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TIN MỪNG CN XVIII Quanh Năm A   
   
 

Mt 14, 22-33 

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước 
mà đến cùng Thầy". 

 Khi dân chúng đã ăn no, lập tức Chúa 
Giêsu giục môn đệ trở xuống thuyền mà 
qua bờ bên kia trước, trong lúc Người 
giải tán dân chúng. Giải tán họ xong, 
Người lên núi cầu nguyện một mình. 
Đến chiều, Người vẫn ở đó một mình. 
Còn thuyền thì đã ra giữa biển, bị sóng 
đánh chập chờn vì ngược gió. 

 (Tiếp theo trang 2)
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(Tiếp theo) 

Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người 
đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: "Ma kìa!", và các ông sợ 
hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông rằng: "Hãy yên 
tâm. Thầy đây, đừng sợ!" Phêrô thưa lại rằng: "Lạy Thầy, nếu quả là Thầy, 
thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy". Chúa phán: 
"Hãy đến!" Phêrô xuống khỏi thuyền, bước đi trên mặt nước mà đến cùng 
Chúa Giêsu. Khi thấy gió mạnh, ông sợ hãi và sắp chìm xuống nên la lên 
rằng: "Lạy Thầy, xin cứu con!" Lập tức, Chúa Giêsu giơ tay nắm lấy ông 
mà nói: "Người hèn tin, tại sao mà nghi ngờ?" Khi cả hai đã lên thuyền thì 
gió liền yên lặng. Những người ở trong thuyền đến lạy Người mà rằng: 
"Thật, Thầy là Con Thiên Chúa". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI 

Một hôm, đang đi dạo chơi trên sườn núi, chàng thanh niên bị trượt chân 
rơi xuống vực thẳm, nhưng cũng may cho anh, khi đang rơi anh vớ được 
một nhánh cây và cố gắng bám vào. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy 
sợ hãi vì bị treo lủng lẳng, cành cây sắp gãy vì sức nặng hơn 60 kg của 
anh. Một ý tưởng lóe lên trong đầu, anh mở miệng gọi lớn : “Chúa ơi! 
Nếu Chúa hiện hữu, xin hãy cứu con, con xin hứa với Chúa con sẽ tin 
Chúa và sẽ nói cho kẻ khác tin nữa”. 

Nhưng im lặng vẫn là im lặng. Nhìn thấy cành cây sắp lìa thân, anh vội 
vàng cầu nguyện khẩn thiết hơn nữa : “Lạy Chúa, xin mau cứu con, con 
tin có Chúa rồi đó, hãy mau cứu con đi”. Và lúc đó dường như anh nghe 
có tiếng thì thầm trả lời bên tai : “Đó chỉ là lời tuyên bố suông của kẻ gặp 
khốn cùng muốn tránh đi sự khó mà thôi”. Anh vội trả lời : “Không đâu, 
không phải như vậy đâu, con tin có Chúa rồi mà, Chúa thấy không, con đã 
nghe được tiếng Chúa rồi, cứu con mau đi”. Tiếng Thiên Chúa lại rót vào 
tai anh : “Được rồi, Ta sẽ cứu con, bây giờ con hãy buông cành cây ra đi”. 
Nghe đến đây, anh cãi lại ngay : “Buông cành cây này à! Con đâu có 
khùng mà làm như vậy. Chúa tưởng có thể gạt con dễ dàng như vậy sao? 
Buông cành cây này ra con rơi xuống vực thẳm chết mất”. Người thanh 
niên ấy có tin Chúa không? Đó chỉ là lòng tin vụ lợi, nhất thời phải   
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không ? 

Câu chuyện trên đây minh họa cho bài Tin Mừng hôm nay, nhắc nhở 
chúng ta : hãy tin tưởng vào Chúa, hơn nữa, hãy tin tưởng tuyệt đối vào 
Chúa. Chúa Giêsu đặc biệt đòi hỏi chúng ta như vậy. Chúng ta thán phục 
ông Phêrô khi nghe Chúa bảo hãy bước ra khỏi thuyền đến với Chúa, ông 
nghe lời ngay, không chút do dự bước đi trên mặt nước. Cử chỉ ấy đúng là 
một cử chỉ phó thác, can đảm và tin tưởng tuyệt đối. Nhưng rồi ông Phêrô 
đang chao đảo và sắp chìm. Tại sao vậy ? Vì ông nghi ngờ và sợ hãi, tức 
là ông chưa tin tưởng tuyệt đối. Chính Chúa cho biết điều đó : “Hỡi kẻ 
kém tin, sao lại hoài nghi ?”. Vì thế, điều Thiên Chúa muốn là chúng ta 
phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa. Lòng tin tưởng của chúng ta phải như 
em bé trong câu chuyện sau đây. 

Cách đây ít lâu, báo chí tường thuật lại một sự kiện : Vào một đêm kia, 
một đám cháy bùng lên tại một ngôi nhà. Tức khắc, trong khi những ngọn 
lửa phừng phừng bốc lên, người ta thấy người cha, người mẹ và mấy đứa 
con hấp tấp chạy ra, rồi đứng buồn rầu nhìn ngôi nhà mình bốc cháy. Bất 
chợt, họ nhận ra thiếu mất đứa bé nhất, một bé trai 5 tuổi. Bởi vì trong lúc 
chạy ra, thấy khói lửa nghi ngút, nó hoảng sợ, lùi lại, rồi chạy lên tầng 
trên. Người ta nhìn nhau, không thể nào liều lĩnh vào căn nhà bây giờ 
đang là lò lửa hừng hực như thế được. Thì kìa, một cánh cửa sổ trên nhà 
mở toang, đứa bé giơ tay kêu cứu. 

Cha nó thấy nó, ông la to : “Con ơi, nhảy xuống đây”. Đứa bé chỉ thấy 
khói lửa mịt mù, nhưng nó nghe ra tiếng cha nó, nó liền đáp : “Ba ơi, con 
không thấy ba đâu cả!”. Thế là người cha càng la to hơn nữa : “Ba đây nè, 
ba thấy con, nhảy đi”. Và đứa bé đã nhảy xuống bình an vô sự vào vòng 
tay ba nó, vì ông đã kịp đỡ lấy nó. 

Đứa bé trong ngôi nhà bốc cháy ấy có thể là hình ảnh diễn tả người Kitô 
hữu trước mặt Thiên Chúa. Trong cơn khốn quẫn, người ấy nghe ra tiếng 
Thiên Chúa bảo mình : “Hãy tin tưởng vào Ta, hãy nhảy vào vòng tay của 
Ta”. Và người Kitô hữu ấy rất nhiều phen đã muốn trả lời : “Chúa ơi, con 
chẳng thấy Chúa đâu cả”, và đã tưởng Thiên Chúa bỏ rơi mình. 

Với người thiếu tin tưởng, tôi cũng muốn nói rằng : “Thiên Chúa đang 
trông thấy bạn, thế là đủ, nhảy đi!”. Và tôi dám nói thêm rằng : “Khi 
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bạn nhảy, tức là khi bạn bày tỏ lòng tin tưởng vào Thiên Chúa, thì Thiên 
Chúa sẽ mở rộng vòng tay đón bạn”. “Ta thấy con, thế là đủ, nhảy đi!”, 
chúng ta phải để cho những tiếng ấy thấm sâu vào tâm hồn mình. Chúng 
ta không cần phải trông thấy Thiên Chúa. Bao lâu còn sống trên trần gian, 
chúng ta còn bước đi trong đêm tối, chúng ta không trông thấy Thiên 
Chúa, nhưng Thiên Chúa trông thấy chúng ta, đó mới là điều đáng kể. 
Không những thấy chúng ta, Thiên Chúa còn đồng hành với chúng ta, 
Ngài không hề buông chúng ta ra một giây phút nào, Ngài vẫn đang nắm 
lấy tay chúng ta, dù chúng ta không cảm thấy gì. Tôi xin nói lại : Thiên 
Chúa đang trông thấy chúng ta, Ngài biết, như thế là đã đủ để chúng ta 
nhảy vào vòng tay của Ngài, tức là dù chúng ta không thấy Chúa, chúng ta 
vẫn tin Chúa, tin chắc chắn, tin tuyệt đối. 

Như vậy, chúng ta cần phải tập luyện để có cái nhìn đức tin trước mọi 
biến cố trong cuộc sống, trước mọi sự kiện gặp phải trong cuộc đời. Với 
cái nhìn đức tin, mọi sự sẽ biến đổi, ngay cả trong những công việc bổn 
phận, dù có nặng nhọc đến đâu cũng trở thành nhẹ nhàng để quy hướng về 
nhà Cha trên trời. Quả thật, nhìn vào cuộc sống, chúng ta thấy cuộc đời 
thật ngắn ngủi, nhưng có không biết bao nhiêu khó khăn, cực nhọc dễ làm 
chúng ta nản lòng thối chí, và cũng có không biết bao nhiêu người bên 
cạnh làm gia tăng gánh nặng trên đôi vai chúng ta. Thế nhưng, nếu được 
huấn luyện để có một cái nhìn đức tin, chúng ta sẽ nhìn mọi sự dưới một 
lăng kính tươi vui, hy vọng, lạc quan và đại lượng hơn nhiều. Thánh nữ 
Lau-ra khi mới tuổi đôi tám đôi mươi đã có cái nhìn đức tin dưới mọi biến 
cố trong cuộc sống. Do đó trong mọi hoàn cảnh đau buồn khắc nghiệt, lúc 
nào cô cũng nở được nụ cười trong sáng, tươi vui. 
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta có thể nhìn thấy biết bao nhiêu biến 
cố đau buồn : chiến tranh tàn khốc, thảm họa thiên nhiên, nghèo đói bệnh 
tật, chết chóc phân ly, gia đình bất hòa. Rồi cũng có thể than lên khi tiếp 
xúc với người chung quanh như câu nói của Giăng Pôn Sác : “Tha nhân là 
hỏa ngục của tôi”. Nếu không có cái nhìn đức tin thì quả thật là thảm khốc, 
là hỏa ngục ở ngay cõi trần. Thế nhưng, cái nhìn đức tin sẽ biến đổi tất cả, 
để trở nên ích lợi cho ta. Với cái nhìn đức tin, mọi sự, mọi người sẽ trở nên 
dễ dàng, dễ thương và tốt đẹp.   Giacôbê Phạm Văn Phượng op 
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SỐNG ĐẠO 

NGƯỜI ĐÓ GIỐNG NHƯ TÔI 

Trong thế chiến thứ hai, năm 1941, có một vị linh mục bị giam trong trại 
tập trung dành cho người gốc Do-thái. Như bao người khác, cha cũng bị 
hành hạ và ngược đãi đến tàn tệ, còn hơn cả đối với súc vật. Thế nhưng 
ngài lại vẫn luôn vui vẻ tìm cách giúp đỡ các tù nhân đồng cảnh ngộ đang 
rơi vào tâm trạng khủng hoảng tuyệt vọng. 

Cha xin cai tù cho được đi lao động thay những người đau yếu. Ngài 
nhường khẩu phần bánh mì ít ỏi của mình cho những người thiếu ăn hơn. 
Đối với kẻ rách rưới, ngài chia sẻ cho họ chiếc áo cũ nhưng còn tương đối 
lành lặn... Trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy, cha vẫn lặng lẽ dấu kín lý lịch 
của bản thân là một người Công giáo, hơn thế nữa, lại còn là một linh mục. 
Chỉ có một vài người rất thân thiết mới biết rõ ngài là ai... 
Trong số những người được cha giúp đỡ, có một cậu thiếu niên. Trước đây 
cậu ta vốn lớn lên ở đầu đường xó chợ, không tin bất cứ ai, ngang bướng, 
chuyên trộm cắp để bán lấy tiền độ nhật. Đến khi phải vào tù, cậu cũng 
luôn cướp giựt, quấy nhiễu mọi người. Vị linh mục khả ái đã từng bước 
một tìm cách gần gũi cậu ta, trò chuyện, giúp đỡ, khuyên răn, và cuối cùng 
đã hoán cải được tâm hồn tưởng đã hóa ra chai đá của cậu. Dù vậy, ngài 
thấy cũng chưa đến lúc nói với cậu ta về Thiên Chúa... 
Thế rồi, một hôm, cha được tin mình phải chuyển đi gấp đến trại 
Auschwitz, một trại tập trung mà ai nghe đến tên cũng kinh hoàng khiếp 
hãi vì đó là nơi hủy diệt với những hầm hơi ngạt và lò thiêu xác. Ngài cố 
giữ bình tĩnh, vội vã chia tay mọi người. Đến trước mặt cậu thiếu niên vừa 
mới quyết định hoàn lương, ngài rất muốn giúp em hiểu biết về Chúa, tin 
Chúa và theo Chúa. 
Cha nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ nhẹ hỏi: “Này cháu thân yêu của bác, 
cháu có muốn tin vào một người tên là Giê-su không?” Cậu thiếu niên 
đứng thẳng người lên, trả lời cha bằng một câu hỏi chân thành: “Nhưng 
thưa bác, ông Giê-su là ai để cháu có thể tin?" Biết mình không còn thời 
gian để cắt nghĩa Kinh Thánh và giới thiệu chi tiết về Đức Giê-su, cha yên 
lặng một chút, ngẫm nghĩ rồi buột miệng nói với cậu thiếu niên: “Người đó 
giống như bác!” Cậu ta đăm đăm nhìn ngài rồi khẳng khái tuyên 
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xưng: “Vâng, nếu ông Giê-su ấy là một người giống như bác, thì cháu 
tin!” 
Sau thế chiến, người ta không còn gặp lại vị linh mục già ấy nữa, nhưng 
chắc chắn một điều là: câu truyện này được một người sống sót qua các trại 
tập trung thuật lại như một chứng từ sống động, người ấy chính là cậu thiếu 
niên năm xưa, một người tân tòng Công giáo đạo hạnh... 
Lạy Chúa Giêsu, uớc chi cuộc sống của mỗi người chúng con dù là linh 
mục hay giáo dân, dù ở trong tù hay giữa chợ đời, dù sống với tư bản hay 
cộng sản, đều trở thành một chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Kitô 
như vị linh mục trong trại tù của Đức năm xưa. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu đọc Thánh Kinh 

 
Sau mấy tuần nghỉ hè, sáng thứ tư 3-8-2011 Đức Thánh Cha đã bắt đầu trở 
lại các buổi tiếp kiến tín hữu và du khách hành hương. Buổi tiếp kiến đã 
diễn ra tại quảng trường trước dinh nghỉ mát Castel Gandolfo, vì trong sân 
nhà nghỉ mát chỉ chứa được 2.000 người, không đủ chỗ cho số tín hữu 
đông hơn. 
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người lợi dụng những 
ngày nghỉ hè để đọc Thánh Kinh, hầu làm cho vốn liếng tinh thần và văn 
hóa của mình được phong phú hơn. Ngài nói: Khi chúng ta có một lúc nghỉ 
ngơi trong các sinh hoạt của mình, một cách đặc biệt trong kỳ nghỉ hè, 
chúng ta thường cầm lấy trong tay một cuốn sách mình muốn đọc. Đây 
chính là điều đầu tiên mà hôm nay tôi muốn đề cập đến. Đức Thánh Cha 
giải thích thêm như sau: 
Mỗi người trong chúng ta đều cần có thời gian và không gian cầm trí, suy 
niệm, thinh lặng... Cám ơn Chúa là như thế! Thật vậy, đòi buộc này nói với 
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chúng ta rằng chúng ta không được tạo dựng nên chỉ để làm việc, nhưng 
cũng để suy tư, nghĩ ngợi, hay một cách đơn sơ để theo đuổi với tâm trí 
một trình thuật, một câu chuyện mà chúng ta tự đồng hóa mình trong đó, 
trong một nghĩa nào đó "mất hút đi trong đó" để rồi lại tìm thấy chính mình 
được phong phú hơn. 
Dĩ nhiên, nhiều số trong các sách chúng ta đọc trong mùa hè là các loại 
sách giải trí, và đó là điều bình thường thôi. Tuy nhiên, nhiều người, đặc 
biệt là những người muốn có không gian nghỉ ngơi giãn xả và kéo dài hơn, 
thì đọc cái gì bắt dấn thân hơn. Tôi muốn đề nghị với anh chị em một điều: 
tại sao lại không khám phá ra vài cuốn sách của Thánh Kinh, thường không 
được biết đến? Hay có lẽ chúng ta đã nghe vài đoạn trong Phụng Vụ, 
nhưng chúng ta đã không đọc hết? Thật thế, nhiều kitô hữu không bao giờ 
đọc Thánh Kinh và họ có tầm hiểu biết Thánh Kinh hết sức hạn hẹp và hời 
hợt. 
Thánh Kinh là một cuốn sách chứa đựng nhiều tác phẩm. Đó là một "thư 
viện" nẩy sinh dọc đài hàng ngàn năm. Một vài tác phẩm làm thành nội 
dung hầu như không được đa số tín hữu biết tới, kể cả các tín hữu Kitô tốt. 
Một vài sách trong Thánh Kinh rất ngắn chẳng hạn sách Tobia, là một câu 
chuyện có ý nghĩa gia đình và hôn nhân sâu đậm; hay sách Ester, trong đó 
hoàng hậu người do thái, với đức tin và lời cầu nguyện, đã cứu thoát dân 
mình khỏi bị tru diệt; hoặc như sách bà Rút, là một người ngoại đạo nhận 
biết Thiên Chúa và sống kinh nghiệm sự quan phòng của Ngài. Đức Thánh 
Cha quảng điễn thêm về các cuốn sách nhỏ này như sau: 
Các cuốn sách nhỏ này có thể đọc hết trong vòng một giờ. Có tính cách dấn 
thân hơn và là các tác phẩm tuyệt tác đích thật là sách ông Gióp, đương đầu 
với vấn đề khổ đau của người vô tội; sách Giảng Viên đánh động bởi tính 
cách tân thời của nó thảo luận về ý nghĩa cuộc đời và ý nghĩa của thế giới; 
rồi sách Diễm Ca là áng thơ biểu tượng của tình yêu nhân loại. 
Như anh chị em thấy đó, tất cả các sách này đều là của Thánh Kinh Cựu 
Ước. Thế còn Tân Ước thì sao? Dĩ nhiên, Thánh Kinh Tân Ước được biết 
tới nhiều hơn và các văn thể cũng ít khác biệt hơn. Nhưng vẻ đẹp của việc 
đọc một Phúc Âm liên tục một mạch là điều cần khám phá ra, cũng như tôi 
khuyên anh chị em đọc liên tục sách Công Vụ các Tông Đồ, hay một trong 
các thư. 
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Kết luận, các bạn thân mến, hôm nay tôi muốn gợi ý là trong thời gian nghỉ 
hè hay trong những lúc nghỉ ngơi, chúng ta hãy cầm lấy trong tay sách 
Thánh Kinh, để hưởng nếm Thánh Kinh một cách mới mẻ, bằng cách đọc 
một mạch liên tục vài tác phẩm của nó, các sách ít được biết đến nhất và 
các sách nổi tiếng nhất, cũng như đọc các Phúc Âm. Và Đức Thánh Cha 
kết thúc bài huấn dụ như sau: 
Khi làm như vậy, ngoài sự phong phú văn hóa, các giây phút giãn xả có thể 
trở thành của nuôi tinh thần, có khả năng dưỡng nuôi sự hiểu biết Thiên 
Chúa và cuộc đối thoại với Người, là lời cầu nguyện. Và xem ra đây là một 
bận rộn tốt đẹp trong kỳ hè: hãy đọc một sách của Thánh Kinh, như thế để 
có một chút thư giãn, đồng thời bước vào trong không gian lớn lao của Lời 
Chúa và đào sâu sự tiếp xúc của chúng ta với Đấng Vĩnh Cửu, như mục 
đích của thời gian tự do mà Chúa ban tặng cho chúng ta. 

Linh Tiến Khải 

Tòa Thánh tái xác quyết về ấn tòa giải tội 

RÔMA, Ý, 1-8-2011 (EWTN 
News/CNA) – Chánh án Tòa Ân giải 
Tối cao, Đức Tổng Giám mục 
Gianfranco Girotti khẳng định rằng 
Giáo Hội Công giáo sẽ không bao giờ 
tiết lộ việc xưng tội của hối nhân. 

Ngày 27-7-2011, TGM Girotti nói với 
báo Il Foglio: “Ai-len có thể thông qua 
những gì luật pháp muốn, nhưng phải 
biết rằng Giáo Hội sẽ không bao giờ 
chịu bắt buộc các linh mục giải tội   

thông báo cho các viên chức chính phủ”. 

Ngày 14-7-2011, thủ tướng Ai-len Enda Kenny đã hứa sẽ ra bộ luật mới có 
khoản tù 5 năm đối với các linh mục không thông báo cho chính quyền dân 
sự về các vụ lạm dụng tình dục được xưng thú trong tòa giải tội. 

Luật dự thảo của Ai-len ngược với Giáo luật, vì Giáo luật bảo vệ tính bất 
khả xâm phạm của ấn tòa giải tội và cấm các linh mục giải tội vi phạm ấn 
tòa giải tội. 
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TGM Girotti nói: “Một linh mục giải tội vi phạm ấn tòa giải tội sẽ bị Giáo 
Hội phạt vạ tuyệt thông tự động (latae sententiae excommunication)”, và 
do đó, luật dự thảo là lố bịch và không thể chấp nhận. Nếu họ muốn vi 
phạm việc xưng tội, câu trả lời của Giáo Hội luôn luôn là KHÔNG”. 

“Tất cả các phạm nhân có trách nhiệm trả lại công lý đối với các tội mà họ 
đã phạm, nhưng điều này không liên quan một linh mục giải tội vi phạm ấn 
tòa giải tội. Xưng tội nghĩa là thanh tẩy linh hồn trước mặt Thiên Chúa”, 
ngài nói thêm. 

TGM Girotti nói rằng các linh mục giải tội có trách nhiệm xá tội, thừa nhận 
có sự ăn năn thật lòng, còn việc thông báo cho chính quyền và án phạt tù 
hoặc sự thừa nhận do luật pháp của nhà nước lại là vấn đề khác. 

Ngài nói: “Xưng tội là việc riêng cho phép hối nhân sửa chữa và thanh tẩy 
chính mình. Ấn tòa giải tội là điều kiện cần thiết. Điều này không có 
nghĩa là các giám mục không nên bảo vệ các giáo sĩ lạm dụng tình dục, 
một khi đã điều tra rõ, hãy yêu cầu họ đền tội họ đã phạm”. 

Trầm Thiên Thu 

 Giới trẻ Việt Nam và Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI 

 
WHĐ (3.08.2011) – Chỉ còn hai tuần nữa là khai mạc Ngày Giới trẻ Thế 
giới lần thứ XXVI tại Madrid. Một tuần trước khi Đức giám mục Giuse Vũ 
Văn Thiên, chủ tịch Ủy ban Giới trẻ trực thuộc HĐGMVN lên đường tham 
dự Ngày Giới trẻ Thế giới, WHĐ đã xin phỏng vấn Đức cha về ngày hội 
đặc biệt này của giới trẻ Công giáo toàn cầu. 
đã xác nhận khoảng 100 hồ sơ để giới thiệu tới Đại sứ quán Tây Ban Nha. 
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Tuy vậy, cho đến hôm nay, 3-8-2011, mới có khoảng 50 người nhận được 
visa nhập cảnh, một số đã bị từ chối, một số khác có thể nhận visa trong 
một vài ngày tới. 
WHĐ: Việc xin visa nhập cảnh Tây Ban Nha gặp những khó khăn nào? 
ĐGM VVT: Có thể nói việc xin visa vào Tây Ban Nha là rất khó. Họ đòi 
hỏi nhiều điều kiện, như phải chứng minh điều kiện tài chính (Văn bản xác 
nhận lương, tài khoản ngân hàng...), phải có văn bản xác nhận đã đóng tiền 
cho Ban Tổ chức Trung ương (122 EUR cho mỗi tham dự viên đến từ Việt 
Nam). Chúng tôi đã muốn xin visa sớm để các tham dự viên có thể chuẩn 
bị chu đáo cho chuyến đi của mình, nhưng nhân viên Đại sứ quán cho biết 
phải đợi đến gần ngày đi mới có kết quả chính xác về việc cấp visa. 
WHĐ: Ban Tổ chức có dành cho các bạn trẻ Việt Nam có một nơi để gặp 
gỡ và giao lưu với nhau không? 
ĐGM VVT: Ban Tổ chức Trung ương đã cho biết, chương trình giáo lý 
Việt ngữ sẽ được tổ chức tại giáo xứ "Cristo de la Paz", số 8, đường 
Portoalegre, 28019 Madrid. 
WHĐ: Ai sẽ phụ trách phần Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn: 
WHĐ: Xin Đức cha cho biết khái quát về Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay. 
Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên (ĐGM VVT): Vâng, như chúng ta 
đã biết, Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI (26th WORLD YOUTH 
DAY - WYD) sẽ được tổ chức tại Madrid, thủ đô Tây Ban Nha, từ ngày 16 
đến ngày 21-8-2011. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ đến gặp gỡ các bạn 
trẻ đến từ nhiều nơi trên thế giới, để giáo huấn và cùng cầu nguyện với họ. 
Đề tài được chọn cho Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay là lời Thánh Phaolô 
trong thư gửi giáo dân Côlôxê: "Bén rễ và được xây dựng trên Chúa Kitô, 
được củng cố trong đức tin" (x. Cl 2,7). 
WHĐ: Xin Đức cha cho biết về phái đoàn Giới trẻ Việt Nam nhân dịp này. 
ĐGM VVT: Rất nhiều bạn trẻ Việt Nam mong ước được tham dự Ngày 
Giới trẻ Thế giới, nhưng do nhiều khó khăn, nhất là khó khăn về tài chính, 
nên chỉ có một số ít có thể thực hiện ước mơ này. Uỷ ban Giới trẻ trực 
thuộc HĐGM Việt Nam giáo lý Việt ngữ? 
ĐGM VVT: Có hai giám mục Việt Nam được mời trình bày nội dung giáo 
lý là Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Thanh Hoá, và tôi, Giám 
mục Hải Phòng. Trong chương trình giáo lý, chúng tôi cũng đã đề cử cha 
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Gioan Lê Quang Việt, Tổng thư ký Uỷ ban Giới trẻ trực thuộc HĐGM Việt 
Nam và một số linh mục và bạn trẻ đặc trách phần linh hoạt viên. Tôi cũng 
đã mời cha Nguyễn Hoài Chương và một số bạn trẻ đến từ Hoa Kỳ cùng 
cộng tác cho chương trình này. 
WHĐ: Mỗi bài giáo lý được trình bày trong bao lâu và với nội dung gì? 
ĐGM VVT: Có ba ngày học giáo lý, đó là các buổi sáng ngày 17, 18 và 
19-8, gồm phần giáo lý (30 phút) và sau đó là thánh lễ. Ban Tổ chức đã đề 
nghị cụ thể đề tài của các buổi dạy giáo lý như sau: 
* Sáng thứ tư 17-8: "Vững vàng trong đức tin" 
* Sáng thứ năm 18-8: "Bén rễ sâu nơi Đức Kitô" 
* Sáng thứ sáu 19-8: "Chứng nhân của Đức Kitô giữa trần gian". 
WHĐ: Xin Đức cha cho biết về sự hiện diện của các bạn trẻ gốc Việt đang 
sinh sống ở các nước khác trong Ngày Giới trẻ Thế giới sắp tới. 
ĐGM VVT: Chắc chắn sẽ có nhiều bạn trẻ gốc Việt đến từ Mỹ Châu, Úc 
Châu và nhất là Âu Châu. Một số linh mục Việt Nam đang nỗ lực chuẩn bị 
cho các nhóm bạn trẻ người Việt lên đường đi Madrid tham sự Ngày Giới 
trẻ Thế giới. Chúng tôi được biết cha Nguyễn Hoài Chương ở Hoa Kỳ với 
nhóm bạn trẻ Việt Nam mang tên 117 đang hành hương Rôma và sẽ tới 
Madrid trong một vài ngày tới; cha Antôn Nguyễn Hữu Quảng và các bạn 
trẻ ở Melbourne, Sydney, Úc Châu cũng đang chuẩn bị lên đường. Chắc 
chắn sẽ có rất đông linh mục, tu sĩ và bạn trẻ gốc Việt đến từ Pháp, Đức và 
các nước Âu Châu nhân dịp hội ngộ đặc biệt này. 
WHĐ: Đức cha nghĩ thế nào về sự tham dự của các bạn trẻ Việt Nam đến 
từ nhiều nước trên thế giới? 
ĐGM VVT: Ngày Giới trẻ Thế giới quy tụ các bạn trẻ toàn thế giới. Đối 
với các bạn trẻ Việt Nam, đây là một cơ hội rất ý nghĩa và là một dịp đặc 
biệt để các bạn làm quen với nhau, trong tinh thần dân tộc, cùng một nguồn 
cội và một dòng máu tổ tiên. Mặc dù đến từ quốc gia nào, các bạn trẻ gốc 
Việt cũng muốn đóng góp phần mình để giới thiệu nền văn hoá Việt Nam. 
Thật tuyệt vời khi được thấy các bạn trẻ đến từ Việt Nam cũng như từ 
nhiều quốc gia khác cùng nắm tay nhau hát những bài ca, múa những điệu 
vũ mang đậm nét văn hoá Việt Nam. Đây là một hình ảnh thật đẹp, giúp 
xoá đi những khoảng cách khác biệt. Tại Sydney năm 2008, các bạn trẻ đến 
từ Hoa Kỳ đã để lại những ấn tượng khó quên qua màn trình diễn trống dân 
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tộc. Màn trình diễn thật điêu luyện này đã gọi mời mọi người con dân Việt 
hướng về cội nguồn, về giang sơn gấm vóc của Quê Hương. 
WHĐ: Như Đức cha nói trên đây, số tham dự viên đến từ Việt Nam có thể 
chỉ khoảng 100 người, vậy thì các bạn trẻ còn lại sẽ làm gì để hiệp thông 
với Ngày Giới trẻ Thế giới? 
ĐGM VVT: Mỗi giáo phận có cách tổ chức và sáng kiến khác nhau. Theo 
tôi được biết thì sẽ có nhiều giáo xứ trực tiếp truyền hình cho giáo dân, 
nhất là các bạn trẻ, thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Madrid vào Chúa 
nhật 21-8. Chúng tôi mong ước hoạt động như thế được nhân rộng tại 
nhiều cộng đoàn giáo xứ. Một vài giáo phận (ví dụ như giáo phận Mỹ Tho, 
ngày 22-7-2011) đã tổ chức Đại hội Giới trẻ để mời gọi các bạn trẻ hướng 
về ngày Giới trẻ Thế giới trong tình hiệp thông và cùng lắng nghe sứ điệp 
của Đức Thánh Cha. Nội dung Sứ điệp của Đức Thánh Cha cũng là đề tài 
chia sẻ và học hỏi tại nhiều giáo phận trong dịp hội ngộ giới trẻ vào ngày lễ 
Lá vừa qua.  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Không Có Thánh Lễ Tiếng Việt CN 14/8/2011 
Chủ Nhật 14/8/2011 Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng lễ 
Bổn Mạng Cộng Đoàn tại Lake Skinner Park nên sẽ không có Thánh Lễ 
tiếng Việt tại Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcuta vào lúc 1:30 pm như 
thường lệ. 
Thánh Lễ mừng Bổn mạng sẽ được cử hành vào lúc 4:00 pm tại nơi picnic. 
BMV kính báo 
Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15/8/2011 
Lễ trọng Đức Mẹ hồn Xác Lên Trời năm nay rơi vào ngày thứ hai nên 
không là lễ buộc. Tuy nhiên đây là đại lễ trong năm nên sẽ có 2 thánh lễ tại 
nhà thờ vào lúc 7:30 am và 6:30 pm. 
 Lớp Giáo Lý Thêm Sức 
Lớp Giáo Lý Thêm Sức sẽ bắt đầu ghi danh từ tuần này tại văn phòng Giáo 
Xứ: 
31579 Vintners Pointe Ct., Winchester, CA 92596 
từ thứ Hai đến thứ Sáu vào lúc 9: 00 am – 4:00 pm. 
Xin mang theo Giấy Chứng Nhận Rửa Tội nếu ghi danh lần đầu tiên. 
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Sinh Hoạt Giới Trẻ 
Một ngày hè vui tươi bổ ích cho giới trẻ sẽ được tổ chức tại Balboa 
Peninsula Park vào ngày 08/9/2011.  
Tập trung tại Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcuta vào lúc 8:00 am. 
Trở về Nhà Thờ khoảng 10:00 pm. 
Lệ phí: $20.00 
Những Giây Phút Thinh Lặng trong THÁNH LỄ  
 Trong nghi thức Thánh Lễ Misa mới, linh mục chủ tế và cộng đoàn Dân 
Chúa cùng cầu nguyện trong thinh lặng, đặc biệt: 
_ khi linh mục chủ tế đọc lời cầu nguyện đầu tiên trong Thánh Lễ. 
_ sau bài giảng thuyết Phúc âm. 
_ sau khi mọi người đã được lãnh nhận Mình Máu Thánh Chúa. 
Giây phút thinh lặng rất quan trọng giúp chúng ta suy nghĩ sâu sa hơn về 
Lời Chúa và lời cầu nguyện của chúng ta. Đặc biệt các bạn trẻ cần được 
hướng dẫn để hiểu biết về giá trị của sự cầu nguyện trong thinh lặng. 

MỪNG BỔN MẠNG CỘNG ĐOÀN 

 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 
vào ngày CN 14/8/2011 tại Lake Skinner Park.  
Địa chỉ: 37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596.  
Chương Trình 
_ 11: 00 am: tập họp tại địa điểm picnic 
_ 12:30 pm: cơm trưa  
_ 4: 00 pm: Thánh Lễ  
_ 7:00: kết thúc 
Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc 
biệt có sân chơi nước mới khai trương cho các em thiếu nhi. 
Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, cô bác, quý anh chị em, các cháu 
thiếu nhi trong Cộng Đoàn, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự 
ngày mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày Birthday thứ 4 của Cộng 
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Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. 
Ban Mục Vụ kính mời.   

  
Tặng Phẩm Đấu Giá Mừng Kỷ Niệm 5 năm Thành Lập Giáo Xứ 
10/9/2011 
Ban Tổ Chức kêu gọi lòng hảo tâm của quý ông bà anh chị em dâng tặng 
những đồ vật đã-mua-nhưng-chưa-sử-dụng cho cuộc đấu giá trong Ngày 
Mừng Kỷ Niệm 5 năm thành lập Giáo Xứ Blessed để gây quỹ xây dựng 
Thánh Đường mới. 
Những tặng vật bao gồm: đồ thủ công, rượu & ly uống rượu, trà & cà phê 
đặc sản, sách thiếu nhi, sách dạy nấu nướng, DVD & nến, vật dụng nướng 
BBQ, vật dụng đi biển, vật dụng Bath & Body, vật dụng trang hoàng, vật 
dụng thể thao, Gift Cards & Certificates của nhà hàng, cửa tiệm shopping, 
massages, cửa tiệm săn sóc sắc đẹp, đồ chơi cho baby & trẻ em… 
Những tặng phẩm phải mới và không dễ bị hư thối. 
Xin quý vị bỏ tặng phẩm vào DONATION BOX được đặt trong nhà thờ. 
Hạn chót: Chủ Nhật ngày 14tháng 8 năm 2011. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Đạo ở đâu từ một vụ án giết người do chính người Công giáo gây ra 
 Một  vụ giết người mới đây, xẩy ra tại một xứ đạo thưộc huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai vào tối ngày 27.6.2011 đã làm cho nhiều người ngạc 
nhiên, thắc mắc: tại sao người Công giáo lại giết người một cách dễ dàng 
như thế!? Tin tức vụ án đó đã được VTC và nhiều mãng truyền thông khác 
đưa tin như sau: 

Bị cấm yêu, giết mẹ bạn gái bằng 13 nhát dao 
(VTC News) – Chỉ vì bị mẹ bạn gái ngăn cản, cấm yêu do tuổi còn quá nhỏ, 
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Hiệp đã nhẫn tâm dùng dao đâm 13 nhát khiến bà Lộc tử vong khi được 
đưa đi cấp cứu.   
VTC News cũng như nhiều báo đài khác đưa tin về vụ giết người như 
tường thuật ở trên, không còn là tin tức gây cho đọc giả bàng hoàng, sửng 
sốt. Giết người dưới nhiều hình thức khác nhau, với xã hội Việt Nam, xảy 
ra quá nhiều, rất nhiều, khoảng 22.300.000 tin tức liên quan đến ‘vụ án giết 
người ở Việt nam’ là kết quả tìm kiếm của google trên mạng, bạn nghĩ gì? 
Vì việc giết người xảy ra quá nhiều và truyền thông đưa tin một cách vô tư 
nên bạn đọc ở  trong nước quá quen đến độ không cần bận tâm suy nghĩ, có 
chăng: “ôi, lại chuyện giết người”, thế thôi! 
Tuy nhiên, vụ án giết người ở trên rất đặc biệt: hung thủ là một người Công 
giáo, một Giáo  lý viên được mọi người xem là hiền từ, đạo đức. Do vậy, 
thánh lễ tiễn đưa linh hồn người bị hại, thay vì những lời chia sẻ với thân 
nhân đang chịu đựng đau khổ tin tưởng vào mầu nhiệm Thương khó & 
Phục sinh, thì linh mục chánh xứ, lại mời gọi cộng đòan “Hãy nhớ cầu xin 
Lòng Chúa Thương Xót cho linh hồn Matta, vì cái chết quá bất ngờ” và 
một lời nhắn nhủ của ngài có liên quan đến sống đạo “Giáo xứ chúng ta đã 
làm được rất nhiều điều tốt, được rất nhiều lời khen, nhưng chỉ một biến cố 
này thôi thì cần phải xem lại cách sống đạo của chúng ta, vậy, nếu ai có hỏi 
chuyện này thì xin đừng vui vẻ kể lại cho người ta nghe mà nên im lặng 
xem lại chính mình…” Lời nhắn nhủ đầy tinh thần trách nhiệm liên đới vừa 
mang tính xã hội vừa mang tính tôn giáo. 
Giới hạn của một bài báo, chúng tôi chỉ muốn chia sẻ với bạn đọc Công 
giáo nói riêng về án mạng giết người do chính người Công giáo gây ra vừa 
qua, hễ mà gặp bất cứ người nào, ở đâu nơi huyện Long Thành, và dù quen 
hay không quen ở quán café vệ đường, tôi nghe người người nói: “Người 
Công giáo giết người!” Giết người không có gì lạ ở VN ngày nay, nhưng 
người Công giáo giết người thì là chuyện lạ (?) cũng đáng để quan tâm. 
 NỖI ĐAU KHỦNG KHIẾP CỦA NGƯỜI TRONG CUỘC 
Án mạng đã xẩy ra, nạn nhân bị giết quá bất ngờ, để lại tổn thất lớn lao 
cho cả gia đình: chồng mất vợ, các con mất mẹ và hai cháu bé gái thêm 
một lần nữa, mất sự chăm sóc yêu thương cần có của tình mẫu tử  mà 
người chết (bà nội) của cháu đã thay cho mẹ chúng lo cho chúng. Phía gia 
đình gây ra án mạng: phải lo lắng bồi thường thiệt hại vật chất tinh thần 
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cho gia đình bị hại, bồi thường nhân mạng, bồi thường tang đám; phải tiếp 
tục nuôi đứa con trai đầu lòng đang bị pháp luật trừng trị và hơn thế, phải 
mang tiếng xấu với dư luận. 
Nạn nhân thì đã chết rồi, gia đình bị hại phải rộng lòng lắm mới sẳn sàng 
tha thứ cho kẻ đã nhẫn tâm cướp đi mạng sống của bà Lộc. Hung thủ giết 
người thì đang bị cách ly, chờ ngày luật pháp trừng trị, sống thì cũng như 
đang chết dần. Đó là nỗi khổ cả hai gia đình cùng gánh chịu. Xét cho cùng 
thì đều đáng thương, đáng được cộng đồng ôm ấp, chia sẻ nỗi đau khủng 
khiếp này. 
Trong vai trò thay cho gia đình bên bị hại, tôi trực tiếp ngồi nghe những lời 
nói tận đáy lòng của thân nhân gia đình gây ra án mạng ngay tại nhà đám, 
tôi đã không thể nói gì khác hơn ngoài những lời động viên, ủi an. Bấy giờ, 
trước mặt tôi là hai khuôn mặt tiều tụy, một cụ ông già yếu, mái đầu đã 
bạc, ông ngồi gục mặt xuống bàn, thất vọng vì không ngờ cháu mình lại là 
tên sát nhân. Còn thân sinh em Hiệp, tuy còn trẻ nhưng thần sắc cũng 
chẳng khác gì cụ ông, anh thổn thức từng chữ, từng lời: “Vợ chồng em đã 
không ngờ Hiệp lại dám làm một việc tày trời như thế. Gia đình em có lỗi 
với tang quyến, với mọi người vì đã lỡ sinh một thằng con giết người. Bà 
đã chết và con em giờ đây thì cũng đang chết dần mòn trong trại B5, Xuân 
Lộc. Dẫu sao, nó là con của mình, chúng  em đã đến CA xin được gặp nó, 
năn nỉ  lắm họ mới cho gặp trong vài phút. Hai anh CA dẫn Hiệp ra với 
đôi tay đang bị còng. Hiệp suy sụp hoàn toàn, hai mắt Hiệp cứ trâng tráo 
nhìn thẳng vào em mà chẳng nhận ra bố nó, mãi tới lúc em nói “Con ơi, bố 
đây”nó liền gục đầu xuống trên người em kêu lên “Bố, bố” rồi CA bảo nó 
“hết giờ, vào đi thôi!”Còn hai vợ chồng em và cả bố em đang ngồi đây, đi 
đâu, làm gì cũng bị những cái nhìn soi mói, những lời nói đay nghiến 
‘thằng con của anh, cháu của ông vừa giết người đó’ Mấy ngày nay bố em 
không dám bước chân ra khỏi nhà, không dám đi lễ nhà thờ. Ông sợ gặp 
gỡ, tiếp xúc, sợ ai đó hỏi chuyện cháu ông. Bố em lủi thủi nhốt mình ở nhà 
chẳng khác nào một tội nhân.” 
Cái chết của bà Lộc đã xảy ra hoàn toàn không bình thường, vì vậy, nhà 
đám cũng là tâm điểm cho những lời ra tiếng vào của không ít người có 
đạo lúc họ đến một cách riêng tư hay đi theo cùng hội đoàn giáo xứ. 
“Một con ngựa đau, cả tàu chê cỏ”, câu tục ngữ này, xem ra, nên áp dụng 
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trong cảnh tang thương này. Người bị nạn thì đã chết rồi, cầu xin Lòng 
Chúa Thương Xót là việc phải làm của người có đạo cho linh hồn Mat-ta, 
nhưng cũng nên chia sẻ nỗi đau cho cả hai gia đình bằng lời cầu nguyện, 
bằng cái nhìn yêu thương tích cực: để bên gia đình bị hại sẳn sàng tha thứ, 
để bên gia đình gây ra án mạng vượt qua những mặc cảm tội lỗi, chẳng ai 
muốn biến cố này xảy ra. Ai đó sẽ nói, một xứ đạo giết người, người có 
đạo nghe có buồn không, cái chết này hẳn có liên hệ đến cách sống đạo của 
tôi vì mối tương quan cộng đoàn.  Lúc giảng cho tín hữu ngày lễ an táng, 
linh mục chánh xứ kể: “Tôi về tòa Giám mục nhân ngày lễ Cầu cho Linh 
mục, nhiều cha hỏi tôi chuyện giết người xảy ra giữa người có đạo và ngay 
chính trong xứ đạo, tôi chỉ biết cúi đầu xin cầu nguyện…” 
KHI MỘT NGƯỜI CÔNG GIÁO LẠI LÀ GIÁO LÝ VIÊN GIẾT NGƯỜI NHẪN TÂM 
NHƯ BẢN TIN CỦA VTC THÌ ĐẠO Ở ĐÂU? 
Câu chuyện đau lòng trên không còn là chuyện riêng, của hai gia đình đang 
chịu tổn thất, chuyện nhỏ của một xứ đạo ở thị trấn nhỏ bé, mà nó có liên 
quan ít nhiều đến đời sống đạo của người Công giáo Việ tNam hiện nay. 
Đã rất nhiều người không có đạo hỏi tôi câu hỏi trên. Đó cũng là câu hỏi 
hay, câu hỏi nhức nhối đối với các đấng bậc và tín hữu quan tâm đến đời 
sống biểu lộ đức tin sống động của người kitô hữu, nói cách khác, sống đạo 
trưởng thành. 
Hiệp là một giáo lý viên – giáo lý viên là người thi hành một sứ mệnh quan 
trọng và siêu nhiên, được Chúa Kitô uỷ thác qua Giáo Hội. Giáo lý viên 
không chỉ là người dạy, nhưng trước hết là một chứng nhân (SGL 9,66), 
một chứng nhân tình yêu – Làm sao Hiệp lại dễ dàng ra tay sát hại một 
mạng người như vậy? 
Nguyên nhân việc giết người của Hiệp như VTC đưa tin “Bị cấm yêu”, nếu 
chỉ vì nguyên nhân đó mà một em GLV làm sao lại dễ dàng giết người một 
cách nhẫn tâm như vậy? Vậy nguyên nhân sâu xa của nó ở đâu? Tìm ra 
nguyên nhân sâu xa này có thể ngăn ngừa việc ‘giết người một cách dễ 
dàng’ của chính người có đạo không? 
“Lạy Chúa, xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng 
con cho khỏi sự dữ” (Kinh Lạy Cha) 
Ma quỷ có không? Có. Tin Mừng đề cập nhiều đến Ma quỷ, một đoạn văn 
rõ nhất : “Vừa trông thấy Đức Chúa GIÊSU, quỷ liền dằn vặt đứa bé dữ 
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dội, đứa bé ngã ra, xùi bọt mép, lăn lộn trên đất. Đức Chúa GIÊSU hỏi cha 
nó rằng: “Nó bị như thế từ bao giờ?” Ông ta đáp: “Thưa từ lúc bé! Quỷ 
thường xô nó vào lửa, vào nước để giết nó. Nhưng nếu Thầy có thể làm 
được gì thì xin Thầy thương giúp chúng con”. Đức Chúa GIÊSU nói với 
ông: “Sao lại nói: Nếu Thầy có thể? Với kẻ nào tin, thì mọi sự đều có thể 
được”. Tức thì cha đứa bé khóc lóc kêu lên: “Thưa Thầy con tin, xin Thầy 
trợ giúp đức tin yếu kém của con”. Đức Chúa GIÊSU nạt thần ô-uế rằng: 
“Hỡi thần câm điếc, Ta truyền cho mi: Hãy xuất ra khỏi đứa bé và không 
được nhập vào nó nữa”. Sau khi kêu thét và dằn vặt đứa bé dữ dội, quỷ 
xuất khỏi nó và đứa trẻ ra như chết… Nhưng Đức Chúa GIÊSU cầm tay nó 
nâng dậy và đứa bé đứng lên. Khi Đức Chúa GIÊSU vào trong nhà, các 
môn-đệ hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con lại không thể trừ quỷ đó 
được?” Đức Chúa GIÊSU đáp: “Loại quỷ đó không thể trừ được, nếu 
không cầu nguyện và ăn chay” 
Ma quỷ thường hay dụ ngon dụ ngọt dưới mọi hình thức, ngay cả Chúa 
Giêsu nó cũng chẳng tha, nó cám dỗ Chúa ba lần sau khi Chúa ăn chay cầu 
nguyện 40 đêm ngày trong sa mạc (x. Mt 4,1-11) 
Ma quỷ của thời hội nhập, của kinh tế thị trường hiện nay rất tinh vi, nó 
núp dưới vỏ bọc bên ngoài xem ra có vẻ đạo đức thánh thiện của nhà đạo. 
Đạo đức thánh thiện đến nỗi ở bài viết chia sẻ ngày đầu Xuân Tân Mão vừa 
qua, lm. Pascal Nguyễn Ngọc Tĩnh mượn cảnh xuân để nói hoa thật và hoa 
giả có ngay chính đời sống đạo, kết luận, ngài viết: “Chúa Giê-su mời 
chúng ta xem hoa. Tôi vừa cố gắng chỉ ra những bông hoa giả để đừng ai bị 
đánh lừa. Nhưng tôi cũng đã chỉ ra những bông hoa thật, thấp thoáng từ xa, 
rất xa, nhưng đầy hương sắc, hay những bông hoa ẩn khuất sau vách núi 
cheo leo, tất cả đều mời gọi chúng ta tin vào quyền năng của Thiên Chúa là 
Đấng làm chủ lịch sử, tin vào tình yêu của Thiên Chúa là Đấng không bỏ 
rơi bất cứ ai tin Ngài. Xin Ngài ban cho chúng ta một cặp mắt đức tin đủ 
sáng, đủ mạnh để nhận ra Chúa đang hiện diện và hoạt động trong thế giới 
hôm nay.” (Suy niệm ngày 01 Tết Tân Mão: Nhìn thấy Chúa hiện diện và 
hành động. Lm Nguyễn Ngọc Tĩnh)  
Lm. Lê Thanh Hoàng đặc trách Ủy ban Giáo dân địa phận Huế rất tha thiết 
với việc sống đạo trưởng thành, tháng 10. 2010 gặp gỡ một nhóm nhỏ anh 
chị em trí thức đang công tác việc đời việc đạo, gởi đến chúng tôi những 
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suy tư của ngài qua bài viết tựa đề: “Nhìn lại Quá khứ,Hiện tại để xây dựng 
Giáo hội Tương Lai : Giáo hội Hiệp thông, dẫn đến Sứ vụ” ngài phản ảnh 
đời sống đức tin hiện tại như sau : “Người Công giáo VN chưa sống đức 
tin một cách trưởng thành. Nhan nhãn các dấu chỉ quan sát được trong các 
giáo xứ chung quanh việc đi lễ ngày Chúa nhật (vội vã, hững hờ, máy móc, 
chiếu lệ…) ; Nơi đời thường trong các thôn xóm, giữa tập thể đa phần công 
giáo (chữi rủa, đánh bậy, nói tục, gian dối, hàm hồ, thù oán … nói chung 
tác phong, lời nói, gống như lương dân). Giữ đạo một cách máy móc hình 
thức… Đây là một chứng từ của Giáo sư Nguyễn Khắc Dương: “Hình như 
người Công giáo VN chỉ mới có lòng sùng đạo, có thể là quảng đại, sẵn 
sàng hy sinh tài sản, thì giờ, sức lực, nhưng mới chỉ là giữ đạo chứ chưa 
thể hiện đạo, nghĩa là chỉ đạt nặng về phụng tự và luân lý, giữ luật chứ ít 
thấy có một đời sống nội tâm thiêng liêng sâu sắc.  (“Quia respexit 
humilitatem meam”, Thế Tâm, 1997, tr.176). 
(…) Vì người công giáo VN được thừa hưởng đức tin như một di sản của 
gia đình và giáo xứ. Sống trong truyền thống của giáo xứ, với việc giáo dục 
đức tin của gia đình, đức tin được chuyển qua cho mỗi cá nhân như một cái 
khung giữ đạo. Chương trình giáo lý cơ bản cũng chỉ để giúp các em giữ 
đạo đừng sai sót. Xem bản xét mình lớp vở lòng, thường nặng phần luật lệ, 
luân lý. Chỗ duyệt lại đức tin của mình là ở lớp bao đồng. Nhưng các lớp 
nầy cũng không dạy đến nơi đến chốn, mà mới chỉ dạy cho “đi theo” tập 
thể. Những lớp cơ bản nầy chưa kịp tạo nên một xác tín cá nhân thì đã hết 
thời huấn luyện. Tuổi trẻ vào đời khi chưa trưởng thành tâm linh. Như vậy, 
Gia đình và giáo xứ truyền lại cho các thế hệ một đức tin gọi là đức tin 
truyền thống (foi de tradition), nhấn mạnh đến đời sống phụng tự, luân lý. 
Giữ đạo nhờ sự bao bọc chở che của gia đình và giáo xứ. 
Đối với những định chế Giáo hội cổ điển, giáo hữu ngày xưa tưởng chừng 
không đòi hỏi gì khác ngoài việc làm đúng với nghi thức, thủ tục, thì bây 
giờ cần được canh tân, chỉnh đốn lại. Điều mà trước đây chỉ cần duy trì 
một cách tự dộng thì nay phải được “chọn”. Cần một sự xác tín cá nhân, 
gọi là đức tin xác tín cá nhân (foi de conviction). 
Cách riêng với GLV, lm nhận xét: “Giáo Lý Viên: không được đào tạo bài 
bản mà chỉ được đào tạo cách sơ sài; thậm chí có người không được đào 
tạo chi cả. Chưa thấy có một Trường Đào Tạo Giáo Lý Viên ở Giáo Phận 
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nào, trong khi có nhiều Đại Chủng Viện (đào tạo linh mục triều), nhiều 
Học Viện, Kinh Viện, Nhà Tập, Nhà Thử (đào tạo các tu sĩ và linh mục 
Dòng). 
Năm 2008: tổng số dân Việt Nam là 86,160,000 người. Công giáo là 
6,187,486, chiếm tỷ lệ 7.18%, trong đó có : 3,541 linh mục, 1,480 chủng 
sinh, 2,125 chủng sinh dự bị, 1,914 tu sĩ nam, 13,838 tu sĩ nữ, 56,698 giáo 
lý viên (Nhìn Lại Sứ Mạng Truyền Giáo Trong 50 Năm Qua và Hướng Ðến 
Tương Lai – Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Sơn) Số liệu cho thấy số tín hữu rất 
đông kể cả GLV. Số hàng linh mục, tu sỹ, cách riêng các linh mục triều 
gần gủi với người tín hữu đã làm gì để giúp người tín hữu sống đức tin 
trưởng thành? 
Một thực tế giữ đạo đáng buồn đã được phản ảnh “Tại nhiều nơi, trong một 
số Giáo phận, đời sống đạo được phát triển theo chiều hướng lễ lạc long 
trọng; nhiều sáng tạo trong câu kinh tiếng hát, lễ nghi rước sách, cung 
giọng lên xuống, kèn trống cờ quạt… chủ yếu chỉ để thêm long trọng chứ 
không phải để công bố ơn Cứu Độ và nuôi dưỡng đời sống đức tin của 
người tín hữu. Ngay cả thực tại đầy cứu độ như thánh lễ, nhiều khi, cũng 
chỉ được diễn tả và cảm nhận theo chiều kích danh giá: thánh lễ đồng tế 
long trọng; sự hiện diện của các đấng bậc mang lại vinh dự cho giáo xứ, 
cho gia đình, những nghi thức long trọng…” (Lm Nguyễn Trọng Viễn OP, 
Những căn bệnh trầm kha trong đời sống đức tin) 
Trích dẫn những điều trên sẽ không thừa, nó có liên quan đến việc giết 
người của em Hiệp. 
Đã có một kẻ hở rất lớn trong việc hướng dẫn sống đức tin để giúp em 
trưởng thành đúng nghĩa một người kitô hữu. Em đã thiếu đường hướng 
sống đạo mà Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã vạch ra cho Giáo 
Hội và riêng mỗi một Kitô hữu, đó là: “Lời Chúa, Thánh Thể, cầu nguyện, 
và bác ái huynh đệ.” Đào sâu GLCG là việc mà các linh mục phải làm cho 
người tín hữu. Đó không phải là GL của những bài học từ chương theo lối 
kinh bổn dành cho trẻ em. Mà là, GLCG đã được Giáo Hội dẫn giải chi tiết 
cho người trưởng thành (bài học về Điều răn thứ năm:Tội giết người.) 
SỰ DỮ? nhiều lắm, nó trải rộng khắp hang cùng ngỏ hẹp, dưới vẻ hào 
nhoáng của truyền thông internet, dưới vỏ bọc của sự thánh thiện đạo 
đức… muôn màu muôn dạng. 
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Có ai ngờ một em GLV lại giết người. Có ai ngờ một giáo xứ từng được 
khen này nọ lại xẩy ra chuyện động trời đến độ cha xứ “gục đầu không biết 
trả lời làm sao” trước những chất vấn của nhiều linh mục khác. 
Trách nhiệm liên đới đến vụ án này là kết quả truyền thông mang tính đồi 
trụy và bạo lực đã tác động đến suy nghĩ nông cạn của Hiệp; là của gia 
đình phía bị hại chưa thực sự quan tâm đến con cái lúc tuổi vừa mới lớn; là 
của cách theo đạo hơn sống đạo biểu lộ đức tin. 
CUỐI CÙNG, KHI GIA ĐÌNH KITÔ GIÁO THỰC SỰ LÀ MỘT TỔ ẤM 
Thân sinh em Hiệp nói: “Thế nào đi nữa nó là con mình, vợ chồng chúng 
em còn phải lo cho nó…” Tôi góp ý: “Anh chị có lo cũng chẳng được, nó 
là tù nhân rồi, hãy để thời gian, luật pháp giúp Hiệp làm lại cuộc đời. Cái 
đáng lo là lo cho các cháu còn lại. Anh chị hãy quan tâm đến chúng với tất 
cả tình yêu của người cha người mẹ, để làm sao, cho dù chúng đi đâu, làm 
gì chỉ nghĩ đến tổ ấm của anh chị…” 
Xây tổ đã là khó, làm cho tổ ấm lên lại càng khó, nhưng gia đình khởi động 
bằng những việc làm, lời nói yêu thương thì xây tổ ấm không có gì khó cả. 
Nếu chuyện đau lòng vừa qua xẩy ra, có thể, gia đình cả hai phía: cái tổ của 
mình chưa ấm đủ. 
Ngày hôm nay thực trạng đạo đức xã hội Việt Nam đang xuống cấp trầm 
trọng đến nỗi Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Gm Phát Diệm, đã lên tiếng 
cảnh tỉnh trong Thư Mục vụ Mùa Chay 2011. Xin trích những lời cảnh báo 
của ngài : 
“1. Thực trạng đạo đức trong xã hội hôm nay thế nào, anh chị em cũng đã 
thấy. Tinh thần thế tục ngày càng lan rộng trên thế giới và xâm chiếm tâm 
hồn nhiều người, nhất là giới trẻ. Người ta gạt Thiên Chúa khỏi đời 
sống của mình. Có thể họ không chối bỏ Thiên Chúa, nhưng sống như thể 
không có Thiên Chúa. Và một khi không còn qui chiếu về Thiên Chúa, họ 
lấy tự do của mình làm nguyên tắc sống và không muốn khép mình vào bất 
cứ một qui tắc đạo đức nào. 
Con người của xã hội tục hóa chạy theo lạc thú, hưởng thụ, tiêu xài, coi 
trọng thân xác và vật chất hơn các giá trị tinh thần. Mối ưu tư hàng đầu 
của nhiều người là lo kiếm tiền, càng có nhiều tiền càng tốt. Người ta 
chạy theo lợi nhuận và muốn có tiền với bất cứ giá nào, thậm chí làm cả 
những điều phi pháp, bất công, bóc lột, giết người, đánh mất cả lương tri 
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và xúc phạm phẩm giá con người. Có lẽ tội ác lớn nhất của một thế giới tục 
hóa là thảm trạng giết thai nhi ngày càng gia tăng một cách khủng khiếp. 
2. Sống trong một bối cảnh như vậy, nhiều môn đệ Chúa Giêsu, ngay cả 
những người sống ơn gọi tận hiến, cũng chịu ảnh hưởng của tinh thần 
tục hóa và bị lôi cuốn vào kiểu sống thực dụng, coi thường đạo đức. Từ 
trong suy nghĩ, ước muốn, đến cách phản ứng, xử sự và hành động, nhiều 
tín hữu sống theo kiểu thế gian, chọn lựa theo tiêu chuẩn của thế gian, 
hoàn toàn khác với những điều họ tuyên xưng ngoài miệng. 
Nơi các gia đình công giáo hôm nay, không phải là hiếm những người 
nghiện hút, chơi bời, cờ bạc rượu chè. Nhiều tín hữu cũng buôn bán lường 
gạt, bất công, bóc lột người khác. Tình yêu hôn nhân trở nên nhạt nhẽo 
nguội lạnh đưa đến cảnh ly dị ngày càng nhiều hơn. Tình trạng phá thai 
nơi các bà mẹ công giáo gia tăng, không thể thống kê chính xác. Cảnh đâm 
chém, đánh nhau, mối hận thù chia rẽ giữa các cá nhân hoặc giữa các gia 
đình trong giáo xứ cũng khá phổ biến. Nhiều người sống khép kín, ích kỷ, 
chỉ lo cho mình mà không nghĩ đến việc chia sẻ cho người nghèo. 
3. Chúng ta thử hỏi tại sao đời sống của nhiều Kitô hữu đã xuống cấp, 
thậm chí đã biến chất như vậy? Tại sao một số người giờ đây chỉ còn là 
Kitô hữu trên danh nghĩa mà thôi? Đó là vì đời sống chúng ta chưa thấm 
nhuần tinh thần Phúc Âm, chưa biết sống Lời Chúa. 
Trước đây anh chị em được khen ngợi là đã giữ đức tin vững vàng, ngay cả 
trong những giai đoạn khó khăn nhất. Nhưng vì thiếu linh mục, anh chị em 
ít có cơ hội được học hỏi Lời Chúa và đào sâu đức tin. Giờ đây, cuộc sống 
xã hội mở ra một giai đoạn mới và chúng ta phải đối diện với trào lưu tục 
hóa. Nếu bản thân mình không được trang bị ánh sáng của Lời Chúa và 
sức mạnh của ân sủng, chắc chắn chúng ta sẽ bị bão tố thế tục làm chao 
đảo và biết đâu có ngày sẽ quỵ ngã.” 
Bức tranh xã hội được phát họa trên không phải là một cái nhìn bi quan, 
một cái nhìn rất thực tế. Một xã hội phát triển đem lại cho gia đình cuộc 
sống sung túc, đó là tín hiệu tốt. Nhưng cuộc sống đầy đủ tiện nghi chưa 
hẳn đem lại cho gia đình hạnh phúc. 
Gia đình là một tế bào sống động, được hình thành từ nền tảng yêu thương. 
Gia đình là chiếc nôi, nơi nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người 
ngay từ lúc đầu đời. Một gia đình yêu thương thực sự khi có nhiều nụ cười 
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cho dù cười trong nước mắt. Gia đình đứng vũng được bằng trách nhiệm 
của người cha, người mẹ, vợ chồng, con cái, tất cả nổ lực để vun đắp thành 
tổ ấm. Chính tình yêu thương mà gia đình có thể vượt khó “Ba sông cũng 
lội, chín đèo cũng qua”, không đòi hỏi các thành viên gia đình phải làm 
điều chi lớn lao mà là những hành động đơn giản như bũa cơm gia đình 
quây quần bên nhau; chồng vợ bớt chút thời gian quan tâm, sẻ chia, trò 
chuyện với nhau; cha mẹ hãy là những người bạn tâm giao của các 
con….thì chắc chắn hạnh phúc sẽ ngự trị, tràn ngập trong mỗi gia đình. 
Lúc nào mà tổ hết ấm, gia đình sứt mẻ, có vấn đề! 
Gia đình là ‘một giáo hội thu nhỏ’, ‘giáo hội tại gia’ Giáo Hội Công giáo 
luôn mời gọi mỗi gia đình lấy khuôn mẫu gia đình Thánh Gia để sống. Gia 
đình  quan trọng thế nào nữa? “Là nơi con cái học những bài học đầu tiên 
và quan trọng nhất về sự khôn ngoan thiết thực, một sự khôn ngoan có liên 
quan đến các đức tính (x. Cn 1,8-9; 4,1-4; 6,20-21; Hc 3,1-16; 7,27-28). 
Đức Giêsu được sinh ra và lớn lên trong một gia định cụ thể, chấp nhận 
những đặc điểm của gia đình và đem lại cho gia đình định chế phẩm giá 
cao quý nhất, đó là biến gia đình thành một bí tích giao ước mới (x,Mt 
19,3-9)” (câu số 210, Chương Năm: Gia đình, tế bào sống động của xã hội. 
Sách Tóm lược học thuyết Xã Hội  của GHCG , bản dịch Ủy ban Bác ái Xã 
hội thuộc HĐGMVN). 
Vì tính cách quan trọng của gia đình, Tông huấn “Đời sống gia đình” Chân 
phước Giáo hoàng Gioan-Phaolô II đã kêu gọi: “Vì thế, cần nhấn mạnh 
một lần nữa việc Giáo hội phải cấp bách can thiệp mục vụ để nâng đỡ gia 
đình. Cần phải cố gắng hết sức để ngành mục vụ gia đình được củng cố và 
phát triển, trở thành một ngành thực sự ưu tiên, vì chắc chắn trong tương 
lai, việc loan báo Tin Mừng tùy thuộc nơi Giáo hội tại gia.” 
Có phải chăng, câu chuyện đau lòng ở một xứ đạo nhỏ là lời nhắc nhở “làm 
sao để sống đức tin một cách trưởng thành”. Từ cái chết của một bà mẹ, 
nhiều người nói “bà hy sinh cho con mình được sống” âu cũng là, con 
đường của Chúa là con đường cong, con đường của máu.  
Tôi tin Chúa đã thương xót bà, cái giây phút chuyển đi cấp cứu (bị đâm 
nhưng chưa chết hẳn), hai cô em hỏi ai giết bà, bà trả lời: “Hiệp”. Hai cô 
không hy vọng bà sống nữa, áp sát vào tai bà: “Chị có tha thứ cho Hiệp 
không?”, câu hỏi được hỏi hai lần, bà gật đầu… Cái gật đầu biểu lộ đồng 
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tình một cách kỳ lạ ở giây phút cuối cùng! 
Đình Vượng 

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 

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 

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 email: kimnguyen065@yahoo.com 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên lạc với 
bantruyenthong@cddmlv.com 

V & N Furnishings 
Tiệm bán bàn ghế, tủ, giường, nệm, sofa v.v...  Chất lượng 
cao, kiểu đẹp, giá phải chăng và phục vụ chuyên nghiệp   
Xin liên lạc :  Trần Trí Ngô  Tel (951)-303-4372 
   31772 Green Oak Way, Temecula, CA 92592 


