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TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXII QUANH 
NĂM A  
Mt 16, 21-27 

"Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy từ bỏ 
mình". 

Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các 
môn đệ thấy: Người sẽ phải đi 
Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi 
các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, sẽ bị giết 
và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo 
Người lại mà can gián Người rằng: "Lạy 
Thầy, không thể thế được! Thầy sẽ 
chẳng phải như vậy đâu". Nhưng Người 
quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy 
lui ra đàng sau Thầy, con làm cớ cho 
Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết 
những gì thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ 
hiểu biết những sự thuộc về loài người". 

Bấy giờ Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Nếu ai muốn theo Thầy, thì hãy 
từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà 
theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai đành mất 
mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự 
sống.                                   

(Tiếp theo)
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TIN MỪNG CHỦ NHẬT XXII QUANH NĂM A  
(Tiếp theo trang 1) 
Nếu ai được lợi cả thế gian mà thiệt hại sự sống mình, thì được ích gì? 
Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình? Bởi vì Con Người sẽ 
đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, 
và bấy giờ, Người sẽ trả công cho mỗi người tuỳ theo việc họ làm". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

MẤT VÀ ĐƯỢC 
Lm Luy Hữu Độ, CMC 

 
Ông Vincio, người Ý, 58 tuổi, là giáo sư môn toán. Hôm đó ngày 
23/12/1993 đang trên đường đi thì chiếc xe hơi của ông bị nổ lốp. Ông 
xuống xe loay hoay thay bánh “sơ cua”. Đúng lúc đó, có người tới giúp 
ông một tay. Khi gần ráp xong bánh xe thì người đàn ông này kiếu từ phải 
đi. Ráp xong bánh xe, ông Vincio thu lại đồ nghề mới biết hộp đồ nghề của 
mình bị mất cắp một số đồ mắc tiền do người đàn ông “tốt bụng” kia lấy. 
Ông buồn thở dài, nhưng ông thấy 1 vé số rơi xuống đường có lẽ của tên ăn 
trộm rớt ra. Ông lượm bỏ vào túi. 
 
Dịp xổ số đầu năm 1994, ông Vincio mang vé số đó ra dò thì may quá vé 
số trúng 50 triệu lire tiền Ý tức khoảng 60 ngàn đôla Mỹ. Mất đồ sửa xe 
200 đôla mà lợi được 60 ngàn đôla, ai mà chẳng thích. Nhưng lương tâm 
ông Vincio áy náy vì vé số này không phải của ông. Lòng ông dường như 
đeo một tấn đá nặng nề. Ông bỏ tiền đăng quảng cáo để tìm ra chủ nhân 
của tấm vé số đó. Nhiều người tham tới nhận là của mình. Nhưng chỉ vài 
câu hỏi, ông biết là kẻ tham lam. Ba tuần sau, tên trộm đồ sửa xe điện thoại 
tới nhận và tả lại mọi chi tiết. Ông Vincio mang 50 triệu lire tới trả cho chủ 
nhân. Tên trộm quá cảm động, xin lỗi ông Vincio và nói vì anh ta đang thất 
nghiệp lại nuôi 2 đứa con thơ nên buộc lòng phải lấy đồ sửa xe bán lấy 
tiền. Tên trộm hỏi tại sao ông Vincio không giữ lấy 50 triệu lire mà xài vì 
có ai biết gì đâu. Ông Vincio trả lời, lương tâm ông không cho phép. Ra về, 
ông Vincio cảm thấy nhẹ nhõm tâm hồn hơn bao giờ hết.Mất đồ sửa xe, 
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nhưng được tiền nhiều, được tiền đó nhưng lại mất bình an tâm hồn. Cái 
vòng mất-được đó cứ luẩn quẩn xoay tròn. Cuối cùng ông Vincio chấp 
nhận mất số tiền để được bình an tâm hồn. 
Phúc âm hôm nay cũng nói tới cái Mất và cái Được. “Nếu ai dám mất 
mạng sống mình ở đời này vì Thầy thì sẽ được nó ở đời sau.” Mất mạng 
sống tức từ bỏ mình vác thập giá theo Chúa - được đời sau tức được Nước 
Thiên Đàng, được Thiên Chúa, được hạnh phúc muôn đời. 
 
Như vậy nếu so sánh chúng ta sẽ thấy mình mất những cái gì tạm thời để 
được những cái gì vĩnh cửu - mất những thú vui chóng qua để được hạnh 
phúc trường tồn - mất thân xác mục nát để được linh hồn bất tử - mất tội lỗi 
và hình phạt để được ân điển và phần thưởng - mất sự cắn rứt lương tâm để 
được bình an tâm hồn. 
 
Cái mất này so với cái được thì mất quá nhỏ nhoi, còn cái được thì bao la 
vô tận. Cái mất này là "tấm vé" vào Nước Trời. Nước Trời là thực tại 
không thể mua bằng quyền lực, tiền bạc, sống lâu, danh vọng, tài giỏi... 
Nước Trời chỉ có thể mua bằng việc dám mất mạng sống, dám từ bỏ mình. 
Từ bỏ mình là khi chúng ta giữ 10 điều răn Chúa tử tế, là khi chúng ta yêu 
thương và tha thứ kẻ thù, là khi chúng ta chấp nhận cái nóng lạnh của thời 
tiết, là khi chúng ta chấp nhận những bệnh tật Chúa gửi đến, là khi chúng ta 
chu toàn bổn phận của cha mẹ hay con cái trong nhà, là khi chúng ta phục 
vụ những công tác của giáo xứ, là khi chúng ta dám bỏ giờ để thăm viếng 
bệnh nhân... Nói chung là khi chúng ta chấp nhận phải hy sinh hơn, phải 
vất vả hơn, phải thiệt thời hơn. 
 
Thiên Chúa không hứa hạnh phúc mau qua, Thiên Chúa không chiều 
chuộng để chúng ta hư đi. Nhưng Thiên Chúa nói thẳng và nói thật "Ai 
dám mất mạng sống thì người đó được lại". Mỗi người chỉ sống một đời, 
đời đó lại rất cá biết không ai thay thế được, cho nên chúng ta đừng dại 
mang đời mình ra "gamble" tức chơi trò may rủi. Vì được lời cả thế gian 
mà sau này mất thiên đàng thì chúng ta còn gì mà chuộc lại. Cái chắc ăn 
nhất là dám chọn cái "Mất" tạm thời để nhận cái "Được" thiên thu.  
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SỐNG ĐẠO 

 Bước đi một dặm bằng đôi giày của người khác 
 
“Đừng bao giờ xét đoán một người cho đến khi bạn bước đi một dặm bằng 
đôi giày của họ”. Mẹ Têrêsa chính là người hiểu thấu điều này nhất. Sau 
khi cùng sống với những người nghèo nhất trong số những người nghèo ở 
Calcutta, Ấn Độ, suốt gần 30 năm, mẹ đã nhận được Giải Thưởng Nobel 
Hoà Bình vào năm 1979. 
 
Mẹ đã phát biểu: “Cuộc sống là cuộc sống”. Mẹ không ngừng giải thích 
rằng tất cả nhân loại đều đặc biệt và đều có một giá trị lớn lao, cho dù họ là 
ai, và chỉ khi nào chúng ta học được cách tôn trọng sự thật ấy thì chúng ta 
mới có thể bắt đầu giúp đỡ họ cải thiện cuộc sống. 
Hầu hết mọi người sẽ vui vẻ bước đi một dặm bằng đôi giày làm bằng vải 
nhung hay bằng đôi giày thể thao tốt nhất, nhưng liệu có bao nhiêu người 
muốn bước đi bằng đôi giày của một người lao động nghèo? 
  
Khi còn sống ở Uganda, miền Đông Châu Phi, tôi tìm thấy một đôi giày đã 
bị vứt bỏ, đối với tôi nó đã trở thành biểu tượng của Châu Phi, một dân tộc 
với tâm hồn nhân hậu, nhưng phải vật lộn, tranh đấu. Từ những tiếng lộp 
độp của xi măng cho thấy rõ rằng người chủ cuối cùng của đôi giày chính 
là một người làm nghề xây dựng - một người trộn hồ. Cũng giống như 
những người khác, tôi đứng đó quan sát, không còn gì phải nghi ngờ, anh 
ta làm việc cả một ngày dài nhễ nhại mồ hôi dưới cái nắng oi bức mà 
không có gì che chắn, và chỉ có vài khúc mía cho buổi ăn trưa. Anh ta đã 
mang đôi giày ấy cho đến khi chỗ rách trên đôi giày quá to và không còn 
có thể mang được nữa. Khi không còn mang được thêm một ngày nào nữa, 
anh ta đã để nó ở đó cho tôi tìm thấy. Dĩ nhiên, anh ta không phải cố tình 
làm như thế, nhưng đôi giày ấy đã giúp tôi có cách nhìn khác về những vấn 
đề nhỏ nhặt của mình. 
  
Không, thật ra tôi không hề bước đi một dặm nào bằng đôi giày ấy hay 
thậm chí cũng không thử nó. Chỉ cần nhìn nó thôi cũng đủ để tôi tạ ơn về 
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rất nhiều ơn lành tôi có được, bao gồm cả đôi giày thoải mái, bình thường 
mà tôi vẫn thường mang. 
 
Một thời gian sau, một cậu trai trẻ đến gõ cửa xin giúp đỡ. Cậu ta nhận 
được học bổng vào học trường nội trú, nhưng có một yêu cầu cậu ta không 
thể đáp ứng được - cậu ấy không có bất cứ một đôi giày nào. Cậu ta hỏi tôi 
có dư đôi giày nào có thể cho cậu ấy không. Đôi giày tôi đang mang lúc ấy 
khá vừa vặn với cậu ấy, và tôi đã tặng nó cho cậu ấy.  
Không, một hành động tử tế đơn giản không làm tôi trở nên bậc thánh 
giống như mẹ Têrêsa, nhưng tôi tin rằng vào giây phút đó, từ trong tâm 
hồn, tôi cảm nhận được sự thôi thúc đã khiến và giữ mẹ không ngừng làm 
những gì mẹ đã làm suốt những năm ấy: “Tình yêu Đức Giêsu thôi thúc 
chúng ta” (2 Cr 5,14). 
Nghi Ân dịch 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
  
ĐỨC THÁNH CHA CHỦ SỰ THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY QUỐC 
TẾ GIỚI TRẺ 
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MADRID. Sau 1 tuần lễ tiến hành khẩn trương tại Madrid, Ngày Quốc Tế 
giới trẻ thứ 26 đã kết thúc tốt đẹp với Thánh lễ do ĐTC Biển Đức 16 chủ 
sự tại Sân Bay Cuatro Vientos sáng chúa nhật 21-8-2011 trước sự hiện diện 
của 2 triệu người. 
 
Sáng sớm 21-8-2011, các bạn trẻ đã được đánh thức với nhạc Mêhicô được 
truyền qua các loa phóng thanh, và một lát sau đó, các tu sĩ nam nữ đã 
nguyện kinh sáng. Nhiều HY và GM cũng đã có mặt từ lúc này để tham dự. 
Bầu trời tươi sáng trở lại và có phần mát hơn so với hôm trước. Số người 
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hiện diện tại khu vực phi trường đã lên tới 2 triệu người. 
ĐTC đến đây vào lúc 9 giờ sáng, rồi dùng xe bọc kính tiến vào khu vực phi 
trường, đi qua các lối đi để chào thăm các bạn trẻ và tín hữu, trong bầu 
không khí rất tưng bừng.. rất nhiều nhóm vẫy cờ quốc gia của họ. 
Khu vực trước lễ đài được dành cho hàng ngàn linh mục đồng tế. Các vị 
cũng mặc áo lễ trắng giống như 800 vị Hồng Y và GM, nhưng hai giải 
đằng trước và đằng sau có các thánh giá màu đỏ đơn sơ. Hiện diện trong 
thánh lễ cũng có Quốc vương Juan Carlos và Hoàng hậu Sofia của Tây Ban 
Nha. 
 
Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đã nhấn mạnh tới cách thức sâu xa để biết 
Chúa Kitô và nhắc nhở các bạn trẻ về lòng gắn bó với Giáo Hội là điều rất 
cần thiết để nhân biết đích thực về Chúa.   ĐTC nói : ”Các bạn trẻ thân 
mến, ngày hôm nay Chúa cũng hỏi các bạn cùng một câu hỏi như với các 
Tông Đồ: ”Vậy các con nói Thầy là ai?”. Các bạn hãy quảng đại và mạnh 
dạn trả lời Chúa, như con tim trẻ trung của các bạn. Các bạn hãy nói với 
Chúa: ”Lạy Chúa Giêsu, con biết rằng Chúa là Con Thiên Chúa, Đấng đã 
hiến mạng sống cho con. Con muốn trung thành theo Chúa và xin để cho 
Lời Chúa hướng dẫn con. Chúa biết và yêu thương con. Con tín thác vào 
Chúa và con đặt trọn cuộc sống của con trong tay Chúa. Con muốn Chúa 
là sức mạnh nâng đỡ con, là niềm vui không bao giờ bỏ con”. 
 
Tiếp tục bài giảng Ðức Thánh Cha nhắn nhủ các bạn trẻ: "Hỡi các bạn trẻ 
thân mến, xin hãy để tôi, trong tư cách là Người Kế Vị Thánh Phêrô, mời 
gọi các bạn củng cố niềm tin được các Tông đồ truyền lại, hãy đặt Chúa 
Kitô, Con Thiên Chúa, ở trung tâm cuộc sống của các bạn. Nhưng các bạn 
cũng hãy để tôi nhắc nhở rằng theo Chúa Giêsu trong niềm tin, đó là đồng 
hành với Chúa trong tình hiệp thông của Giáo Hội. Không thể theo Chúa 
Giêsu một mình. Ai chiều theo cám dỗ đi theo ý riêng mình, hoặc sống 
đức tin theo não trạng duy cá nhân chủ nghĩa, - một điều rất thịnh hành 
trong xã hội,- thì gặp nguy cơ là sẽ không bao giờ gặp được Chúa Giêsu 
Kitô, hoặc rốt cục chỉ theo một hình ảnh sai lạc về Chúa. 
  
Trong phần rước lễ, ĐTC đã đích thân cho hàng chục các bạn trẻ rước lễ, 
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các LM đã mang Mình Thánh cho hàng ngàn bạn trẻ khác. Nhưng rất tiếc 
là nhiều bạn trẻ khác chỉ được rước lễ thiêng liêng trong lễ này, vì cơn 
giông tố tối thứ bẩy vừa qua đã làm sập 10 trên tổng số 14 nhà nguyện 
được bố trí trong Phi trường để các bạn trẻ có thể chầu Mình Thánh Chúa 
ban đêm và rước Mình Thánh được giữ tại đây. Mình Thánh bị hư hại, và 
vì lý do an ninh không cho phép các bạn trẻ di chuyển từ khu vực này sang 
khu vực khác, ngoài ra, nhiều căn lều có nguy cơ bị sụp đổ thêm, nên việc 
cho rước lễ trong thánh lễ không thể thực hiện được. Đây là quyết định của 
ban chỉ huy tối cao của cảnh sát Tây Ban Nha. Các bạn trẻ được yêu cầu 
khi rời phi trường, hãy ghé lại một thánh đường ở Madrid để xin rước 
Mình Thánh Chúa. 
 
Cuối thánh lễ 
ĐTC đặc biệt cám ơn Đức TGM Giáo Hạt quân đội và không quân Tây 
Ban Nha đã quảng đại cho sử dụng Phi trường Cuatro Vientos này, trùng 
vào dịp kỷ niệm 100 năm thành lập không lực Tây Ban Nha. Rồi ĐTC 
chính thức tuyên bố Ngày Quốc Tế giới trẻ lần tới sẽ được cử hành tại 
thành phố Rio de Janeiro bên Brazil vào năm 2013. Ngài nói: ”Tôi cầu xin 
Chúa ngay từ lúc này mạnh mẽ giúp đỡ những người có nhiệm vụ tổ chức 
và dọn đường cho các bạn trẻ thế giới để họ có thể tái họp mặt với ĐGH tại 
thành phố đẹp đẽ này của Brazil”. 
 
Các bạn trẻ Brazil hiện diện tại Sân bay Cuatro Vientos reo hò phất cờ 
quốc gia, nhảy mừng vì tin này. Và đoàn trẻ Tây Ban Nha đã chuyển giao 
thánh giá giới trẻ cho một đoàn các bạn trẻ Brazil.. cùng với ảnh Đức Mẹ. 
ĐTC lần lượt chào thăm các bạn trẻ bằng nhiều thứ tiếng và nhắn nhủ họ 
hãy trở thành những chứng nhân can trường của Chúa Kitô. Và sau kinh 
Truyền Tin, ngài ban phép lành cho mọi người. 

G. Trần Đức Anh OP 
 
Những con số về Đại Hội Giới Trẻ Thế giới Madrid 
1. Khoảng 10.000.000 mét dây được dùng để trang trí quấn chung quanh 
các bàn thờ. 
2. 1.200.000 lần được quay xem qua Video Youtube. 
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3. 1.000.000 bạn trẻ sẽ tới tham dự biến cố lớn lao này. 
4. 30.000 người thiện nguyện trợ giúp. 
5. 15.000 thành viên của câu lạc bộ bậc ông bà trợ giúp việc tổ chức đại 
hội. 
6. 14.000 Linh mục cùng đồng tế dâng thánh lễ với Đức Thánh Cha. 
7. 5.000 phóng viên báo chí trên thế giới đã đang cai tường thuật. 
8. 4.000 bạn trẻ khuyết tật ghi danh tham dự Đại hội. 
9. 2.000 bạn trẻ ở những nươc chậm tiến nghèo túng có cơ hội tham dự đại 
hội nhờ sự đóng góp của qũy liên đới do các tham dự viên chính thức cùng 
chung góp. 
10. 800 Giám mục trên thế giới về tham dự Đại hội và giảng dậy giáo lý. 
11. 300 ca viên của các ca đoàn và ban nhạc hát trong những ngày Đại hội. 
12. 300 buổi tổ chức văn hóa: Hòa nhạc, triển lãm, giới thiệu di tich lịch 
sử. 
13. 200 Tòa Giải tội theo hình cánh buồm được dựng ở Parque del Retiro. 
14. 192 quốc gia đất nước trên thế giới có bạn trẻ đến tham dự đại hội. 
15. 120 bao đựng bột mì dùng làm bánh lễ, mỗi bao chứa 25 kílô bột mì, 
được những nhà hảo tâm tặng cho Đại hội. 
16. 79 tiếng đồng hồ Đức Thánh Cha Benedictô 16 có mặt lưu tại thủ đô 
Madrid tham dự đại hội giới trẻ thế giới. 
17. 50 văn phòng truyền thông làm việc chuyển đi tin tức hình ảnh cùng 
những bài phóng sự cho truyền hình và truyền thanh. 
18. Khu sân dùng cho buổi cầu nguyện chầu Thánh Thể chiều thứ bảy 
20.08. và Thánh lễ bế mạc ngày Chúa nhật 21.08.2011 rộng bằng 48 sân 
vận động đá banh. 
19. 24 cây cầu trên đường xe Đức thánh cha di chuyển đi ngang qua. 
20. 21 ngôn ngữ khác nhau dùng trong thông tin chính thức của Đại hội. 
21. 17 chiếc lều lớn rộng được dựng ở khu Cuatro Vientos có đặt Mình 
Thánh Chúa để mọi người đến cầu nguyện. 
22. 15 hình tượng bằng gỗ lấy từ những vùng khác nhau trong nước Tây 
ban Nha dùng cho chặng đường Thánh gía ngày thứ sáu 19.08.2011 ở 
Madrid. 
23. 12 bạn trẻ dùng chung bữa cơn trưa với Đức thánh cha Benedictô 16 
mỗi châu lục hai bạn và hai bạn trẻ của Tây ban Nha. 
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24. 12 bức ảnh hình Đức trinh nữ Maria từ các nơi trên thế giới được dựng 
trưng bày ở Madrid de los Austrias, nơi diễn ra những buổi cầu nguyện lần 
chuỗi mân côi hoặc đọc hoặc ca hát. 
25. 08 tấn trái cây được những nhà hảo tâm buôn bán hoa qủa tặng Đại hội. 
26. 07 tấn tràng chuỗi mân côi để trao cho những người tham dự hành 
hương. 
27. 05 châu lục trên thế giới đều có mặt tham dự ngày đại hội giới trẻ thế 
giới. 
28. 02 lần diễn ra đại hội giới trẻ thế giới ở Tây ban Nha: lần thứ nhất ở 
Santiago de Compostela năm 1989 và lần thứ hai ở Madrid năm 2011. 
29. Chi phí cho Đại Hội giới trẻ thế giới do chính những tham dự viên 
đóng và những nhà hảo tâm tài trợ. Đất nước Tây ban Nha không phải 
dùng tiền thuế đóng góp của người dân cho việc này một đồng nào. 

Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long 

Nhật báo L'Osservatore Romano công bố thu chi tài 
chính của Đại hội Giới trẻ thế giới Madrid 
  
ROMA - Số liệu tài chính của Đại hội Giới trẻ thế giới được nhật báo 
L'Osservatore Romano bằng tiếng Ý công bố ngày 24-8 cho thấy: tiền chi 
là hơn 50 triệu euro (chính xác là 50.482.621 euro, hay 72.748.000 USD), 
từ sự đóng góp của các bạn trẻ tham dự Đại hội, các giáo phận, và 165 nhà 
tài trợ. Về mặt tài chính, “kẻ thăng lợi chính là nền kinh tế Tây Ban Nha".  
Thông cáo chính thức đưa ra chi tiết các khoản thu và chi tại Đại hội: “70% 
là tiền đóng góp của các khách hành hương, và 30% là các khoản tài trợ và 
hiến tặng: Không có tiền đóng góp nào của chính phủ Tây Ban Nha hoặc 
chính quyền địa phương". 
 
Chủ tịch của Hội Đồng Giáo Hoàng về Giáo Dân, Cơ quan tổ chức Đại hội, 
Đức Hồng Y Stanislas Rilko, đã khẳng định rằng Đại hội Giới trẻ thế giới ở 
Madrid là một sự kiện hoàn toàn "tự thu chi tài chính”.  
Nói chính xác hơn: 31, 5 triệu euro là do các người đăng ký tham dự Đại 
hội đóng góp; 16, 5 triệu euro của các nhà tài trợ; 2, 4 triệu euro là tiền hiến 
tặng tư nhân. 
 



 11

Về phần chi: 12, 2 triệu euro được phân bổ cho việc tổ chức sự kiện lớn (tại 
Plaza Cibeles, sân bay Cuatro Vientos); 5, 5 triệu euro trang trải các chi phí 
chung của ban thư ký và tiếp đón khách hành hương; 4, 7 triệu euro cho 
mochillas, ba lô; 7, 2 triệu euro được phân bổ cho cơ sở hạ tầng; 4, 2 triệu 
euro cho các chương trình văn hóa và cẩm nang hướng dẫn cho khách hành 
hương; 1, 2 triệu euro cho an ninh và gần 4 triệu euro cho "các tình nguyện 
viên”. 
 
Giám đốc điều hành và phát ngôn viên Đại hội Giới trẻ thế giới năm 2011 
Madrid, ông Yago de la Cierva, cũng nói với nhật báo L’Osservatore 
Romano rằng"2.500 euro đã được chi cho các điều trị sức khỏe, một con số 
không đáng kể so với một sự kiện tầm cỡ thế này". Số lượng phương tiện 
truyền thông đã cộng tác với Đại hội là trên 50 hãng tin.  
Ông Yago de la Cierva nói rõ: “Cuối cùng, các thẻ ăn ở nhà hàng cho thấy 
các khoản thu nhập quan trọng ở Tây Ban Nha vào tháng Tám, vốn thường 
là tháng ‘chết’ về doanh thu du lịch”. 
  
Người ta ước tính rằng hơn 100 triệu euro (141,6 triệu USD) là lợi nhuận 
cho thương gia và nhà hàng, tức là một số tiền cao gấp bốn lần so với 
những gì đạt được trong cùng kỳ của năm 2010: Ban tổ chức đã kết luận 
rằng kẻ chiến thắng chính là "nền kinh tế Tây Ban Nha". (Zenit.org 23-8- 
 
Các nhà tổ chức khen ngợi cách hành xử tốt của đám đông Ngày Giới 
trẻ Thế giới 
 

TTCG (Madrid, Tây Ban Nha, 22-8-2011, 
CNA) – Các nhà tổ chức Ngày Giới trẻ Thế 
giới 2011 cho biết họ “tự hào” về các bạn 
trẻ, những người tham gia các sự kiện tại 
Madrid hồi tuần trước. 
 
Marieta Jaureguizar, giám đốc truyền thông 
về Ngày Giới trẻ Thế giới, nói với giới Báo 
chí Châu Âu hôm 22-8 rằng các nhà tổ chức 

Các bạn trẻ reo hò trong trật 
tự 
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đã “cảm động” về việc sự kiện diễn ra mà không có sự cố nào và rằng rất 
nhiều bạn trẻ từ khắp nơi trên thế giới đều đã biểu lộ hành vi gương mẫu 
như vậy. 
 
“Chúng tôi hy vọng rằng họ thích rất Đại hội rất nhiều và đó là một kinh 
nghiệm quan trọng cho mỗi một người trong số họ”, bà Jauraguizar nói và 
thêm rằng sự kiện này cũng là một kinh nghiệm cá nhân và chuyên nghiệp 
đầy khó khăn nhưng tuyệt vời đối với các nhà tổ chức. 
 Ban Tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới nói rằng sự kiện “vượt lên trên mọi 
kỳ vọng” và họ bày tỏ sự biết ơn đối với các viên chức dân sự và các bạn 
trẻ tham dự Đại hội.  
 
Lá thư của một thiếu nữ Hồi Giáo tham dự Đại Hội Giói Trẻ Madrid 
 
Areej thân mến, 
Rất buồn cho em đã không có chiếu khán tới Tây Ban Nha! Cả chị là một 
triệu người tại Madrid! Tụ tập tất cả người trẻ lại đây để giúp họ biết Chúa 
Kitô cách mới mẻ quả là một ý tưởng hay. Chị không tới Madrid chỉ để 
thấy Đức Giáo Hoàng mà còn để hiểu cách các Kitô hữu sống Ngày Giới 
Trẻ Thế Giới ra sao. Chị, một người Hồi Giáo,chị từng biết nhiều Kitô hữu, 
nhưng lần này, chị có cảm tưởng chị còn đi xa hơn nữa. 
  
Điều hơi tức cười, là chị đi hành hương vào giữa tháng Ramada. Ở đâu đó, 
chuyện này dám lôi thôi lắm ! Nhưng tại xứ sở mình, người ta hay bảo 
nhau :  
« Không ai được vào thiên đàng nếu không muốn người khác được hưởng 
điều chính mình ước muốn ». Chị cũng thấy câu này trong sách Tin Mừng 
nữa, từ chính miệng Chúa Giêsu. Sau cùng, bản chất của mọi tôn giáo đều 
là lòng yêu người, dù dưới nhiều hình thức khác nhau. Chị đã tham dự 
nhiều Thánh Lễ. Chị thấy những lúc rước lễ vừa ngạc nhiên vừa lôi cuốn. 
Ngạc nhiên vì ở đây, các Kitô hữu vừa cầu nguyện vừa nhẩy múa. Họ nối 
kết việc cầu nguyện với việc hội hè. Trong Thánh Lễ, ngay vị giám mục 
cũng ca hát và nhẩy múa với người trẻ ! Hôm qua, chị đã quan sát các 
người hành hương xưng tội. Thực là một hồng phúc được chứng kiến các 
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vị linh mục ngồi nghe họ khúc nhôi. Một số người hành hương khóc. Các 
vị linh mục không nhìn thẳng vào người trẻ khi họ thú tội để tránh không 
cho họ cảm tưởng là các ngài kết án họ. Quả là điều quan trọng khi người 
ta có thể thổ lộ hoàn toàn với một ai đó. 
  
Chị đem cả Syria vào lời cầu nguyện để mọi người tìm lại được hòa bình 
và tình yêu, những thứ ta đang mất mát nhiều trong thời buổi này. Chị hy 
vọng cùng em trở lại với những Ngày Giới Trẻ Thế Giới lần tới. Người ta 
cho biết :  lần ấy sẽ diễn ra tại Ba Tây. Chị ôm hôn em cũng như mọi người 
trong gia đình, nhất là má». 
 (Oras, 29 tuổi, sinh viên công chánh, người Syria, theo Hồi Giáo, viết 
cho em gái.)  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Lời Cảm Tạ 
Ban Mục Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang chân thành cảm tạ cha quản 
nhiệm, quý ông bà anh chị em đã cầu nguyện, hiện diện và cộng tác bằng 
mọi phương diện để ngày mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 2011 được thành 
công. Mọi ngưòi đều cảm nhận mình sống chung dưới một mái nhà trong 
một đại gia đình mang tên Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang. 
Xin cám ơn mọi đóng góp tinh thần cũng như vật chất cho sự phát triển của 
cộng đoàn.  
Số tiền ủng hộ cho quỹ cộng đoàn cho đến ngày hôm nay là 2,122.00 
Ban tổ chức sẽ thông báo số tiền chi tiêu cho ngày Mừng Bổn Mạng khi có 
kết toán chi thu. 
Xin gởi tặng một triệu đóa hồng cho chị chủ tịch kiêm bếp trưởng Kim 
Oanh và các bàn tay ngọc bên bếp hồng đã cống hiến cho cộng đoàn một 
thực đơn mừng lễ thật phong phú và hấp dẫn: 
_ Chả giò Hà & Loan. 
_ Thịt nướng Kim Liên và salad, bánh tiêu, bắp nướng. 
_ Gỏi cuốn Thanh Hương và chè sâm bổ lượng, thạch chè, bánh cam. 
_ Đùi gà chiên/ gia đình BS Khương 
_ Xôi giò Mỹ Linh. 
_ Cơm chiên Thanh Hương & Thanh Phương. 
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_ Cơm gà siu siu Bích Liễu. 
_ Nước mắm Thanh Phương. 
_ Bún & cơm: Thoại Đoàn & Tuyết Vũ. 
_ Bánh bò nướng, chè hạt é: chị Bội. 
_ Đậu phộng luộc Tuyết Vũ. 
_ Cappachino & bánh Flan: AC Thuận Lan. 
_ Nước giải khát Chuẩn Nguyệt. 
_ Vịt lộn & Bún măng vịt: AC Nghĩa Hạnh. 
_ Canh rau đay, cá lục kho, tôm rim, dưa cải muối Kim Oanh. 
Cám ơn anh Thu và anh Tâm đã thiết kế giàn mist cooling để cho mọi 
người có một ngày picnic hè mát mẻ. 
Cám ơn anh Sương, anh Khôi, anh Ngọc, anh Hùng, anh Viễn, Thi và các 
bạn giới trẻ đã dựng lều cho ban ẩm thực. 
Nếu quý vị trong Cộng Đoàn có nhu cầu ẩm thực cho các bữa tiệc sinh 
nhật, ngày giỗ…xin liên hệ với những chị em có bàn tay ngọc ở trên sẽ 
được phục vụ miễn phí. 
Chân thành cảm tạ. 

Ban Mục Vụ CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester 
 
Huấn Luyện Lễ Sinh 
Sáng thứ bẩy 27/8/2011 Giáo Xứ đã tổ chức một lớp huấn luyện cho các 
em lễ sinh thuộc các Cộng Đoàn trong giáo xứ để giúp các em phục vụ Bàn 
Thánh trong nghi thức Thánh Lễ một cách sốt sắng, trang nghiêm theo tinh 
thần phụng vụ. 
Các em đã được học hỏi và thực tập: 
_ chuẩn bị trước Thánh Lễ.  
_ cung cách giúp lễ.  
_ thu dọn Bàn Thờ sau Thánh Lễ. 
Lớp huấn luyện quy tụ 21 em lễ sinh của nhiều sắc dân: American, 
Spanish, Philippine và Vietnamese. 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La vang có 9 em lễ sinh tham dự. 
Cầu chúc các em khi phục vụ Bàn thánh các em sẽ yêu mến Chúa nhiều 
hơn và đem tinh thần phục vụ đến mọi nơi: trong gia đình ngoài xã hội và 
cộng đoàn Dân Chúa. 
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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. 
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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. 
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 
khoa cũng như chi phí phòng học. 
Kính mời quý phụ huynh khuyến khích và 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. 

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   

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

Người Mẹ Của Biên Giới Sống Và Chết 
Đây là câu chuyện được cha Nguyễn Tầm Thường, Dòng Tên, thuật lại 
nhân kỷ niệm 5 năm ngày Mẹ Têrêsa Calcutta qua đời 1997 – 2002... 
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Năm 2000, tôi tới giúp tĩnh tâm cho cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở 
Oakland, miền bắc California. Hôm ấy, cuối nhà thờ có người gọi tôi. Quay 
lại nhìn, ngờ ngợ, ai ngờ đâu tôi gặp lại người đàn ông tôi đang muốn tìm 
từ lâu...  

Sáu năm làm việc tại trại tỵ nạn Palawan, Philippines 1989 – 1995, tôi gặp 
ông ở đấy. Một người đàn ông im lặng, ít nói. Ông lúc nào cũng như có 
chuyện khổ tâm. Ngày ngày ngồi tráng bánh ở một góc đường trong khu 
trại tỵ nạn. Ngâm gạo đêm trước, dậy tráng bánh từ hai giờ sáng bên vỉa 
đường. Mỗi ngày vài chục pesos. Ngày ấy,1 US dollar được 25 pesos tiền 
Philippines.  

Hoàn cảnh tỵ nạn bấy giờ nhiều người túng cực. Ông phải đùm bọc hai 
người gốc Chàm không người quen với bốn em bé không thân nhân. Mấy 
người sống chung với nhau trong căn nhà tỵ nạn. Kẻ xách nước, người 
kiếm củi, ông tráng bánh. Khoảng ba tháng ông góp được hai chục đô la, 
lại nhờ cha Crawford, một cha già người Mỹ trước ở Việt Nam, sau qua 
trại tỵ nạn giúp đồng bào, gởi qua trại tỵ nạn Hongkong cho vợ.  

Ông rời cửa biển Cam Ranh ngày 2.9.1988 vào đất Philippines. Một năm 
sau, tháng 9 năm 1989 ghe của vợ ông rời Vạn Ninh, Nha Trang được hai 
ngày bị bể máy. Ghe lênh đênh trên biển đông, rồi lâm nạn. Vợ ông đem 
theo ba con nhỏ. Hết lương thực, nhờ mưa gió có nước uống mới sống sót. 
Sau nhiều ngày bão táp, một chủ ghe đánh cá người Tầu ở đảo Hải Nam 
bắt gặp chiếc ghe lâm nạn này. Ông ta chỉ đồng ý tiếp tế gạo, cho nước và 
kéo ghe ra khỏi vùng lâm nạn san hô với điều kiện cho ông ta bé cháu trai 
trên ghe. Cháu bé chính là con của người đàn ông này.  

Kể từ ngày rời bờ biển Vạn Ninh đến khi gặp chiếc ghe người Tầu rồi cập 
được vào đất liền là 25 ngày. Nước Tầu hạn chế sinh sản. Ông chủ ghe 
người Tầu mong một cháu trai mà không được. Cuộc mặc cả là xé ruột gan 
người mẹ. Trước biên giới sống và chết, họ phải chọn sống. Vấn đề ở đây 
là sự sống của toàn thể 44 người trên chiếc ghe. Nếu không mất đứa bé, 
toàn ghe có thể chết.  
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Chiếc ghe đánh cá người Tầu mang theo cháu bé rồ máy chạy vội vã biến 
mất hút về phía Trung Quốc. Rồi 
tin ấy đưa đến cho người đàn 
ông này ở Palawan. Mỗi ngày 
ông cứ lặng lẽ tráng bánh, kiếm 
ăn gởi qua cho vợ ở trại tỵ nạn 
Hongkong. Ðau thương vì mất 
con. Con tôi trôi giạt nơi đâu ? 
Vợ chồng mỗi người một ngả.. 
Ðứa con mất tích sẽ ra sao? 
Dáng ông buồn lắm. Cháu bé lúc 
đó mới hơn ba tuổi. 

Cha Crawford kể cho tôi câu 
chuyện này. Không biết người 
đàn ông đã nhờ cha già gởi tiền cho vợ như thế bao lâu rồi. Theo ông kể 
lại, vì không là người Công Giáo, ông đâu có tới nhà thờ. Một hôm có mấy 
người vào cha xin tiền mua tem gởi thư. Ông cũng đi theo. Rồi một linh 
cảm nào đó xui khiến ông gặp cha. Ông kể cho cha già nghe chuyện ông 
mất con.  

Một trong những ý định qua trại tỵ nạn làm việc của tôi là thu lượm những 
mẩu đời thương đau của người tỵ nạn. Tôi tìm gặp ông ta để hỏi chuyện. 

Câu chuyện bắt đầu.  

Sau khi chiếc ghe được kéo vào đảo Trung Quốc, một nửa số người quá sợ 
hãi, đi đường bộ trở về Việt Nam. Số còn lại kết hợp với ít người đã trôi 
dạt vào đảo trước đó, sửa ghe tìm đường qua Hongkong. Người đàn ông 
tưởng chừng vợ đã chết trên biển vì hơn ba tháng sau mới nhận được mấy 
lời nhắn tin viết vội bằng bút chì từ trại tỵ nạn Hongkong. Ông đưa miếng 
giấy nhàu với nét bút chì mờ cho tôi. Sau khi ông rời trại tỵ nạn, mất liên 
lạc, tôi chỉ còn giữ tấm giấy như một kỷ niệm quý hơn chục năm nay.  

Ðó là lá thư thứ nhất ông nhận được. Những lần giảng trong Thánh Lễ về 
tình nghĩa vợ chồng, tôi lại nghĩ đến ông.. Một người đàn ông cặm cụi 
tráng bánh để rồi ba tháng trời dành được 20 đô la gởi tiếp tế cho vợ.  
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Ông tâm sự với tôi là ông dự tính một ngày nào đó được đi định cư, dành 
dụm tiền rồi đi Trung Quốc dò hỏi tin con. Nghe ông nói vậy, tôi thấy ngao 
ngán cho ông. Bao giờ ông mới được định cư ? Rồi định cư xong, biết bao 
giờ ông mới thực hiện được mơ ước ? Tình trạng tỵ nạn lúc này quá bi đát. 
Mười người vào phỏng vấn may ra đậu được ba. Ðất Trung Quốc rộng 
mênh mông như thế biết đâu tìm ? Bao nhiêu khó khăn như tuyệt vọng hiện 
ra trước mặt. Tôi thấy ý nghĩ mơ ước đi tìm con của ông như cây kim lặng 
lờ chìm xuống lòng đại dương. 

- Tại sao không nhờ Cao Ủy Tỵ Nạn, nhờ Hội Chữ Thập Ðỏ Hongkong ? 

Người đàn ông này sợ lên tiếng như thế gia đình Tầu kia biết tin sẽ trốn 
mất. Chi bằng cứ âm thầm tìm kiếm. Tôi thấy dự tính của ông khó khăn 
quá. Những năm làm việc bên cha già, tôi biết một đặc tính của ngài là 
thương kẻ nghèo. Ngài thương họ vô cùng, ngài sẽ làm bất cứ gì có thể. 
Tôi đề nghị cha già cứ viết thư khắp nơi, kêu cầu tứ chiếng.  

Các thư được viết đi. Ngài cầu cứu Cao Ủy Ti Nạn, Hội Hồng Thập Tự, cơ 
quan từ thiện dịch vụ tỵ nạn Công Giáo, từ Manila đến Bangkok, Thailand. 
Ðợi chờ mãi mà năm tháng cứ bặt tin. Tôi vẫn thấy người đàn ông cứ dáng 
điệu buồn bã ngồi bên đường tráng bánh. Trời nhiệt đới nắng và nóng, mỗi 
khi xe chạy qua, bụi đường bay mờ người. Hàng ngày lên Nhà Thờ, tôi lại 
hình dung bóng hình ông. Chỗ ông ngồi không xa tháp chuông Nhà Thờ 
bạc vôi sơn và tiếng chuông mỗi chiều là bao. 

Mỗi chiều dâng lễ, tôi lại nhìn thấy cây Thánh Giá trên nóc Nhà Thờ đã 
nghiêng vì gỗ bị mục. Cây thánh giá trải qua nhiều mùa mưa nắng quá rồi. 
Bức hình Mẹ Maria bế Chúa Hài Nhi trên tấm ván ép dưới cây Thánh Giá 
cũng bạc nước sơn. Những người tỵ nạn đã bỏ một vùng đất rất xa. Quê 
hương của họ bên kia bờ biển mặn. Nhiều người cứ chiều chiều ra biển 
ngồi. Ðêm về sóng vỗ ì ầm. Biết bao người đã không tới bến.. Họ đến đây 
tìm an ủi trong câu kinh.  

Giữa tháng ngày cằn cỗi ấy, rồi một chiều bất ngờ tin vui đến.. Hội Hồng 
Thập Tự Hongkong báo tin về Manila. Manila điện xuống báo cho cha 
Crawford biết người ta đã tìm được cháu bé.  
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Lúc bắt cháu bé, người Tầu 
trên ghe đánh cá kia đã lanh 
trí che tất cả số ghe. Không 
ngờ trời xui khiến, trong lúc 
thương lượng bắt cháu, trên 
chuyến ghe tỵ nạn Việt Nam 
có kẻ lại ghi được mấy chữ 
Tầu ở đầu ghe bên kia vào 
một chiếc áo. Không ngờ 

chiếc áo này lại là chính chiếc áo của cháu bé bỏ lại. Quả thật là chiếc áo 
định mệnh. Nguồn gốc nhờ mấy số ghe đó mà sau này người ta mới phanh 
phui ra được gốc tích chiếc ghe. Ðó là một thuyền đánh cá ở đảo Hải Nam.  

Tìm được cháu rồi, bây giờ lại đến phần gia đình người Tầu đau khổ. Cháu 
không còn nói được tiếng Việt, vì hơn một năm liền mọi sinh hoạt trong 
gia đình kia là của cháu. Hồi bị bắt cháu còn bé quá, mới hơn ba tuổi. Bà 
mẹ người Tầu cũng khóc, biết mình sẽ mất đứa con mà họ đã nuôi. Họ nhất 
định không trả. Cao Ủy phải can thiệp nhiều lắm. Gia đình ở đảo Hải Nam 
kia dựa lý do là cháu đang được nuôi nấng tử tế, còn ở trại tỵ nạn cháu 
thiếu thốn đủ thứ, họ không chịu mất con. Nhưng Cao Ủy bắt phải trả cháu 
về cho bố mẹ ruột.  

Ðể thỏa mãn điều kiện kia, Sở Di 
Trú Mỹ liền cho bà mẹ bị bắt con 
quyền định cư tại Mỹ, dù đã đến 
trại sau ngày thanh lọc. Trong lúc 
đó người đàn ông này đã bị Mỹ từ 
chối tại Philippines. Ông buồn 
lắm. Cha Crawford bảo tôi rằng vợ 
người đàn ông đã được vào Mỹ, 
nên cơ quan Cao Ủy Tỵ Nạn tại 
Philippines yêu cầu cho ông cũng 
được vào Mỹ theo. Vì nhân đạo, 
sở di trú Hoa Kỳ đồng ý. Tin vui 

như vậy mà ông cứ đứng như trời trồng không tin chuyện có thể xảy ra như 
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thế.  

Ngày trao trả cháu bé, báo chí Hongkong đăng hình cháu khóc thảm thiết. 
Cháu đẩy mẹ ruột ra, đòi về với mẹ nuôi. Người mẹ nuôi khóc vì thương 
nhớ cháu. Mẹ ruột cũng khóc vì thấy lại con mà con không biết mình. Tất 
cả ai cũng khóc. Cao Ủy Tỵ Nạn bồi thường lại phí tổn nuôi nấng cháu bé 
cho gia đình người Tầu kia. Chuyến bay rời Hongkong mang theo bao tình 
cảm nhân loại của con người với con người.  

Thời điểm bấy giờ không biết bao chuyện thương tâm xảy ra. Hàng trăm 
ngàn người chết trên biển, ăn thịt nhau vì chết đói. Hải tặc Thái Lan tung 
hoành bắt người nhốt ngoài đảo, hãm hiếp, chặt răng vàng, giết. Ðối với thế 
giới chuyện cháu bị bắt cóc chỉ là chuyện nhỏ. Vậy vì đâu họ ra sức đi  

tìm ?  

Ðây là lý do: 
Câu chuyện thương tâm của người mẹ mất con đến tai Mẹ Têrêsa Calcutta. 
Ấn Ðộ là thuộc địa cũ của người Anh. Mẹ Têrêsa viết cho chính phủ Anh 
xin can thiệp chuyện này. Từ London, chính phủ Anh xin Bộ Ngoại giao 
Bắc Kinh điều tra tìm chiếc ghe mang số như thế.  

Bên ngôi mộ Mẹ Têrêsa ở Calcutta, ngày 14.5.2001 tôi kể chuyện này cho 
Sơ Bề Trên Dòng. Sơ yêu cầu tôi viết lại cho sơ làm tài liệu. Trong những 
ngày này, nhân viên Tòa Thánh đang ở Calcutta điều tra để xúc tiến hồ sơ 
phong thánh cho Mẹ Têrêsa. Một Linh Mục ngồi nghe chuyện tôi kể, ngài 
nói: 
- Tâm hồn Mẹ Têrêsa rất bao dung. Mẹ thương người nghèo. Mẹ là người 
của biên giới giữa sống và chết.  

Nghe câu nói đó của cha. Tôi hiểu ý là Mẹ luôn đứng bên lề sự sống kéo kẻ 
chết về phía mình. Chính vì thế tôi đặt tên cho bài viết này là: Người Mẹ 
của biên giới sống và chết.  

Nghe tiếng người đàn ông gọi. Quay lại nhìn, không ngờ chính người đàn 
ông mất con, ngồi tráng bánh ở trại Palawan ngày xưa, tôi mừng lắm. Sau 
lễ chiều, tôi tới nhà ông dùng cơm. Ông rời trại tỵ nạn Palawan tháng 6, lên 
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Bataan rồi vào Mỹ tháng 12 năm 1990. Không ngờ mười năm sau tôi gặp 
lại.  

Cháu bé bây giờ lớn rồi. Chuyện đã hơn cả chục năm qua. Cháu chẳng nhớ 
gì. Riêng cha mẹ thì nhớ lắm, nhất là những gì đau thương vì con cái thì 
trong trái tim cha mẹ không bao giờ quên. Còn tôi, đấy là một kỷ niệm đẹp 
trong những ngày làm việc bên trại tỵ nạn. 

Không ngờ có ngày tôi gặp lại người đàn ông này. Không ngờ có ngày tôi 
ngồi bên mộ Mẹ Têrêsa trên đất Ấn. Một vùng đất rất xa với chỗ ngồi tráng 
bánh của người đàn ông mất con. Không ngờ tôi lại là kẻ chứng kiến những 
chuyện tình này, để rồi nối kết khung trời này với khung trời kia. Không 
ngờ vào ngày Lễ Phục Sinh năm 1999 ông đã nhận lãnh Bí Tích Rửa Tội, 
nếu ông không đi lễ ở Nhà Thờ Oakland hôm đó, làm sao tôi gặp lại.  

Tại vùng đất Vạn Ninh, chỉ có một ngôi Nhà Thờ nhỏ miền quê độc nhất. 
Ðêm Noel năm 1985 sau khi đến Nhà Thờ về, em bé chào đời đúng ngày 
25 tháng 12 năm 1985. Người đàn ông kể cho tôi ngày sinh nhật của em 
thật đặc biệt. Còn tôi, tôi thấy ngày em mới hơn ba tuổi phải hy sinh để cứu 
chuyến ghe là hình ảnh thế mạng sống chuộc thay cho người khác.  

Trong câu chuyện này cả ba người đàn bà đều có những tấm lòng rất đỗi 
đáng yêu. Người mẹ sinh cháu bé, bao yêu thương và xót xa. Mẹ Têrêsa 
với tấm lòng hiểu nỗi thương đau của những người mẹ. Bà mẹ nuôi người 
Tầu đã săn sóc em khi ông chồng đánh cá đem cháu về. Tất cả là tấm lòng 
bao dung của những bà mẹ.  

Tôi viết dòng này, cha già Crawford đã chết rồi. Mẹ Têrêsa cũng chết rồi. 
Ngày mai, giữa biên giới của sự sống và chết,còn những chuyện không ngờ 
nào sẽ xảy đến nhỉ ?  

Lm. NGUYỄN TẦM THƯỜNG 
 
Một Tiếng Cám Ơn 

Vô ơn là thái độ thường xuyên của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dễ 
thấy những thiếu sót của người khác đối với chúng ta, nhưng chúng ta lại 
thiếu nhạy cảm đối với những gì người khác đang làm cho chúng ta. Một 
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chút tế nhị, một chút cảm thông, một lời nói an ủi vỗ về, một tiếng cám ơn, 
đó là men làm dậy niềm vui trong cuộc sống của chúng ta 

Trong một bài huấn đức ngắn ngủi trước khi đọc kinh truyền tin, Ðức 
Gioan Phaolô I, vị Giáo Hoàng của mỉm cười, đã kể một câu chuyện như 
sau: 
Trong một gia đình nọ, một người vợ phải lo phục dịch cho người chồng, 
một người anh và hai người con trai lớn. Bà phải làm tất cả mọi sự trong 
nhà: từ đi chợ, nấu ăn, giặt giũ đến quét dọn trong nhà. Một ngày Chúa 
Nhật nọ, sau một buổi sáng đi dạo ngoài trời trở về, những người chồng 
bỗng nhận thấy có một điều lạ trong nhà, bàn ăn đã được chuẩn bị cho bữa 
trưa, nhưng thay vì thức ăn, họ chỉ thấy toàn cỏ khô. Mọi người đều nhao 
nhao phản đối người vợ... Chờ cho mọi người im tiếng, người vợ mới bình 
tĩnh giải thích: 

"Tất cả thức ăn đều có sẵn rồi, nhưng cho phép tôi được nói một điều. Tôi 
phải chuẩn bị thức ăn hằng ngày cho các người, tôi phải dọn dẹp trong nhà, 
tôi phải giặt giũ quần áo cho các người, tôi phải làm mọi sự trong nhà này, 
nhưng chưa bao giờ các người mở miệng khen lấy một tiếng, hay hay nói 
một lời cám ơn... Các người chỉ chực có một thiếu sót của tôi để la ó, phản 
đối mà thôi". 

Vô ơn là thái độ thường xuyên của mỗi người trong chúng ta. Chúng ta dễ 
thấy những thiếu sót của người khác đối với chúng ta, nhưng chúng ta lại 
thiếu nhạy cảm đối với những gì người khác đang làm cho chúng ta. Một 
chút tế nhị, một chút cảm thông, một lời nói an ủi vỗ về, một tiếng cám ơn, 
đó là men làm dậy niềm vui trong cuộc sống của chúng ta.  
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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.


