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TIN MỪNG Chủ Nhật XXI Quanh Năm A 
Mt 16, 13-20 
"Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa 
khoá nước trời". 
Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành 
Xêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ 
rằng: "Người ta bảo Con Người là ai?" 
Các ông thưa: "Người thì bảo là Gioan 
Tẩy Giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại 
bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó". 
Chúa Giêsu nói với các ông: "Phần các 
con, các con bảo Thầy là ai?" Simon 
Phêrô thưa rằng: "Thầy là Đức Kitô, Con 
Thiên Chúa hằng sống". Chúa Giêsu trả 
lời rằng: "Hỡi Simon con ông Giona, con 
có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu 
huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha 
Thầy, Đấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo 
cho con biết: Con là Đá, trên đá này 
Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa 
địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ 
trao cho con chìa khoá nước trời: sự gì 
con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng 
cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, 
trên trời cũng cởi mở". Bấy giờ Người 
truyền cho các môn đệ đừng nói với ai 
rằng Người là Đức Kitô. 

(Tiếp theo)
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TIN MỪNG Chủ Nhật XXI Quanh Năm A  
Kể từ đó, 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, 
phải bị giết, và ngày thứ ba thì sống lại. Phêrô kéo Người lại mà can gián 
Người rằng: "Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải 
như vậy đâu". Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: "Hỡi Satan, hãy lui 
ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết 
những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài 
người". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
THẦY LÀ ĐỨC KITÔ CON THIÊN CHÚA HẰNG SỐNG 

Lm Augustine S.J. 
Hôm đó là ngày 13 tháng 5, 1981 vào lúc 5 giờ chiều thứ tư như thường lệ, 
Ðức Giáo Hoàng xuất hiện trước công chúng tại quảng trường thánh Phêrô. 
Xe hơi của Ðức Giáo Hoàng chở ngài đi một vòng xung quanh quảng 
trường để vẫy tay chào đám đông dân chúng. Ngài xuất hiện rất thoải mái. 
Một nữ tu người Ba Lan thốt lên "Giáo Hoàng trông trẻ biết chừng nào!", 
khi xe đi qua trước mặt bà. Xe còn đi vòng trở lại hai lần nữa. Thình lình 
xảy ra tiếng súng nổ, Ðức Giáo Hoàng trong trang phục áo dài trắng, ngã 
người ra chạm vào viên quan thị vệ. 

Ðức ông bí thư Ðức Giáo Hoàng là Stanislao Dziwisz, hỏi ngài bị thương ở 
đâu, thì được trả lời "ở bụng". Ðức ông còn hỏi "có đau không?" ngài trả 
lời "đau".  

Ngay khi tài xế của Ðức Giáo Hoàng nhận ra ngài bị trúng đạn, anh đã lái 
xe về phía xe cấp cứu gần nhất ở cổng Ð gần Vatican. Vì xe cấp cứu này 
không có bình ôxy, nên Ðức Giáo Hoàng được chở tiếp đến xe cấp cứu thứ 
hai.  
Ðức ông bí thư nhớ lại: "Ðức Giáo Hoàng đã không hề nhìn chúng tôi. 
Ngài luôn nhắc đi nhắc lại lời ngỏ cùng Ðức Mẹ: "Ôi Maria! Mẹ của con! 
Ôi Maria! Mẹ của con!" Mắt ngài luôn nhắm. Ngài tỏ ra rất đau đớn. Ngài 
không hề thốt ra một lời thất vọng và tức giận nào; chỉ có những lời cầu 
nguyện uyên thâm như bình thường, để át đi sự đau đớn ghê gớm. Về sau, 
Ðức Giáo Hoàng nói với tôi rằng ngài vẫn tỉnh táo cho đến khi chúng tôi 
tới bệnh viện. Chỉ khi đến đó ngài mới bất tỉnh. Suốt thời gian trên xe, 
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ngài vẫn tin rằng vết thương của mình không hề nguy hiểm đến tính 
mạng."  
Sau này, Ðức Gioan Phaolô II đã tâm sự với nhà báo người Pháp là Andre 
Frossard rằng: "Trong chớp mắt, tôi đã ngã xuống quảng trường đền thờ 
thánh Phêrô. Tôi có linh cảm rất rõ rằng tôi vẫn sống và điều chắc chắn này 
luôn luôn ở bên tôi ngay cả trong khoảnh khắc tồi tệ nhất."  
Chuyến đi tới bệnh viện Gemelli mất 8 phúc. Với huyết áp đang tụt xuống 
và nhịp tim dường như yếu hẳn đi, Ðức Giáo Hoàng được đưa vào căn 
phòng cấp cứu ở tầng 7, rồi được chuyển sang phòng mổ. Ðức ông bí thư 
tháp tùng Ðức Giáo Hoàng đã lo liệu để ngài nhận lãnh bí tích cuối cùng 
ngay trước khi mổ.  

Ca mổ kéo dài 5 giờ 20 phút. Ðức Giáo Hoàng đã mất 60 phần trăm lượng 
máu trong cơ thể và máu chảy vào trong. Ðức ông bí thư nói rằng: "Những 
tia hy vọng đã lớn dần lên trong suốt ca mổ. Ban đầu vô cùng nặng nề 
nhưng sau thấy rõ ràng không một bộ phận quan trọng nào bên trong cơ thể 
bị tổn thương nên Ðức Giáo Hoàng kể như đã được cứu sống." Ngài đã bị 
thương ở vùng bụng, cùi tay bên phải và ngón tay trỏ ở bàn tay trái.  
Viên đạn 9mm có sức công phá rất lớn, song nó đã đi theo một quĩ đạo 
khác thường mà không gây nên sự hủy hoại nghiêm trọng nào đối với cơ 
thể của Ðức Giáo Hoàng. 

"Anh thật là người có phúc" (Mt 16,17)  

Ðức ông bí thư nhận xét: "Nếu viên đạn trúng vào động mạch chủ thì cái 
chết sẽ xảy ra trong nháy mắt. Nếu nó không chạm vào xương sống hoặc 
bất cứ một cơ quan quan trọng nào..., điều đó hoàn toàn là một phép lạ phi 
thường." Ðức Giáo Hoàng và các bác sĩ của ngài đã công nhận điều đó.  
Sau này Ðức Giáo Hoàng nói rằng: "Một người nổ súng và một người khác 
lại hướng dẫn quỹ đạo đường đạn."  

Một ban thầy thuốc riêng được chỉ định cho ca mổ để cắt bỏ đoạn ruột dài 
chừng 5 tấc rưỡi. Ban thầy thuốc ấy gồm ba bác sĩ phẫu thuật, một chuyên 
viên gây mê (là người đã làm gẫy một cái răng của Ðức Giáo Hoàng khi 
luồn ống thở qua miệng) và một chuyên gia về tim cùng với đội ngũ thầy 
thuốc của Vatican. Cần phải tẩy sạch hoàn toàn khoang bụng dưới, cầm 
máu động mạch, khâu kín đầu ruột già ở một vài chỗ và kiểm tra hệ thống 
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thải tạm thời - ở hậu môn nhân tạo. 

Sau đó Ðức Giáo Hoàng được chăm sóc chu đáo giữa sự chờ đợi về tin tức 
khắp nơi trên thế giới liên quan tới sức khỏe của Ðức Giáo Hoàng.  
Tới nay mưu đồ sát hại Ðức Gioan Phaolô II vẫn còn là một trong những bí 
mật lớn nhất của thế kỷ. 

Tại quảng trường đền thờ thánh Phêrô buổi chiều ngày 13 tháng 5,  
đúng 5 giờ 17 phút, một người Thổ Nhĩ Kỳ là Ali (Mehmet Ali Agca) đã 
dùng khẩu súng tự động kiểu Browning bắn vài phát đạn mà hai trong số 
đó đã trúng Ðức Giáo Hoàng khi ấy chỉ cách người bắn không xa hơn 20 
bước chân. Tức khắc Acca bị một nữ tu túm lấy tay và bị đám đông vây 
chặt.  
Acca nhận tội khi mới bị bắt, rằng y hoạt động một mình. Acca đã bị kết án 
tù chung thân vào ngày 22 tháng 7, 1981. Thế rồi vào tháng 5, 1982, phạm 
nhân lại tiết lộ thêm một số những người đã dính líu tới vụ mưu sát, gồm 
ba nhân viên sứ quán Bungari tại Rôma và bốn người Thổ Nhĩ Kỳ, là 
những kẻ đồng phạm với y. Thế là vụ mưu sát Ðức Giáo Hoàng đã trở nên 
một trong những bí mất lớn nhất thế kỷ, tới nay vẫn chưa được làm sáng 
tỏ.  
Riêng với chính nạn nhân là Ðức Gioan Phaolô II, câu chuyện xem ra lại 
khá đơn giản. 

"Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi" (Mt 16,18)  

Tháng giêng năm 1980, người đứng đầu cơ quan tình báo Pháp đã gởi một 
bức điện cho Ðức Giáo Hoàng về âm mưu của cộng sản liên quan tới sự 
sống còn của ngài. Ông Alexandre De Marenches đã tiết lộ: "Tôi đã được 
báo trước rằng thông tin này quan trọng bởi vì (trong phạm vi Tây Âu) nó 
rất đáng tin cậy. Nhưng vị giám đốc cơ quan tình báo Pháp đã viết trong 
hồi ký: "Giáo Hoàng đã trả lời rằng số mệnh của ông nằm trong tay Chúa."  
Thế rồi sau khi xảy ra vụ mưu sát, một người thân tín với Ðức Gioan 
Phaolô II, đã hỏi ngài tại sao không cho phép mở phiên toà về Acca và 
những kẻ đồng mưu với y, thì Ðức Giáo Hoàng đã trả lời rằng: "Ðiều đó 
không làm cho tôi quan tâm, bởi vì đó là quỷ Satăng thực hiện công việc 
này. Và quỷ Satăng có thể bày đặt âm mưu theo hàng ngàn cách, nhưng 
không một cách nào trong đó khiến tôi phải bận tâm." 
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Ðúng ra, Ðức Giáo Hoàng chỉ quan tâm về con người của Acca. Ngài đã 
tới thăm anh ở phòng giam tại một nhà tù ở Rôma. Ðức Gioan Phaolô II đã 
trò chuyện với Acca bằng tiếng Italia trong vòng 20 phút. Về cuối cuộc 
thăm viếng, Ali đã quỳ xuống hôn tay Ðức Giáo Hoàng.  

Câu chuyện vừa kể cho thấy hình ảnh sống động của vị kế nghiệp thứ 263 
của thánh Phêrô, người đại diện Nhóm Mười Hai tuyên xưng Ðức Giêsu là 
Ðấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống (Mt 16,16). Ðức Giêsu xác nhận lời 
tuyên tín ấy do ơn mạc khải của chính Thiên Chúa, không do loài người 
(c.17). Hơn nữa, Ðức Giêsu còn gọi Simon bằng danh xưng là Ðá Tảng 
(tức Kêpha trong tiếng Hipri) trên đó chính Ngài sẽ xây Hội Thánh của 
Ngài và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 

Chính Ðức Giêsu sẽ quy tụ các môn đệ lại để làm nên Giáo Hội nhưng 
Ngài qui tụ họ lại trên Phêrô với lời tuyên tín nhờ ơn mạc khải làm đá tảng. 
Tác vụ đứng đầu các tông đồ được giao cho Phêrô để ông phục vụ đức tin 
của toàn Giáo Hội.  

Hội Thánh sẽ đứng vững trước sự tấn công của Satăng; hơn nữa, Hội 
Thánh còn có sức mạnh giải thoát người ta khỏi nanh vuốt Satăng.  
Trong câu chuyện vừa kể trên ta thấy rõ Ðấng kế vị thánh Phêrô làm đầu 
Hội Thánh quả thật đã tỏ ra hết sức vững tin về quyền lực được ban cho 
ngài để coi thường âm mưu đen tối của kẻ là cha sự dối trá.  

SỐNG ĐẠO 
Nhận lãnh để trao ban 

Chúng ta không trở nên giàu có với những điều mình đã nhận lãnh, mà là 
với những điều mình đã trao ban. 

Một người kia suốt đời chỉ lo thu gom tiền bạc, cho nên rất giàu. Khi chết, 
ông còn ôm túi vàng theo mình đi sang cuộc sống bên kia. Đi một hồi ông 
thấy đói. Bỗng ông thấy một quán ăn bên đường, liền ghé vào. Vì hà tiện, 
ông hỏi người chủ quán: 

- Tô cơm nhỏ này giá bao nhiêu? 
- Chỉ một đồng thôi. 
- Còn tô lớn kia? 
- Cũng chỉ một đồng thôi. 
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Thấy rẻ, ông gọi luôn hai tô lớn. Nhưng người chủ quán bảo: 
- Ở đây chỉ xài loại tiền-cho-đi thôi. Ông có không? 

Người hà tiện chỉ vào túi vàng của mình. Nhưng chủ quán nói: 
- Đó chỉ là thứ tiền-lấy-vào. Ở đây không xài được. 
- Thế tiền-cho-đi là tiền gì? 
- Khi còn sống, mỗi lần ông cho ai bao nhiêu đồng thì ông được ban lại 

bấy nhiêu đồng loại tiền-cho-đi. 

Ông nhà giàu lục lọi khắp nơi trong mình nhưng chẳng có đồng nào thuộc 
loại tiền-cho-đi cả. Thế là ông phải nhịn đói, sống trong thiếu thốn khổ cực 
đời đời .  

Bạn thân mến, bao nhiêu đồng tiền cho đi là bấy nhiêu đồng tiền để dành 
cho đời sau vậy. Những người coi đồng tiền to hơn mạng sống của mình, 
rốt cuộc cũng chẳng được gì. Thấu hiểu lòng ham mê tiền bạc của con 
người, Chúa Giêsu đã kể dụ ngôn người quản gia khôn khéo. Người khen 
ông quản gia khôn khéo không phải vì hành động bất lương của ông, 
nhưng vì ông biết lo xa cho tương lai của mình. Ông khôn khéo vì ông biết 
dùng tiền của tạm bợ để mua lấy bạn hữu. 

Nếu "con cái đời này" biết phải làm gì và làm cách nào đối với tiền của để 
to liệu cho ngày mai, thì tại sao "con cái sự sáng" lại không biết sử dụng 
ơn Chúa ban trong hiện tại để lo cho không biết sử dụng của cải phù dù, 
chia sẻ cho người nghèo khó để mua lấy bạn hữu Nước Trời. 

Nếu người ta căn cứ vào cách dùng tiền của để biết được lòng người có 
trung tín hay không, thì tại sao chúng ta lại không "trung tín trong việc 
nhỏ" là sử dụng tiền của để bảo đảm cho ta của cải chân thật đời sau? 

Thật vậy, chúng ta không trở nên giàu có với những điều mình đã nhận 
lãnh, mà là với những điều mình đã trao ban. "Trong dự tính của Thiên 
Chúa, người giàu chỉ là viên thủ quĩ của người nghèo". Chính vì thế, chỉ 
khi nào biết quảng đại trao ban cho những kẻ thiếu thốn, chúng ta mới thực 
là những quản gia biết làm theo ý muốn của chủ, những quản gia trung tín 
và khôn ngoan. Chỉ khi nào biết coi tiền của là phương tiện phục vụ cho 
cùng đích là Nước Trời chúng ta mới thực sự "làm tôi Thiên Chúa".  

Lạy Chúa, Trong cuộc sống trần thế, xin cho chúng biết nhận ra 
những gì là mau qua, là tạm bợ ở đời này để chúng con biết khôn 
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ngoan tích trữ cho mình những gì là quí giá, là gia tài vĩnh cửu là 
hạnh phúc Nước Trời trong cuộc sống mai hậu. Amen. 

 R. Veritas 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ  

 KHAI MẠC NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ TẠI MADRID 

MADRID - Sau 3 năm chuẩn bị, Ngày Quốc tế Giới trẻ lần thứ 26 được 
khai mạc trọng thể với Thánh lễ do ĐHY Antonio Maria Rouco Varela, 
TGM Madrid, Chủ tịch Hội đồng GM Tây Ban Nha, chủ sự từ lúc 20 giờ 
ngày thứ ba ngày 16-8-2011 tại Quảng trường Cibeles ở Madrid, với sự 
hiện diện của khoảng 300.000 bạn trẻ. 

ĐHY Antonio Maria Rouco Varela, TGM Madrid, Chủ tịch HĐGM Tây 
Ban Nha, đã chủ sự Thánh lễ, cùng với 800 HY, GM, 8.000 linh mục đến 
từ các nước.  

Tuy đã 8 giờ tối, nhưng mặt trời còn sáng và chiếu thẳng vào lễ đài, nên 
một số nhân viên đã phải che dù tránh nắng cho ĐHY chủ tế và một số vị 
khác. 
Đầu Thánh lễ, ĐHY Stanislaw Rylko, người Ba Lan, Chủ tịch Hội đồng 
Toà Thánh về Giáo dân, là cơ quan đặc trách Ngày Quốc tế Giới trẻ, chào 
mừng tất cả mọi người. 

Văn bản phụng vụ được chọn cho Thánh lễ là lễ kính Chân phước Giáo 
hoàng Gioan Phaolô II, cũng là 1 trong 10 vị thánh Bổn mạng của Ngày 
Quốc tế Giới trẻ năm nay. Đức cố Giáo hoàng đã 3 lần chủ sự đại lễ tại gần 
quảng trường này vào những năm 1982, 1993 và 2003. 

Lễ đài dài 31 mét, rộng 16 mét và mái che cao 6 mét có hình như làn sóng. 
Đàng sau bàn thờ có bản sao khổng lồ tượng Đức Mẹ Almuda, Bổn mạng 
thành Madrid. Phần thánh ca do một ca đoàn hàng ngàn ca viên trong đồng 
phục mầu xanh dương đảm trách. 

Sau Thánh lễ, vào lúc 11 giờ đêm, có buổi chầu Mình Thánh Chúa suốt 
đêm cho tới sáng tại Nhà nguyện Đại Chủng viện Madrid, do Đức cha Saíz 
Meneses, Chủ tịch Uỷ ban GM Tây Ban Nha về Chủng viện, khởi sự. 
Thánh lễ khai mạc dài 1 giờ 40 phút và kết thúc lúc 10 giờ thiếu 20. Trước 
khi giã từ, ĐHY Rouco còn xông hương tôn kính thánh tích là lọ đựng giọt 
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máu của Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II và làm phép 5 mề 
đai ảnh Đức Mẹ Almudena, bổn mạng thành Madrid và trao tặng cho 5 bạn 
trẻ đại diện cho 5 châu lục, trong khi ca đoàn ca bài kính Đức Mẹ. 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.750 gia đình sẽ đón tiếp khách hành hương trong suốt Ngày Giới Trẻ 
Thế Giới ở Madrid 

Madrid, 16/8/2011 – Hôm nay khách hành hương Ngày Giới Trẻ Thế Giới 
đến Madrid từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả nhà ở và nơi tham dự đang mở 
rộng cánh cửa của họ: nhà thể thao, trường học, nhà thờ và nhiều nơi khác 
cùng với các gia đình. 4.750 gia đình ở Madrid sẽ đón tiếp 14.725 bạn trẻ 
trong những ngày tới. 

Từ tháng 10/2010, để giúp các bạn trẻ có kinh nghiệm về đón tiếp mang 
tính Ki-tô giáo và về lòng hiếu khách của người dân địa phương, những gia 
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đình trong thành phố đã tình nguyện tạo chỗ ở cho khách hành hương. 
Hôm nay, điều này đã trở thành hiện thực. Các bạn trẻ từ khắp năm châu sẽ 
được ngủ trong nhà của những gia đình tốt lành này. 

Lễ Hội Tha Thứ 

 
200 tòa giải tội được chuẩn bị cho lễ hội đức tin long trọng này 

Một phần thiết yếu của con đường đức tin cho mọi Ki-tô hữu là bí tích Giải 
Tội. Vì thế, và đặc biệt cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới, Lễ Hội Tha Thứ được 
tổ chức từ 16-22/8 tại công viên Retiro. Mục đích là giúp chuẩn bị cho Lễ 
Hội Đức Tin long trọng này với một linh hồn thanh sạch và tạo khởi điểm 
cho linh hồn tại vị trí zero. 

Vì thế, Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới đã đặt 200 tòa giải tội dọc theo Paseo 
Del Duque Fernán Núñez, trong công viên Retiro ở trung tâm Madrid, để 
sẵn sang cho những khách hành hương nào muốn xưng tội. 
Các linh mục giải tội tại Ðại hội giới trẻ thế giới được ban 
quyền tha vạ tuyệt thông vì phá thai. 
Madrid [LifeSiteNews.com 16/8/2011] - Các linh mục giải tội tại Ðại hội 
giới trẻ thế giới được ban quyền tha vạ tuyệt thông vì phá thai. 
Ðức hồng y Antonio Rouco Varela, Tổng giám mục Madrid là nơi đang 
diễn ra Ðại hội giới trẻ thế giới, đã ban cho tất cả 2 ngàn linh mục tham dự 
Ðại hội, một quyền đặc biệt là có thể tha vạ tuyệt thông và ban phép giải 
tội cho những ai đã phạm tội phá thai. 
Theo Giáo luật hiện hành, điều 1398, bất cứ ai phá thai đều tức khắc bị vạ 
tuyệt thông. Vốn là hình phạt nặng nề nhứt theo giáo luật, vạ tuyệt thông có 
thể được Ðức giáo hoàng, các Ðức giám mục và cũng như các linh mục 
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được một giám mục ban quyền đặc biệt, có thể tháo gỡ. 
Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa thánh, giải thích rằng 
"thông thường chỉ có một số linh mục mới có quyền được tha vạ tuyệt 
thông, nhưng giáo hội địa phương đã quyết định ban cho tất cả các linh 
mục giải tội tại Ðại hội được quyền này". 
Khi ban quyền cho các linh mục giải tội trong Ðại hội Giới Trẻ, Tổng giáo 
phận Madrid bày tỏ hy vọng rằng "tất cả các tín hữu tham dự Ðại hội đều 
có thể hưởng nhờ hoa quả của ân Chúa một cách dễ dàng hơn và đi vào 
một cuộc sống mới". 
Theo các nhà lãnh đạo của các phong trào bênh vực sự sống, Madrid là 
"thủ đô phá thai" của Âu châu. Trong năm 1996, chỉ có 51 ngàn vụ. Năm 
2007, con số phá thai lên đến 120 ngàn vụ. Kể từ khi chính phủ Tây ban 
nha ban hành luật nới lỏng việc phá thai, các vụ phá thai càng gia tăng 
thêm. Theo ước tính, hiện nay cứ trong năm vụ thai nghén, thì có đến một 
vụ phá thai. 
Luật được chính phủ xã hội ban hành hồi tháng 7 năm 2010 cho phép phá 
thai đến tuần lễ thứ 14 của thời kỳ thai nghén. 

Một lễ hội cho mọi người  

Từ thứ Ba (6/8) đến thứ Bảy (20/8), hàng trăm linh mục sẽ luân phiên ban 
bí tích Giải Tội bằng các thứ tiếng: Tây Ban Nha, Tiếng Anh, Pháp, Ý, 
Đức, Balan, Bồ Đào Nha và nhiều ngôn ngữ khác. Thời gian từ 10am - 
10pm từ thứ Ba đến thứ Sáu, và 10am - 3pm thứ Bảy. Đức Thánh Cha 
cũng sẽ giải tội cho một vài bạn trẻ may mắn. 

Tất cả các tòa giải tội sẽ được đặt trật tự theo hai hàng để tôn trọng tính 
riêng tư của khách hành hương. Tại toà giải tội, một dấu hiệu sẽ cho biết 
những ngôn ngữ nào vị giải tội có thể nghe xưng tội. 
Lễ Hội Tha Thứ cũng sẽ có hai tòa giải tội được thiết kế đặc biệt cho 
những người tàn tật, nó sẽ được chỉ ra cách rõ ràng. Một tòa sẽ dành cho 
người khiếm thính, và họ có thể xưng tội bằng ngôn ngữ dấu hiệu. Và một 
tòa khác được thiết kế phù hợp với những khách hành hương bị tàn tật thể 
lý. 
Khi Ngày Giới Trẻ Thế Giới kết thúc, những tòa giải tội sẽ được dùng lại 
cho những sự kiện lớn hay sẽ được tái chế. 
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Thêm vào đó, những khách hành hương có thể cầu nguyện trước Mình 
Thánh Chúa tại một lều gần đó, được hướng dẫn bởi các nữ tu Dòng Thừa 
Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa Calcuta. Bằng cách thức này, việc chuẩn bị cho 
xưng tội và Chầu Mình Thánh được dễ dàng hơn. 

Một bạn trẻ Việt Nam dùng bữa trưa với Đức Thánh Cha 

Lúc 2 giờ chiều ngày 19/8, Đức Thánh Cha dùng bữa trưa với đại diện 12 
bạn trẻ thuộc các quốc tịch khác nhau theo thói quen đã có từ lâu trong các 
Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Mỗi đại lục có hai bạn trẻ đại diện, một nam và 
một nữ, cộng với một cặp nam nữ người Tây Ban Nha. 
Trong số 12 bạn trẻ đại diện dùng bữa với Đức Thánh Cha có một bạn trẻ 
người Việt Nam, đó là bạn Phaolô Nguyễn Gia Hoàng, 27 tuổi, thuộc Tổng 
Giáo Phận Sàigòn. 
 

La Vang 15-8-2011: Ngày hội tinh thần và huynh đệ của người Công 
giáo Việt Nam 

Hành hương Đức Mẹ La Vang 15-8-2011: 

Ngày hội tinh thần và huynh đệ của người 
Công giáo Việt Nam. 

Những ngày hành hương về bên Mẹ La Vang 
vừa kết thúc vào sáng 15.08.2011, sau thánh 
lễ bế mạc do Đức Tổng Giám Mục Têphanô 
chủ tế, cùng với sự đồng tế của Đức cha 
Giuse Châu Ngọc Tri, giám mục giáo phận 
Đà Nẵng, Đức cha Phanxicô Xaviê Lê Văn 

Hồng, giám mục Phụ tá Tổng giáo phận Huế, và gần 150 linh mục đến từ 
các giáo phận Việt Nam. 

Sức sống tinh thần 

Tuy nhiên, bên cạnh hàng giáo sĩ là con số đông đảo của giáo dân đến từ 
mọi miền của đất nước, một con số phải ghi nhận là ấn tượng, hiện diện 
mọi nơi chốn ở linh địa La Vang.  
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Ở đây, chúng tôi nhận thấy các khách hành hương về bên Mẹ La Vang biểu 
lộ cách đặc biệt một nhu cầu tâm linh lớn lao. Rất nhiều người đã tìm đến 
các Tòa giải tội để được giao hòa cùng Thiên Chúa và tha nhân. Sự thành 
công của một đền thánh rõ ràng không phải trước tiên nơi những con số 
bên ngoài hay những múa may, kiệu rước, nhưng là nơi đã tạo điều kiện dễ 
dàng cho việc hoán cải trở về với Chúa. Những tòa giải tội đông đúc các 
hối nhân, các linh mục đã giải tội đến mãi một 
giờ sáng mà vẫn không ngớt người đến xưng tội, 
điều đó như cho thấy sức sống và nhu cầu tâm 
linh được thể hiện nơi đây. Ngày hội tinh thần 
như thế là ngày mà mọi thành phần dân Chúa tụ 
họp về bên Mẹ La Vang để cùng với Mẹ, "bén rễ 
sâu và xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô". 
Sức sống trẻ 
Những ngày hội tinh thần như thế giúp vào việc 
"ngăn chặn sự tục hóa" và "gia tăng việc sống 
đạo" (Thư Bộ Giáo Sĩ). Trong bài giảng thánh lễ 
Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Về Trời (14.08.2011), 
Đức cha Phanxicô Xaviê nhấn mạnh đến mối nguy cơ tục hóa làm biến 
chất xã hội này và đồng thời đã đề nghị phương thuốc đã được Đức Thánh 
Cha Bênêđictô XVI đề ra trong thư gửi cho giới trẻ nhân Ngày Giới trẻ Thế 
giới 2011 "Bén rễ sâu và xây dựng trên nền tảng Chúa Kitô", phương thuốc 
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mà chính thánh Phaolô đã từng đề nghị cho các tín hữu Côlôxê (x. Cl 2,7). 
Hiện diện tại linh địa La Vang năm nay là đông đảo các bạn trẻ, đặc biệt 
đến từ giáo phận Huế. Nó biểu hiện sức sống mạnh mẽ của một Giáo Hội 
địa phương, những người bạn trẻ sẵn sàng lắng nghe Lời Chúa, bén rễ sâu 
trong Chúa Kitô và "sống trong Giáo Hội", sẵn sàng dấn thân phục vụ 
Thiên Chúa và con người. Khuôn mặt của các bạn trẻ hiện diện mọi nơi tại 
linh địa La Vang, đến từ sớm và dấn thân vào các công việc phục vụ khác 
nhau, nói lên tinh thần hăng hái của giới trẻ sẵn sàng đứng dưới ngọn cờ 
của Chúa Kitô và của Giáo Hội, và đồng thời chọn Chúa và Mẹ làm người 
đồng hành và hướng dẫn cuộc đời của mình. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Câu Chuyện 5 Chiếc Bánh và 2 Con Cá 

Chủ Nhật ngày 14/8/2011 khí hậu Nam Cali thật tuyệt vời cho một ngày 
picnic. Trời nắng đẹp nhưng không quá chói chang tại Lake Skinner Park 
cùng với cảnh trí thiên nhiên cây xanh bóng mát rũ bóng trên mặt hồ xanh 
biếc thơ mộng như một lời mời gọi mọi người bỏ lại sau lưng những lo 
toan bận rộn cuộc sống để hoà mình sống với thiên nhiên và họp mặt Cộng 
Đoàn trong một ngày nắng hè rực rỡ. 

Như một truyền thống hàng năm vào ngày Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Cộng 
Đoàn Đức Mẹ La Vang mừng lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn tại Lake Skinner 
Park. Năm nay con số hơn trăm người tham dự (120) đã làm cho ngày 
picnic trở thành một ngày họp mặt Cộng Đoàn. Có sự hiện diện của cha 
quản nhiệm Giuse Nguyễn Trọng, cha Deebar Yonas và tu huynh Andre 
Hotchkiss đều thuộc dòng Ngôi Lời, đông đủ quý ông bà anh chị em và các 
cháu thiếu nhi và nhiều bạn bè thân hữu từ xa đến như bạn bè của anh chị 
Ngọc-Liên từ Origon và San Diego, những người bạn thân của anh chị 
Thu-Oanh từ Santa Ana, gia đình anh chị Cường-Vân bạn của anh chị 
Tâm-Hương từ Santa Ana, gia đình Tân-Tiên và gia đình Hiếu-Thảo vì 
cuộc sống đã di chuyển về Oceanside cũng trở về họp mặt, gia đình các 
cháu Thanh Santa Ana, Thùy West Covina, gia đình bác sĩ Khương và ông 
bà ngoại từ Fulleton; đặc biệt gia đình chị Bội, gia đình anh Thắng chủ nhà 
hàng Phở Mai Temecula tuy không cùng tôn giáo nhưng cũng đến chung 
vui với Cộng Đoàn. 
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Đọc sử liệu chúng ta được biết Mẹ La Vang đã hiện ra hơn 200 năm trước 
đây không chỉ cứu giúp người Công Giáo mà cả những người ngoài Công 
Giáo. Ngôi nhà thờ tại linh địa La Vang bây giờ khởi đầu là một ngôi Chùa 
được những người ngoài Công Giáo dựng nên để cúng vái hiện tượng “Bà 
Linh Thiêng”. Như vậy Mẹ La Vang là Mẹ của cả dân tộc Việt Nam! 

Theo dã sử Mẹ Âu Cơ có 100 người con sống rải rác ở khắp miền đồng 
bằng và vùng cao nguyên. Ngày nay Mẹ La Vang có hơn 70 triệu người 
con sinh sống không chỉ trên mảnh đất quê hương cong cong hình chữ S 
mà còn sống rải rác ở khắp năm châu bốn bể. 

Như bầy chim lạc đàn luôn mong tìm về tổ ấm, người Việt tha hương luôn 
mang nặng một nỗi khắc khoải nhớ về cố hương nên không lạ gì hàng năm 
Đại Hội Thánh Mẫu tại Missouri đã thu hút hàng năm sáu chục ngàn người 
Việt đến để mong tìm được chút hơi ấm tình Mẹ thiêng liêng cũng như tình 
đồng hương nơi đất khách. 

Ước mong ngày mừng lễ Bổn Mạng Cộng Đoàn Mẹ La Vang sẽ trở thành 
ngày họp mặt đại gia đình: gia đình Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
Winchester và gia đình đồng hương Việt Nam Winchester. 

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 

 



 15

 
 
Hai tháng trước ngày mừng Bổn Mạng, Ban Mục Vụ đã đắn đo nhiều về 
việc tổ chức ngày picnic Cộng Đoàn vì nguồn tài chánh không được dồi 
dào. Tiền quỹ chỉ còn $349.43 nhưng biết quý ông bà anh chị em luôn sẵn 
sàng ủng hộ tinh thần lẫn vật chất nên BMV đã mạnh dạn lên chương trình 
mừng lễ. 
Quang cảnh ngày picnic vui nhộn không khác gì một ngày giỗ ở quê nhà. 
Mọi người gặp gỡ vui vẻ chuyện trò. Các cụ ông cụ bà ngồi trong lều trại 
chính nhìn các cháu chắt vui đùa chạy nhảy. Các bạn trẻ vui chơi thể thao. 
Các anh các chị các cô mỗi người một tay phụ việc bếp núc… Mọi người 
đã có một ngày picnic thật vui tươi, thư giãn. Và câu chuyện 5 chiếc bánh 
và 2 con cá hơn hai ngàn năm xưa nay lại lập lại: ai cũng ăn uống no nê, 
còn thu gom lại vài khay đồ ăn; tiền ủng hộ cho quỹ Cộng Đoàn thu được 
là $1,722.00 nhưng điều mang ý nghĩa hơn cả là mọi thành viên trong 
Cộng Đoàn đều mở lòng mình ra, không còn thấy những ánh mắt nhìn 
nhau e ngại, trên khuôn mặt không còn mang những nụ cười gượng ép… 
Cuộc vui nào cũng có phút tàn nhưng dư âm của ngày picnic Cộng Đoàn 
còn đọng mãi trong lòng mọi người. Cuối ngày ai cũng mệt nhoài nhưng 
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lòng tràn ngập niềm vui. Các cháu thiếu nhi mệt vì chạy nhảy nô đùa, giới 
trẻ mệt vì tranh tài thể thao, các anh các chị mệt vì phục vụ nấu nướng.  
Xin cám ơn mọi đóng góp của tất cả các thành viên trong Cộng Đoàn về 
công sức, tài năng, tài chánh, thời giờ cho ngày vui họp mặt Cộng Đoàn 
năm nay được thành công tốt đẹp. 
Nhìn các bạn trẻ mỗi người phụ giúp một tay thu dọn lều trại, các em nhặt 
sạch rác vưong vãi trên bãi cỏ xanh trước phút chia tay cho chúng ta thấy 
một sức sống dồi dào, một ngày mai đầy hứa hẹn cho Cộng Đoàn Đức Mẹ 
La Vang Winchester vì tương lai Cộng Đoàn nằm trong tay các bạn trẻ bây 
giờ. 
Linh địa La Vang là một thôn nghèo hẻo lánh xa xôi nhưng đã được cả thế 
giới biết đến. Cộng Đoàn chúng ta đã chọn Mẹ La Vang là Quan Thày. 
Ước mong những người chung quanh nhìn thấy Cộng Đoàn chúng ta đều 
nhận ra đây là một cộng đoàn đức tin, một cộng đoàn sống đạo thực sự. 

Nguyễn Quang Dung 
San Jacinto 08/19/2011 

Một số hình ảnh sinh hoạt ngày Picnic Cộng Đoàn 14/8/2011 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
“CÚ ƠN THÁNH” SAU TRẠI HÈ VÀ NGÀY QUỐC TẾ GIỚI TRẺ 

 ... Tôi chào đời trong một gia đình Công Giáo sống đạo chân thành. 
Nhưng tôi rời xa tôn giáo khi bắt đầu nghi ngờ lúc bước vào tuổi dậy-thì. 
Cứ thế thời gian càng trôi qua tôi càng đánh mất Đức Tin. Tôi không thể 
nào chấp nhận sự kiện Cha Mẹ tôi, Ông Bà tôi và các tín hữu Công Giáo từ 
2000 năm qua cứ nhắm mắt và bị rơi vào vòng mê hoặc của Kitô Giáo. 
Thế rồi vào mùa hè - trước năm tôi lên lớp 12 chuẩn bị thi tú tài - Mẹ tôi đề 
nghị tôi tham dự một trại hè do Cộng Đoàn Thánh Gioan tổ chức. Tôi chấp 
nhận để nhân dịp này gởi thẳng đến THIÊN CHÚA một tối-hậu-thư: 
- Con ghi tên vào trại hè, con tham dự mọi Thánh Lễ và các buổi Chầu 
Thánh Thể, rồi con đi xưng tội. Nói tắt một lời, con giữ đúng điều lệ cuộc 
chơi. Đổi lại, Chúa phải minh chứng cho con thấy là Chúa hiện hữu. Trại 
hè kết thúc vào ngày 26-7-2000. Từ nay đến đó Chúa có đủ thời giờ để mặc 
khải cho con biết. Sau ngày đó, sẽ quá trễ! 
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Trại hè diễn ra và giữ đúng lời hứa, tôi tham dự tất cả các sinh hoạt thiêng 
liêng. Rồi trại hè kết thúc mà không có dấu hiệu nào đến từ THIÊN CHÚA. 
Vào ngày cuối cùng, tôi lên xe trở về nhà, lòng tràn đầy giận dữ. Tôi tự 
nhủ: 
- Mọi người đều bị lừa! THIÊN CHÚA đâu có hiện hữu! 

Tôi đặt chân vô nhà, lòng cảm thấy thỏa mãn về trại hè và về những giây 
phút tuyệt vời tôi trải qua, nhưng cùng lúc, tôi cảm thấy cay đắng sâu xa vì 
không nhận được điều tôi đặt ra và là lý do chính khiến tôi ghi tên tham dự 
trại hè. Tôi lặng lẽ đi lên lầu, vào phòng riêng đóng kín cửa lại, và ở đó, 
không hiểu tại sao, tôi bật lên khóc nức nở. Tôi khóc không ngừng. Ban 
đầu tôi nghĩ rằng đây chỉ là ”cơn buồn vô cớ”! Nhưng ngay sau đó tôi bỗng 
ý thức rằng không phải như vậy, bởi vì tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Lòng 
tôi dâng lên niềm vui, sâu đậm hơn cả nỗi buồn vừa chiếm cứ mấy phút 
trước đó. Rồi tôi bỗng cảm thấy mình được yêu thương. Ngôn ngữ loài 
người không thể nào diễn tả cho cùng cái đầy tràn tôi cảm nhận vào chính 
lúc ấy. Tôi liền hiểu rằng đây là ”Cú Ơn Thánh” rơi thẳng từ trời xuống, 
không gây tiếng động ồn ào. Tôi vẫn còn đang ở trong ngày 26-7-2000. 
THIÊN CHÚA không lỗi hẹn. Ngài chỉ đợi cho đến giây phút cuối. 
Sáng sớm hôm sau khi thức giấc, tôi cảm thấy mình không giống như 
trước. Tận sâu thẳm nội tâm, tôi hiểu rằng THIÊN CHÚA hiện hữu. Ngài 
đã chết cho tôi, Ngài cứu chuộc tôi và Ngài yêu thương tôi hơn bất cứ 
người nào khác. Một điều gì đó đã thay đổi và xác tín này kể từ đây không 
lìa xa tôi nữa. Sau đó, mặc dầu gặp muôn vàn khó khăn, nhưng những gì 
tôi cảm nghiệm được vẫn luôn luôn ở lại trong tôi. 
Đúng 10 ngày sau, tôi lên đường tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ 
XV diễn ra tại thủ đô Roma trong khung cảnh Đại Năm Thánh 2000, từ 
ngày 15 đến 20-8, với sự hiện diện phúc lành của Đức Thánh Cha Gioan 
Phaolô II (1978-2005). Sau khi tỏ hiện cho tôi biết, THIÊN CHÚA còn ban 
thêm cho tôi hồng ân sống những ngày đáng nhớ với Giáo Hội Hoàn Vũ 
Công Giáo duy nhất thánh thiện và tông truyền. Tôi chưa bao giờ trải qua 
một kinh nghiệm tuyệt vời như thế. 

Từ sau kinh nghiệm về Ngày Quốc Tế Giới Trẻ mà chính cá nhân tôi trải 
qua, tôi đã nghe và thu nhận không biết bao nhiêu là chứng tá tích cực về 
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Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tất cả những người trẻ tôi hân hạnh quen biết và 
từng tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, quả quyết với tôi rằng, sau khi tham 
dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ trở về, họ không còn giống như trước. Họ đã 
thay đổi. Ngày Quốc Tế Giới Trẻ đúng là thời gian thuận tiện lý tưởng cho 
Cuộc Gặp Gỡ với THIÊN CHÚA và với Giáo Hội Ngài. 

Với kinh nghiệm trải qua, ngày nay mỗi khi thấy các bạn trẻ hân hoan ghi 
danh tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tôi cảm thấy thật sung sướng. Các 
bạn trẻ sẽ có cơ hội trải qua những ngày hè phúc lành giữa bạn bè với nhau. 
Tôi cầu nguyện thật nhiều và chân thành cầu chúc các bạn trẻ cũng nhận 
được ”Cú Ơn Thánh” giống như tôi. Mong lắm thay! 

Chứng từ của anh Amaury Ollivier 27 tuổi người Pháp. 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt  

 
4/8/2011 

Cả thành phố Dallas, Texas xôn xao với tin một người Việt nổ súng 
giết chết 6 mạng người và 4 người bị thương. Giới truyền thông địa 
phương và khắp Hoa Kỳ đã liên tục đăng nhiều bài viết về vụ việc, với 
nhiều tình tiết và nhận xét về thảm kịch quá lớn mà một gia đình đồng 
hương của chúng ta có thể chịu đựng. Hãy cùng đưa một bàn tay, rơi 
những giọt lệ để xoa dịu cơn đau này. 

Tóm tắt vụ án nói trên là anh Đỗ Tân 35 tuổi, đã xả súng bắn chết vợ là 
chị Trini Tạ 29 tuổi, 2 người em gái của chị là: Lynn Tạ 16 tuổi; Michelle 
Tạ 28 tuổi và người em trai  là Hiền Tạ 21 tuổi; người em dâu của chị Trini 
Đỗ là Nguyễn Thúy Vi 25 tuổi, mới từ Việt Nam qua được hơn năm và 
đang có thai. 

Anh Đỗ Tân còn bắn cha mẹ vợ và thêm 2 người  nữa bị thương…  trong 
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bữa tiệc sinh nhật của con trai 11 tuổi của vợ chồng anh Đỗ Tân và 
chị Trini Tạ được tổ chức tại Forum Roller World tại Grand Prairie, cách 
thành phố Dallas khoảng 20 dặm về phía tây. Cháu trai 11 tuổi và em gái 3 
tuổi được bình an sau thảm kịch bạo lực gia đình. 

Riêng tôi là người địa phương ở Dallas nên dĩ nhiên là nghe tin sớm, và 
bàng hoàng về một thảm kịch trong cộng đồng người Việt tại Dallas. Tôi đi 
công việc xuống Houston với các nhà báo trong Hiệp Hội Truyền Thông 
Báo Chí Dallas, suốt 10 tiếng lái của chuyến đi và về đều nghe anh em đưa 
ra những quan điểm xung quanh vụ việc. Hôm sau, anh em báo chí trong 
Hiệp Hội chúng tôi lại cùng nhau đi viếng đám tang tại nhà quàn Moore 
Funeral Home tọa lạc ở 1219 North Davis Drive, thành phố Arlington TX 
76012. 

 
Trước cái tang quá lớn của gia đình ông Tạ Hội, suy nghĩ đầu tiên của tôi là 
nếu ông không phải là một cựu quân nhân thuộc loại cứng cỏi (từng là nhân 
viên nhảy toán) trong quân đội VNCH thì chắc ông không còn đứng nổi khi 
4 người con ruột, một con dâu, một con rể, một cháu nội chưa chào đời 
chết cùng một lúc, bà Hội bị thương nặng - đang nằm trong bệnh viện. 2 
đứa cháu ngoại bỗng phút giây đã mồ côi - ngay trong ngày sinh nhật 
thứ 11 của cháu trai. 

Theo lời ông cho chúng tôi biết, đã gần một tuần trôi qua, ông vẫn chưa 
ngủ được, không ăn, chỉ uống nước lạnh cầm hơi. Bắt tay ông mà nước mắt 
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chúng tôi cứ muốn trào ra những thương cảm một đồng hương, người lính 
già của chúng ta làm sao sống nổi nữa đây! Nhỏ lệ khi nghe ông nhắc đến 
những lời trăn trối của con gái lớn của ông là chị Trini Tạ Đỗ trước khi trút 
hơi thở cuối cùng đã nhờ cha chăm sóc cho 2 con của chị. 

Tôi cũng không biết nói gì khi một người con trai của ông Tạ Hội đã nói: 
Gia đình tôi có 8 anh chị em thì nay đã chết hết một nửa, chúng tôi quá đau 
khổ. Anh còn cho biết, mẹ anh không bao giờ đi đâu chơi hơn vài ngày vì 
bà luôn gần gũi với các con, đặc biệt là các con gái của bà. Nhưng hiện tại, 
sau khi ra viện, bà sẽ ra sao?... 

Chưa bao giờ trong ống kính tôi lại ghi hình 5 cỗ quan tài chung trong một 
nhà quàn, 4 người anh em ruột thịt với nhau đang đối diện với tương lai 
mở rộng sau 17 năm hội nhập với xứ sở này. Tin từ gia đình nạn nhân, bạn 
bè thân với hung thủ và các nạn nhân cho chúng tôi biết đều là những tin 
tức mà giới truyền thông Mỹ-Việt săn tìm. Nhưng hầu hết anh em báo 
chí ở Dallas chúng tôi đã không làm công việc mà chúng tôi thường làm là 
ghi chép, chụp hình để đưa tin. Mỗi người rụng rời tay nghề trước sự việc 
quá lớn, quá đau lòng, như chuyện xảy ra trong nhà mình, gia đình mình; 
người thân của mình đang nằm đó như ngủ, trẻ trung, xinh đẹp, tương lai 
và ước mơ còn nguyên trên những nắp quan tài - ngày mai sẽ khép lại tất 
cả - một cách vô lý đến không chấp nhận được. 

Thật nhiều người Mỹ từ già tới trẻ đã đến viếng tang lễ với lời xin lỗi 
mở đầu: “Tôi đọc được tin trên báo; tôi xem trên truyền hình, muốn đến 
viếng những nạn nhân.” Nghĩa là một đám tang có nhiều người không quen 
biết nhất ở Dallas từ trước tới nay. 

Tôi nhặt lại được tình người từ những đổ nát. Đường về lại thành 
phố Garland, nơi chúng tôi ở, những anh em báo chí đã thôi bàn luận 
về những quan điểm của mình, của bạn. Tiếng nói chung đã phát ra trong 
cái xe lăn đều trên đường về là: “Chúng ta phải làm một điều gì đó!” 



 25

 
Đồng hương thăm viếng tại Moore Funeral Home 

Buổi họp sơ khởi được mở ra khi chúng tôi về đến Garland. Hiệp Hội 
Truyền Thông Báo Chí Dallas sẽ đứng ra tổ chức cuộc quyên góp rộng lớn 
trong cộng đồng người Việt hải ngoại trên toàn thế giới. Mục tiêu quyên 
góp là tích cóp một trương mục ngân hàng cho hai cháu bé mồ côi kia có 
tiền ăn học tới trưởng thành. Vấn đề tiền bạc được đặt ra không chỉ nhằm 
mục đích giải quyết đời sống cho hai cháu bé vì các cháu vẫn còn ông bà 
nội, ông bà ngoại; các cậu, dì có thể lo lắng cho hai cháu tới trưởng thành. 
Nhưng việc làm (nhịp cầu) của chúng tôi - Hiệp Hội Truyền Thông Báo 
Chí Dallas chỉ muốn gởi đến hai cháu bé thông điệp: Tình yêu thương của 
đồng hương người Việt luôn đứng về phía hai cháu, ủng hộ hai cháu đến 
trưởng thành. 

Trong mất mát không gì bù đắp nổi; khổ đau tận cùng của một người vô 
tội, cháu còn được tình yêu thương, lòng chia sẻ và ủng hộ của đồng hương 
người Việt trên toàn cầu. Đó là hết những gì chúng ta có thể xoa dịu bớt 
nỗi đau cho hai cháu bé vô tội nhưng mang vết thương lòng đến hết đời hai 
cháu cũng không quên.  

Về việc phát động cuộc quyên góp không chỉ tiền bạc mà chính yếu là tình 
yêu thương và lòng chia sẻ của mọi người dành cho hai cháu bé do 
HHTTBC Dallas sẽ được phổ biến rộng rãi trên tất cả những phương tiện 
truyền thông của người Việt hải ngoại cùng chung ý hướng và tiếp tay vào 
cuộc quyên góp này. Chúng tôi sẽ có phương cách cụ thể trên tất cả những 
tờ báo thuộc Hiệp Hội Truyền Thông Báo Chí Dallas. Mong quý độc giả, 
đồng hương theo dõi và ủng hộ. 
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Thảm Kịch ở Grand Prairie 

Tác giả là một nhà báo tại Dallas, từng trong nhóm chủ biên tuần báo Trẻ 
và phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" cho Ca Dao Magazine. Phan đã góp 
nhiều bài viết đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ 2007 và từ 
4 năm qua, không ngừng góp bài mới. Với ngòi bút - thực sự là cái 
keyboard- ngày càng tối tân hơn, bài mới của Phan ngày càng theo sát thời 
sự hơn. Bài viết lần này, Phan kể về thảm kịch bạo lực trong một gia đình 
gốc Việt tại Garand Prairie, 5 người và một thai nhi bị bắn chết. 

(Có tin cho biết, Cộng đồng Việt kiều Mỹ trong vùng đã thành lập một quỹ 
tín thác cho hai cháu nhỏ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Địa chỉ nhận quyên góp là 
Hội Việt kiều Mỹ hạt Tarrant, hộp thư 183821, Arlington, Texas 76096. ) 

Tôi chẳng biết mình là ai trong lời kêu gọi viết ra từ con tim nặng nề suốt 
đêm qua, sáng nay ra quán ngồi nghe dư luận. Thảm kịch Grand Prairie 
không được bàn luận xôn xao, ồn ào với những lời lẽ vô tội; những cái bỉu 
môi sự đời… trên gương mặt mỗi người khi đưa ra ý kiến về thảm kịch trên 
đều đượm vẻ buồn sâu xa, nỗi cảm thông vô bờ với hoàn cảnh của hai cháu 
bé trong tương lai… những tiếng cười trào phúng; những câu ngổ ngáo với 
tin giật gân, xì-căn-đan trên báo chí đều nhường chỗ cho lời tự đáy lòng 
những người đồng hương nói ra suy tưởng. Nếu có thể tổng hợp lại những 
ý kiến từ một quán cà phê thì ta cũng phác hoạ được chân dung thời đại. 

Việc bạo lực gia đình không có gì mới lạ vì nó từng, (thường) xảy ra hàng 
ngày, trên khắp địa cầu chứ cũng không riêng gì nước Mỹ. Cụ thể một vụ 
bạo lực gia đình dẫn tới án mạng không quan trọng là xảy ra trong cộng 
đồng người gì, vì nó phổ biến (ngày càng tăng) trong xã hội. Nhưng nhìn 
về một góc hẹp là cộng đồng người Việt trong xã hội Hợp Chủng Quốc to 
lớn này, những vụ bạo lực gia đình của người Việt được nhắc lại sơ qua 
như ông người Việt ném mấy đứa con nhỏ xuống sông - bên Alabama; 
chồng giết vợ con bên California; ngay tại Dallas cũng có hồ sơ thần chết 
về vụ chồng đập búa đến chết vợ… 

Nghĩa là bạo lực trong một gia đình Việt nam sống trên nước Mỹ không 
phải không có. Những nguyên nhân tổng hợp được từ một quán cà phê 
không đại diện cho sự đúng đắn nào, nhưng nó lại là những suy nghĩ rất 
thực, rất đời thường khiến mỗi người đều suy nghĩ. Có người cho là 
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sự hội nhập của người Việt vào xã hội Mỹ không trọn vẹn - cũng là một 
nguyên nhân dẫn tới bạo lực gia đình. Ý kiến được giải thích khá đơn giản 
nhưng không phải không có lý! Thí dụ, bậc cha mẹ chấp nhận việc hội 
nhập là cho con cái vị thành niên đi dự tiệc với bạn bè tới nửa đêm, quá 
nửa đêm mới về… cha mẹ cho đó là sự hội nhập; nhưng khi cháu gái chưa 
tới 18 tuổi nhưng có thai với bạn trai. Cha mẹ cô bé không chấp nhận nổi 
hậu quả của sự cho phép hội nhập của mình; cha mẹ cháu trai kia cũng 
không vui vẻ gì với cậu con trai của mình. Và người Việt đối phó với hậu 
quả không dứt khoát như Mỹ, ưa giữ sĩ diện cho cả hai gia đình bằng cách 
cho chúng làm lễ cưới. Nhưng sau hôn lễ bất đắc dĩ đó thì bên vợ chả coi 
anh chàng rể nhóc con kia ra gì; bên chồng cũng không coi trọng cô con 
dâu bất đắc dĩ của mình. Trong khi đôi bạn trẻ có con với nhau từ tình yêu 
thương, chấp nhận hy sinh tới cùng cho nhau. Nếu hai gia đình đừng can 
thiệp, để chính phủ lo. Chưa chắc đã thê thảm như khi sĩ diện của cả hai gia 
đình đã biến họ thành một cặp vợ chồng bất đắc dĩ. Tình yêu tuy bồng bột 
của họ nhưng tình yêu vẫn là tình yêu xuất phát từ hai trái tim của họ đã bị 
sĩ diện gia đình bóp chết, biến hoá và thui chột tình yêu ban đầu của họ. 
Gia đình mới mẻ của họ được tạo ra miễn cưỡng vì sĩ diện của hai gia đình; 
bơm thổi thiếu trách nhiệm từng ngày vào hai người còn trẻ dại là hôn nhân 
của họ chỉ là cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, tình yêu của họ là vụng trộm… tự 
hai gia đình làm cho họ coi thường hạnh phúc của họ, dẫn tới coi thường 
người phối ngẫu… dẫn tới bạo lực gia đình. 

Có ý kiến cho là bạo lực gia đình xuất phát từ sự đối xử thiếu công bằng 
của hai gia đình nội-ngoại. Con rể bác sĩ được coi trọng hơn con rể thi sĩ; 
con dâu nha sĩ được coi trọng hơn con dâu làm nail… Cái lỗi nhìn gần thì 
thật có nhiều bậc cha mẹ đã đối xử như thế với dâu-rể thật, chứ không phải 
không có. Từ ấm ức nhỏ nhưng tích lũy trong quan hệ lâu dài của một gia 
đình sẽ thành hận thù và khi lòng hận thù đủ sức biến thành hành động thì 
kể gì tính người… 

Một ý kiến khá thiển cận nhưng nhìn với góc rộng hơn là do người Việt có 
thói quen quy về một mối. Con cái trưởng thành, đã lập gia đình nhưng cha 
mẹ vẫn thích họ về sống chung dưới một mái nhà để ông bà vui cháu. 
Trong đời sống Mỹ của một gia đình có những tự do không thể có cha mẹ 
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già lom lom xoi mói vào đời tư người trẻ. Sự can thiệp quá sâu vào đời 
sống riêng tư của con cái đã trưởng thành là nguyên nhân dẫn tới bất mãn; 
theo thời gian thành hận thù; dẫn tới bạo lực, án mạng… 
 

 
 

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. 

Nông Trại Hột Vịt Lộn 
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 
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Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 
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Off (773) 734-4418 
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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 

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.


