trở lại Ludbreg. ĐGH Giulio II đã thành 
lập một ủy ban điều tra về phép lạ Thánh Thể này và những vụ khỏi bệnh 
có liên hệ. Ngày 14-4 năm 1513, ĐHY Lêô 10 ban sắc chỉ cho phép tôn 
kính thánh tích. 
 
Hồi thế kỷ 18, một nạn dịch bộc phát tại Croát và quốc hội nước này, trong 
một phiên họp tại Varazdin ngày 15-12 năm 1739, đã khấn hứa sẽ xây một 
nhà nguyện ở Ludbreg để kính nhớ phép lạ nếu bệnh dịch chấm dứt, và 
thực tế đã xảy ra như vậy. Ngày nay, hằng năm vào đầu tháng 9 có đại lễ 
kỷ niệm phép lạ Thánh Thể. 
 
Trong sắc thư bổ nhiệm ĐHY Tomko làm Đặc Sứ, ĐTC nhắc đến sự tích 
trên đây và ngài đề cao tầm quan trọng của Thánh Thể như nguồn mạch và 
tột đỉnh đời sống Kitô (LG 11): ”nếu không có Thánh Thể chúng ta không 
thể là Kitô hữu đích thực và Giáo Hội cũng không thể được xây dựng để 
mưu phần rỗi cho con người.” Ngài nhắn nhủ ĐHY Đặc Sứ hãy nhắc nhở 
cho các tín hữu ngày càng học hỏi, tôn kính và lãnh nhận Thánh Thể để 
cuộc sống tại thế của chúng ta được nuôi dưỡng và ngày càng kết hiệp 
thâm sâu với Chúa Kitô, sống như Chúa đã sống và yêu thương như Chúa 
đã yêu, để xứng đáng đi vào cuộc sống vĩnh cửu”. 
ĐHY Tomko người Slovak, năm nay 87 tuổi, đã làm Tổng trưởng Bộ 
truyền giáo trong 16 năm trời, rồi làm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các 
Đại hội Thánh Thể quốc tế. (SD 27-8-2011) 
G. Trần Đức Anh OP 

 
Đức Thánh Cha chào mừng sự gia tăng số giáo dân dấn thân tại Á 
châu 
SEUL. Đức Thánh Cha Biển Đức XVI chào mừng sự gia tăng con số 
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giáo dân dấn thân tại Á châu là một dấu chỉ hy vọng lớn lao cho tương 
lai Giáo Hội tại đại lúc này. 
Đức Thánh Cha bày tỏ lập trường trên đây trong Sứ điệp gửi các tham 
dự viên Hội nghị giáo dân Công Giáo Á châu do Hội đồng Tòa Thánh 
về giáo dân tổ chức, nhóm tại Seul, Nam Hàn, từ ngày 31-8 đến 5-9 tới 
đây với chủ đề ”Rao giảng Chúa Kitô tại Á châu ngày nay”. 
Tham dự Hội nghị có lối 400 người, trong đó có các phái đoàn chính 
thức của 20 HĐGM Á châu, kể cả Việt Nam, và 30 phái đoàn đại diện 
các phong trào và Hội đoàn giáo dân. Đức Ông Giuse Đinh Đức Đạo, 
Giám đốc Đại chủng viện Xuân Lộc, là một trong các thuyết trình viên 
tại Hội Nghị này. 
Sứ điệp được Đức Hồng Y Stanislaw Rylko, Chủ tịch Hội đồng Tòa 
Thánh về giáo dân, công bố tại buổi khai mạc Hội nghị, qua đó, Đức 
Thánh Cha khẳng định rằng ”Con số ngày càng gia tăng các giáo dân 
dấn thân, được huấn luyện và đầy lòng nhiệt thành, là một dấu chỉ hy 
vọng rất lớn cho tương lai của Giáo Hội tại Á châu. Ở đây, với lòng 
biết ơn, tôi muốn đề cao hoạt động trổi vượt của nhiều giáo lý viên, 
đang mang đức tin Công Giáo phong phú cho người trẻ cũng như 
người lớn, thu hút cá nhân, gia đình và các cộng đồng giáo xứ tới một 
cuộc gặp gỡ ngày càng sâu xa hơn với Chúa Phục Sinh”. 
Đức Thánh Cha kêu gọi làm sao để các giáo dân, ”trong niềm hiệp 
thông tâm trí với các Mục Tử của mình, và được tháp tùng trong mỗi 
giai đoạn của hành trình đức tin qua sự huấn luyện tốt đẹp về tu đức và 
huấn giáo, họ được khích lệ cộng tác tích cực không những vào vào 
việc xây dựng cộng đoàn Giáo Hội địa phương, nhưng còn tìm kiếm 
những con đường mới cho Tin Mừng trong mọi lãnh vực của xã hội”. 
Cũng trong Sứ điệp, Đức Thánh Cha ca ngợi sự đóng góp của các 
phong trào tông đồ và canh tân như một hồng ân đặc biệt của Chúa 
Thánh Linh, vì họ mang lại sức sống và năng lực mới cho việc đào tạo 
giáo dân, đặc biệt cho các gia đình và người trẻ; tiếp đến là các Hội 
đoàn và Phong trào của Giáo Hội chuyên thăng tiến phẩm giá con 
người và công lý một cách cụ thể, chứng tỏ đặc tính đại đồng của Sứ 
điệp Tin Mừng về ơn chúng ta được nhận làm con cái Thiên Chúa. 
Sau cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc Hội nghị giáo dân Công Giáo Á châu 
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đề cao vai trò không thể thiếu được của giáo dân trong sứ mạng của Giáo 
Hội và phát triển những chương trình đặc thù, cũng như các sáng kiến, để 
trợ giúp họ trong việc rao giảng Chúa Kitô tại Á châu ngày nay. Ngài viết: 
”Tôi xác tín: những thảo luận và quyết định tại Hội nghị sẽ nhấn mạnh 
rằng đời sống và ơn gọi Kitô phải được coi như nguồn mạch đầu tiên mang 
lại hạnh phúc cao cả và là một hồng ân cần được 
 

Các Ðức Giám mục Hoa Kỳ mời gọi các tín hữu dấn thân xây dựng 
nền văn hóa sự sống 

Washington (Zenit 25/08/2011) - Ðể chuẩn bị cử hành Ngày Sự Sống vào 
Chúa Nhật 02 tháng 10 năm 2011, với chủ đề: "Ta đến để cho tất cả được 
sống và sống dồi dào" (x. Ga 10,10), từ hôm thứ Tư ngày 24 tháng 08 năm 
2011, các Ðức Giám Mục Hoa Kỳ đã cho phổ biến tám tập tài liệu bằng 
tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, trình bày giáo lý của Giáo Hội về các chủ 
đề liên quan đến sự sống con người. Ðó là các chủ đề: cưu mang thai nhi, 
phá thai, án tử hình, những người khuyết tật, những nghiên cứu trên các tế 
bào thai nhi, những vấn đề liên quan đến việc kết thúc sớm mạng sống con 
người (như việc trợ tử, làm cho chết êm dịu), những kỹ thuật truyền sinh 
(như thụ thai nhân tạo), tình yêu và hôn nhân. 

Ðược biết, những tập tài liệu này cũng được phổ biến trong các trang điện 
tử của Giáo Hội Công Giáo Hoa Kỳ để mọi người có thể vào đọc, chép 
xuống, hoặc in ra trong những hình thức văn bản ngắn gọn hơn, như tờ 
Bướm, Truyền Ðơn, vân vân... 

Ðể chuẩn bị cho dịp đặc biệt này, Ủy Ban chuẩn bị cũng đã phổ biến những 
mẫu kinh nguyện như: Những Lời Nguyện Giáo Dân cầu cho sự sống, 
Những Suy Niệm Kinh Mân Côi cầu cho các Ðôi Bạn, Những mẫu suy 
niệm Giờ Thánh cầu cho Sự Sống, được trích từ những suy tư của Ðức 
Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II về Tuổi Già. 

 

Philippines: các tín hữu sẵn sàng lần hạt một triệu chuỗi Mân côi 
MANILA – Phong trào Lần chuỗi Mân côi Gia đình ở Philippines đang 
dẫn đầu một chiến dịch, để có được một triệu người Philippines lần hạt một 
triệu chuỗi Mân côi trong 200 ngày, cầu cho mọi quốc gia trên thế giới. 
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Mang danh là "Một triệu hoa hồng cho thế giới: người Philippines cầu 
nguyện: Hòa bình cho mọi quốc gia", chiến dịch nhằm qui tụ người 
Philippines để lần một chuỗi Mân côi, mỗi ngày cầu nguyện riêng cho một 
quốc gia trên thế giới, trong 200 ngày. 

Việc lần hạt toàn quốc sẽ bắt đầu ngày 7-10, lễ Đức Mẹ Mân Côi, và kết 
thúc ngày 31-5-2012, lễ Đức Mẹ mọi Dân tộc. 

Đức Giám Mục Nereo Odchimar, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo 
Philippines, ca ngợi chiến dịch, nói rằng với một triệu người Philippines 
yêu hòa bình cầu nguyện chung với nhau, “chúng ta có thể cầu xin hòa 
bình cho thế giới từ bàn tay của Chúa và Mẹ của Ngài". 
Đức Tổng Giám mục Socrates Villegas, tổng giáo phận Lingayen-
Dagupan, Chủ tịch Ủy ban Huấn giáo và Giáo dục Công giáo thuộc Hội 
Đồng Giám mục Philippines, vốn hợp tác với Phong trào Lần chuỗi Mân 
côi Gia đình, cũng khuyến khích các tín hữu tham gia vào một chiến dịch 
tương tự lần hạt Mân Côi cho các trường học trên toàn quốc, được đặt tên 
là "1,1 triệu chuỗi ngày 11-11". 

Sáng kiến này sẽ giúp sinh viên học sinh các trường Công Giáo, cao đẳng 
và đại học, lần hạt cùng một lúc một triệu và 100 chuỗi Mân côi lúc 11 giờ 
trưa ngày 11-11-2011. 

Tổng Giám mục nói: "Chiến dịch này nhằm dạy cho giới trẻ của chúng ta 
rằng việc cầu nguyện có thể thay đổi thế giới, và những người cầu nguyện 
có thể thay đổi số phận của các dân tộc. Trên thực tế, không thể có hòa 
bình thế giới mà không có lời cầu nguyện". (Zenit.org 31-8-2011) 

Cộng đoàn Công giáo Việt Nam tại Ostrava (Tiệp Khắc) mừng lễ 
Quan Thầy  

[GPVO] - Chiều thứ Bảy ngày 16-7-2011 tại nhà 
thờ Navštívení Panny Marie, Cộng đoàn (CĐ) 
Công giáo Việt Nam Ostrava đã tổ chức thánh lễ 
mừng kính hai thánh Anna và Gioakim - Quan 
Thầy của CĐ. Tuy chưa đến ngày chính lễ nhưng 
vì một số lý do nên thánh lễ được dịch chuyển 
trước 10 ngày.   
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Về tham dự thánh lễ có quý Cha Tuyên Úy, quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá 
Vinh, Ban Chấp Hành Liên Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Cộng hòa 
Tiệp, anh chị em đại diện các CĐ Công giáo Việt Nam trên khắp đất nước 
Tiệp Khắc và các ân nhân, còn có những người không cùng niềm tin. 

Đây tuy là lần đầu tiên CĐ nơi đây tổ chức mừng lễ Quan Thầy sau bốn 
năm thành lập. Nhưng mọi công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ thật chu đáo 
và ngày lễ diễn ra thật sốt sắng và long trọng. Trong dịp này, CĐ cũng vui 
mừng chào đón một anh em tân tòng vừa chịu các bí tích khai tâm gia nhập 
CĐ và làm con cái Chúa, anh Giuse Đỗ Ngọc Khánh. Đó cũng như là dấu 
chỉ sự lớn mạnh của CĐ trong đời sống Đức Tin và làm chứng cho Chúa. 

 

Thánh lễ mở đầu với nghi thức cung nghinh tượng thánh Anna quanh 
khuôn viên nhà thờ. Đoàn rước nghiêm trang sốt sắng cất tiếng hát lời kinh 
ca ngợi hai thánh Quan Thầy Gioakim và Anna và tung hô Chúa: “…Nhị vị 
Thánh Nhân là người thuộc dòng thánh vương tuyệt vời, một đời âm thầm 
son sắt mà thôi”.  
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Trong bài giảng lễ, Cha Raťo, dòng Ngôi Lời, đã nhấn mạnh đến đời sống 
chứng nhân của Kitô hữu trong thời đại phát triển, khoa học hiện đại. Ngài 
nói: “Khi hai người yêu nhau thường tâm sự, chia sẻ, hy sinh cho nhau và 
không gặp nhau là cảm thấy nhớ. Thì đối với Thiên Chúa, chúng ta cũng 
phải luôn tâm sự, cầu nguyện với Ngài như người yêu của mình, đặc biệt 
siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ để được kết hiệp với Ngài”. 

Sau thánh lễ là tiệc vui liên hoan mừng lễ Quan Thầy, bữa tiệc buffet diễn 
ra vui vẻ và thấm đượm tình huynh đệ. 

CĐ Công giáo Việt Nam tại Ostrava là CĐ non trẻ mới thành lập, nhưng 
anh chị em nơi đây với đức tin và lòng mộ đạo, đoàn kết, yêu thương nâng 
đỡ nhau đã làm cho CĐ thêm sức sống và ngày càng lớn mạnh. 

 Anthony Trương 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 

Lớp Giáo Lý-Việt Ngữ 
Lớp Giáo Lý-Việt Ngữ 2011_2012 sẽ khai giảng ngày 18/9/2011 và kết 
thúc ngày 13/5/2012. 
Lớp học dành cho tất cả các em thiếu nhi từ 6 tuổi trở lên, chưa xưng tội 
rước lễ lần đầu hoặc đã xưng tội rước lễ lần đầu. 
Lớp học vào mỗi Chủ Nhật từ 12:00 pm đến 1:30 pm. 
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12:00 – 12:30: Việt Ngữ 
12:30 –   1:30: Giáo Lý  
Chương trình Việt Ngữ sẽ giúp các em đọc, viết tiếng Việt và học hỏi về 
văn hoá Việt Nam. 
Chương trình Giáo Lý sẽ giúp các em học hỏi về Giáo Lý Công Giáo, về 
Kinh Thánh và Giáo Hội. 
Lệ phí: $50.00/1 em; $75:00/ cho 2 anh chị em; $100.00/ cho 3 anh chị em. 
Lệ phí sẽ được nộp cho văn phòng Giáo Xứ để chi dùng cho sách giáo lý 
cũng như chi phí phòng học. 
Kính mời quý phụ huynh ghi danh cho các em tham dự lớp Giáo Lý-Việt 
Ngữ để các em có thêm kiến thức đạo đời và có cơ hội sinh hoạt vui chơi 
gặp gỡ bạn bè cùng trang lứa. 
 
Buổi Họp dành cho phụ huynh và các em theo học Lớp Thêm Sức 
2011-2012 
Ngày 18 tháng 9 năm 2011 
Vào lúc 6:30 pm 
Tại Nhà Thờ  
Tất cả phụ huynh và các em đều phải tham dự. 
 

Mừng Kỷ Niệm 5 năm thành lập giáo xứ Blessed Teresa 2006-2011 

Vào ngày Thứ Bẩy 10 tháng 9 năm 2011 từ 5pm-10pm 

Tại Monteleone Meadows, Brígg Rd., Murrieta 

Chương trình: Ăn tối và đấu giá hiện vật 

Ban tổ chức kêu gọi quý vị hảo tâm dâng cúng những đồ vật có giá trị cho 
cuộc đấu giá. 

Tất cả lợi nhuận thu được sẽ sung quỹ xây dựng Thánh Đường. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Susan_ điện thoại 951.323.4123   

 



 14

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
“Nàng tiên nhỏ” từng ăn xin nay thành bác sĩ  
Những tấm lòng vàng làm thay đổi định mệnh 

NGHỆ AN, Việt Nam (NV) - Cô Nguyễn Thị Hiên, 26 tuổi, con gái của một 
gia đình sống bằng việc ăn xin, bảy năm sau đã tốt nghiệp bác sĩ  ngày 9 
Tháng Tám tại Ðại Học Y Khoa Thái Nguyên, Việt Nam, nhờ sự giúp đỡ tài 
chánh của các nhà hảo tâm ở Orange County. 

 

Câu chuyện đổi đời của cô Hiên bắt nguồn từ một bài báo trên Người Việt 
xuất bản ngày 20 Tháng Hai, năm 2004, trích đăng từ báo Tuổi Trẻ ở Sài 
Gòn. Bài báo đề cập đến cô Hiên, người con gái thứ ba của ông Nguyễn 
Ngọc Diêu và bà Ðặng Thị Quy. 

Cô Hiên được sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó ở huyện Yên 
Thành, một huyện miền Núi của tỉnh Nghệ An, kiếm sống bằng việc ăn 
xin. Cha cô sau khi đi lính “hoàn tất nhiệm vụ, về quê và đã lập gia đình 
với một cô gái làng bên,” bài báo viết. 

Theo lời bài báo, cả hai ông bà Nguyễn Ngọc Diêu và bà Ðặng Thị Quy 
đều có biểu hiện của bệnh tâm thần nhẹ, không đủ sức khỏe để làm ruộng 
nương và có 4 người con và Hiên là con thứ 3 trong gia đình. Ngay từ nhỏ, 
Hiên đã phải chịu cảnh màn trời chiếu đất vì người mẹ buộc cô trên lưng 
phiêu bạt khắp nơi xin ăn và mãi đến năm 7 tuổi Hiên mới đòi được đi học. 
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Qua lời kể của một ân nhân của cô là một cụ ông 76 tuổi, yêu cầu được 
giấu tên, cho biết cô tốt nghiệp bác sĩ ở Việt Nam vào tuần đầu Tháng Tám 
năm nay. Qua điện thoại, tối hôm 9 Tháng Tám, khoảng 11 giờ đêm (giờ 
California) Hiên cho báo Người Việt biết, cô vừa về đến nhà sau lễ ra 
trường. 

Tâm sự của tân bác sĩ 

Hiên sửng sốt khi nhận được điện thoại của phóng viên báo Người Việt lúc 
ấy, phải vài phút sau cô mới bình tĩnh cho biết, “Chú ơi, từ sau bài báo viết 
về chuyện đời cháu, đời cháu có xoay chuyển rất mạnh và rất ý nghĩa cho 
cháu và cả gia đình cháu nữa.” 

Cô Hiên kể, “Ngày đó cháu rất thiếu thốn nhiều điều, chịu rất nhiều khó 
khăn mà bài báo ngắn gọn ấy cũng chưa nói lên hết được những khó khăn 
của cháu. Cháu chỉ có một mục đích nhỏ nhoi là được học xong trung học, 
lấy bằng tốt nghiệp tú tài rồi sẽ vào Sài Gòn làm thuê, làm mướn (làm công 
nhân lao động trong các công ty).” Cô nghĩ nếu có bằng cấp cao hơn người 
khác thì sẽ được học tiếp. “Vì cháu rất muốn đi học!” cô tâm sự. 

“Ðiều may mắn đã đến với cháu khi nhận được sự giúp đỡ của các ân nhân 
về vật chất cũng như về tinh thần, cộng với những lời động viên, khuyên 
bảo mà cháu đã quyết tâm thi đỗ ngành bác sĩ.” Cô nói trong nỗi xúc động 
và câu chuyện xen với những phút im lặng, nghẹn ngào. 

Cô Hiên chia sẻ, “Cháu gởi lời cám ơn sâu sắc đến các ân nhân ở Mỹ, 
trước hết là đến ‘bác... ở Mỹ’ (người được nhắc đến yêu cầu giấu tên), cháu 
muốn cám ơn cha mẹ đã sinh và nuôi dưỡng cháu đến ngày hôm nay, công 
ơn của thầy cô giáo đã dạy dỗ, động viên và cám ơn bạn bè hàng xóm láng 
giềng đã giúp cháu và gia đình cháu để cháu yên mà học hành cho đến 
ngày hôm nay. Cháu cũng muốn nhắn nhủ các bạn, các em đang có cùng 
cảnh ngộ khó khăn như cháu, xin cứ cố gắng lên.” 

Hiên cũng muốn cám ơn nhà báo Tiến Dũng của báo Tuổi Trẻ là người đã 
vất vả tìm đến tận nhà cô ở Nghệ An để phỏng vấn khi cô còn học lớp 11. 
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Cô rấm rức khóc và kể sáng (vì giờ bên Việt Nam là ban ngày) hôm lãnh 
bằng tốt nghiệp cô cũng khóc: “Thầy giáo trao bằng cho 60 người đầu, rồi 
phải đợi nhóm ấy thay đồ ra mới có áo mũ cho nhóm sau mặc để làm lễ. 
Tổng cộng khóa 38 của cháu có 300 bác sĩ tốt nghiệp.” 

Sau buổi lễ, cô Hiên được các bạn rủ đi ăn mừng nhưng cô nói đã phải cáo 
từ để về lo cho gia đình. Cha mẹ và chị gái của cô đều mắc bệnh rất khó 
khăn. Con của người chị gái lên 10 tuổi cũng bị bệnh bại não. 

Từ khi được đi học, cô Hiên đã tự làm gương và hướng dẫn cho cậu em 
vào đại học, cô nói: “Gia đình cháu ngày xưa bố mẹ không được đi học, 
anh và chị gái cũng không được đi học, nay hai chị em cháu đã học đại học. 
Ðây là niềm hãnh diện cho gia đình cháu.” 

Cô Hiên nói nay cô đã thành công trong chặng đường 6 năm để thành bác 
sĩ. Cô tự hỏi liệu sự may mắn có bao giờ đến với cô lần thứ hai không. Ý 
cô nói về muốn học thêm nữa và hiện cô đang ôn tập để cuối tháng này sẽ 
thi Cao Học, kỳ thi dành cho các sinh viên tốt nghiệp với số điểm cao. Nếu 
đậu, cô sẽ học chuyên khoa về mắt thêm ba năm nữa và chỉ phải đóng tiền 
ăn và chỗ ở, không phải trả tiền học. 

Ðược hỏi về dự tính sau khi tốt nghiệp sẽ làm gì, cô cho biết: “Hiện tại 
cháu muốn kiếm được rất nhiều tiền để bố mẹ đỡ khổ hiện hàng ngày thiếu 
ăn từng bữa, lo từng manh áo; và giúp cho người chị gái có con 10 tuổi bị 
bệnh bại não, chậm phát triển vì suy dinh dưỡng.” 

Cô cũng muốn đem sở học của mình để giúp đỡ những người nghèo khó. 
Cô nói nếu gia đình được ổn định, “Cháu rất muốn được học lên cao hơn 
nữa và nếu được đi du  học thì đó là điều cháu mơ ước!” 

Ðược hỏi về công việc hàng ngày của riêng mình, Hiên cho biết hàng ngày 
cô phải đi học ở bệnh viện và ở lại trường từ sáng đến chiều. 

Những năm đầu vì môn học còn ít, cô đã đi dạy kèm tại gia, mỗi tuần ba 
buổi “đủ để có tiền ăn cơm và tiêu dùng”. Những năm sau, việc học nhiều 
và nặng nề hơn nên không còn thời gian để đi dạy nữa nên “Cháu đã tranh 
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thủ đi bán thẻ điện thoại, hoặc đi phát tờ rơi quảng cáo cho công ty nào đó 
hoặc ngân hàng trong dịp đầu năm học. Ban đêm cháu phải học bài, thời 
gian của cháu gần như là kín. Ðây cũng là lý do cháu chưa có bạn trai đó 
chú ạ.” 

Thỉnh thoảng cô Hiên còn phải đi thăm người em trai và hướng dẫn cho 
cậu em đang học năm thứ tư của đại học kỹ thuật công nghiệp Thái 
Nguyên. Cô nói vì tự biết hoàn cảnh của mình nên hai chị em đều biết ăn 
uống tiết kiệm để dành tiền đi học. 

“Cháu biết con đường duy nhất để cho gia đình cháu được dư cơm ăn, áo 
mặc ấm là cháu phải học hành, nên cháu rất cố gắng.” 

Hiên cho biết, năm ngoái cô đã tham gia trại Hè ‘Project Vietnam’ từ Huế 
vào Bến Tre do Bác Sĩ Quỳnh Kiều tổ chức. Cô gởi lời cám ơn Bác Sĩ 
Quỳnh Kiều và các bạn đã cùng tham dự trại. 

Ðược hỏi về sự nghèo khó của cô Hiên và gia đình, Bác Sĩ Quỳnh Kiều cho 
nhật báo Người Việt biết, “Hiên là con nhà nghèo, dễ thương và thông 
minh. Tôi biết cô ấy.” 

Theo Bác Sĩ Quỳnh Kiều, Hiên ít nói, làm việc chăm chỉ với vai trò một 
sinh viên y khoa, giúp bệnh nhân trước khi vào gặp bác sĩ. Bác Sĩ Quỳnh 
Kiều cũng cho biết lệ phí tham dự trại Hè là $1,000, “cụ... (giấu tên) bên 
Mỹ” trả $500, và Project Vietnam tặng $500 cho Hiên dưới hình thức học 
bổng. 

Vẫn đối mặt với thách thức 

Kể về hoàn cảnh hiện tại của gia đình, Hiên cho biết: “Kể từ ngày chị em 
cháu quyết định lấy lại ruộng đất để làm thì từ đó đến giờ gia đình cháu 
không phải đi ‘ăn xin’ như ngày trước nữa. Bố cháu 67 tuổi và mẹ cháu thì 
72. Cả hai đã già nhưng vẫn cố gắng phụ giúp chị gái của cháu làm ruộng.” 

Người chị năm nay 30 tuổi, còn sức khỏe vì còn trẻ, nhưng ít học nên 
không biết tính toán cách làm, cô phải gọi điện thoại nhờ mọi người chỉ 
bảo giùm. Tuy vất vả nhưng vì gia đình ở nơi thời tiết xấu nên kiếm gạo 
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chỉ đủ ăn, những chi tiêu cần thiết khác phải làm thêm hay đi vay nợ mới 
đủ sống. “Những khoản chi này khi xưa là do cháu đi bán củi hay làm thuê, 
giờ thì cháu phải đi học,” cô giải thích. 

Theo cô, đứa con người chị bị “bệnh tâm thần của trẻ em” không biết có 
phải do di truyền từ người chị một phần và từ người cha của cô hay không. 
Vấn đề suy dinh dưỡng là có vì thỉnh thoảng gia đình mỗi người mới được 
ăn 150 gram thịt. Còn lại đa phần là ăn rau. 

Cô cho biết trong thời gian đi học y khoa, cô đã cố gắng dành dụm tiền 
mua được một cái Tivi cho gia đình (từ tiền học bổng khuyến học, tiền của 
“bác... (giấu tên) bên Mỹ” giúp và tiền cháu kiếm thêm) và để mua quần áo 
mới cho cả gia đình mỗi dịp Tết về. 

“Cháu cũng đã mạnh dạn vay tiền ưu đãi cho sinh viên để mua một ‘cỗ 
trâu’ để bố cháu chăn dắt trâu hàng ngày cày đất, giúp thêm kinh tế cho gia 
đình.” 

Chân dung ân nhân ẩn danh 

Giúp đỡ Hiên có nhiều ân nhân, trong đó có một vị ân nhân đề nghị giấu 
tên mà Hiên hay nhắc đến. Cụ cho biết: “Tôi tiết kiệm đồng tiền già của tôi 
để có thể giúp cho cháu học hành vì cháu nó không những giỏi mà còn hay 
thương người. 
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Hình chụp lại tấm 
ảnh trên báo Tuổi 
Trẻ năm 2004 khi 
Nguyễn Thị Hiên 
chở củi trên xe đạp 
đi bán. (Linh 
Nguyễn/Người Việt) 

Tôi đọc báo Người Việt, biết Hiên cũng đã từng cho ba mẹ con một người 
ăn xin khác đứng trú mưa trước cổng trường tờ 5,000 đồng, người mẹ bị 
mù. Số tiền ấy bằng nửa số tiền nó đi lấy củi trong rừng và một buổi chở 
xuống chợ Gám, chợ Dinh xa 20-25 cây số để bán. Nó giúp nhiều lần như 
thế chứ không phải chỉ một lần. Bạn bè gọi nó là nàng tiên nhỏ. Tôi học ở 
nó!” 

Cụ cho biết trong những năm đầu, sau khi trả tiền nhà housing, cụ dành 
một số tiền mỗi ba tháng từ tiền già để giúp người con gái hiếu học của gia 
đình sống bằng việc đi ăn xin. Từ năm ngoái, cụ được tăng tiền già nên có 
thể giúp cô nhiều hơn trước trong việc ăn học. 

Cụ tâm sự, “Tôi tự giới hạn mọi chi tiêu, cắt phần ăn của mình và giúp cho 
cháu từ chính đồng tiền già của tôi.” 

Cụ rút trong túi áo màu xanh lợt một thẻ đi xe bus và nói tiếp: “Chiếc áo 
này tôi mua cũ, đã vá 15 lần rồi nhưng mặc vẫn được. Chiếc quần tây màu 
beige là do tôi nhặt lại từ thùng rác của người Mễ lối xóm, thấy còn tốt nên 
tôi mặc đến hôm nay. Tôi mong một ngày nào đó, một ai đó, một tổ chức 
nào đó có thể cho cháu học bổng để sang Hoa Kỳ tiếp tục học, để cháu tận 
dụng được khả năng của mình. Và tôi phó thác mọi sự trong tay Chúa!” 

Liên lạc tác giả: LinhNguyen@nguoi-viet.com 



 20

 
 

 
 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.


