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TIN MỪNG CN XVIII Quanh Năm A   
 Mt 14, 13-21 
"Mọi người đều ăn no". 
Khi ấy Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả 
đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó, xuống 
thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân 
chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ 
theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy 
dân chúng đông đảo, thì thương xót họ, và 
chữa những người bệnh tật trong họ. 
Chiều tới, các môn đệ đến gần thưa Người 
rằng: "Đây là nơi hoang địa, mà giờ đã 
chiều rồi, xin Thầy giải tán dân chúng, để 
họ vào các làng mạc mà mua thức ăn". 
Nhưng Chúa Giêsu nói với các ông rằng: 
"Họ chẳng cần phải đi, các con hãy cho họ 
ăn". Các ông thưa lại rằng: "Ở đây chúng 
con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá". 
Người bảo các ông rằng: "Hãy đem lại cho 
Thầy". 
Khi Người đã truyền cho dân chúng ngồi 
trên cỏ, Người cầm lấy năm chiếc bánh và 
hai con cá, ngước mắt lên trời, đọc lời chúc 
tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ, các ông 
này phân phát cho dân chúng. Mọi người 
đều ăn no. Và người ta thu lượm được 
mười hai thúng đầy những miếng bánh 
vụn. Số người ăn là năm ngàn người đàn 
ông, không kể đàn bà và con trẻ. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
LÒNG THƯƠNG 

Mẹ Têrêsa Calcutta thuật lại một câu chuyện như sau: Một hôm, có một cặp 
vợ chồng trẻ đến thăm tu viện và trao tặng cho chúng tôi một khoản tiền 
lớn, bảo là để đóng góp vào chi phí mua thức ăn cho những người nghèo. 

Ở Calcutta mỗi ngày dòng Nữ Tử Bác Ái Truyền Giáo chúng tôi phải cung 
cấp lương thực cho 9 ngàn người. Bởi đó không lạ gì hai bạn trẻ này muốn 
dùng khoản tiền họ tặng vào mục tiêu trên. 

Thấy họ còn quá trẻ, tôi tò mò hỏi: 

- Hai con có thể cho mẹ biết tiền đâu mà hai con có nhiều thế? 

Họ trả lời: 

- Chúng con vừa cưới nhau được hai ngày. Chúng con đã quyết định không 
may đồ cưới, cũng không tổ chức linh đình, để dùng tiền đó giúp những 
người kém may mắn hơn chúng con. 

Mẹ Têrêsa hỏi tiếp: 

- Ở Ấn Độ, không có quần áo cưới và tiệc cưới là điều nhục nhã. Tại sao 
chúng con lại quyết định táo bạo như thế, làm phật lòng cha mẹ và họ 
hàng? 

Họ thưa: 

- Chúng con yêu nhau và muốn tặng nhau món quà cưới đặc biệt. Chúng 
con muốn khởi đầu cuộc chung sống bằng một hy sinh mà cả hai cùng 
đóng góp vào. 

Món quà cưới của đôi bạn trẻ trong câu chuyện trên đây quả là cao đẹp. Nó 
cao đẹp bởi vì nó được làm nên bởi những hy sinh quá lớn. Nó cao đẹp bởi 
vì nó kết tinh bằng một tình yêu trao ban. Họ không chỉ hy sinh tiền bạc mà 
còn hy sinh cả vinh dự và niềm vui. Họ không chỉ trao ban của cải mà còn 
trao ban cả tấm lòng. Bởi vì họ đã học được nơi Đức Giêsu trong Tin 
Mừng hôm nay: “Người thấy đám dân đông đúc thì chạnh lòng thương”. 

Chính vì chạnh lòng thương mà Đức Giêsu đã chữa lành những người bệnh 
hoạn tật nguyền. 
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Chính vì chạnh lòng thương mà Người đã không để cho đám đông tự mua 
lấy thức ăn. 

Chính vì chạnh lòng thương mà Người đã bảo các môn đệ: “Họ không cần 
phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. 

Và cuối cùng, lòng thương xót bao la của người mục tử tốt lành đã thực 
hiện một phép lạ ngoạn mục nhất trong Kinh thánh là chỉ với năm chiếc 
bánh và hai con cá Đức Giêsu đã cho năm ngàn người đàn ông, không kể 
đàn bà trẻ em được ăn no nê mà còn dư giả. 

Hôm nay, Người cũng mời gọi chúng ta góp phần nhỏ bé và âm thầm của 
mình cho anh em. Người chờ đợi nơi chúng ta một chút lòng chạnh thương. 
Và cả thế giới sẽ được hưởng chung phép lạ lẫy lừng của Thiên Chúa. 

Có lẽ người nghèo sẽ không chết đói vì thiếu lương thực cho bằng vì thiếu 
những con người biết chạnh lòng thương. Người ta cần có lương thực để 
sống, nhưng cũng rất cần có tình thương để tồn tại. Những người đang chờ 
chết là những người đang chờ từng nghĩa cử yêu thương. Những người 
giàu có mà không biết chia sẻ cũng là những người đang chết đi cái nhân 
tính của mình. Nếu Đức Giêsu đã bảo: “Chính các con hãy cho họ ăn thì đó 
không phải lời khuyên mà là một lệnh truyền. 

Thực ra, con người chỉ tìm được ý nghĩa cho cuộc sống khi biết chia sẻ cho 
đi. Con người chỉ lớn lên theo mức độ của sự trao ban vô vị lợi mà thôi. Có 
biết trao ban thì con người mới thực sự triển nở trong nhân cách. Có biết 
trao ban thì con người mới vui sống và tìm được hạnh phúc đích thực trong 
cuộc sống. Triết gia Platon quả quyết: “Con người chỉ tìm được hạnh phúc 
khi làm cho người khác được hạnh phúc”. Thánh Phaolô cũng đã ghi lại 
khuôn vàng thước ngọc của Đức Giêsu: “Cho thì có phúc hơn nhận lãnh”. 

Tình yêu trao ban mà Đức Giêsu mời gọi những tín hữu Kitô hãy thực hiện 
thì chính Người đã làm gương trước. Vào bữa tiệc ly ngày thứ năm Tuần 
thánh, Người chính là tấm bánh được bẻ ra, và trao ban cho các môn đệ. 
Tin Mừng thuật lại sáu lần hóa bánh ra nhiều cũng là để nói lên hình bóng 
của Bí tích Thánh thể là chính Đức Giêsu: tấm bánh được bẻ ra, được trao 
ban cho một thế giới mới. 

Và môn đệ trao cho đám đông. Khi nhận lấy bánh Hằng Sống, chúng ta 
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không thể giữ lấy cho riêng mình, nhưng là sẵn sàng chia sẻ trao ban cho 
những người chung quanh. 

Ai cũng có thể đem cho những thứ mình bỏ đi, nhưng lòng nhân ái thật sự 
là đem cho những gì mình yêu quí nhất. Trao ban đích thực là trao ban 
chính bản thân. Con người chỉ trở nên giàu có khi trao ban chính bản thân 
mà thôi. Mẹ Têrêsa Calcutta không mang đến Ấn Độ một đồng xu dính túi, 
không cho những người nghèo tiền rừng bạc bể, không mang đến đó tiền 
của dư thừa. Mẹ trao ban chính mình. Nhưng chắc chắn khi qua đời ít có ai 
giàu có hơn mẹ.  

SỐNG ĐẠO 
PHÉP LẠ KHI BIẾT CHIA SẼ 

Telbum là tên tuổi của một gia đình Hoà Lan nổi tiếng trong thời đệ nhị thế 
chiến. Vì đã che giấu những người Do thái, họ cũng bị Đức quốc xã bắt vào 
các trại tập trung. 

Hai chị em Cory bà Bessy Telbum bị giam chung trong một láng trại, 
những điều kiện sống trong các trại tập trung dĩ nhiên rất tồi tệ, thiếu ăn và 
bệnh hoạn là tình trạng bình thường. Cũng như tất cả các tù nhân khác, hai 
chị em Telbum đều trong tư thế chờ đợi cái chết đang đến, nhưng là những 
người có niềm tin mãnh liệt, họ luôn phó thác cho Thiên Chúa. 

Ngày nọ, Bessy phải đau liệt, lọ thuốc nước họ mang theo được giờ chỉ còn 
lại những giọt cuối cùng. Người chị Cory ghi lại như sau: theo bản năng tự 
nhiên, tôi muốn cất kỹ lọ thuốc, bệnh tình của em Bessy ngày càng trầm 
trọng, nhưng bên cạnh đó còn có những bệnh nhân khác cũng trầm trọng 
không kém, thật khó từ chối với những đôi mắt đỏ lên vì sốt, những bàn tay 
run rẩy vì lạnh, tôi muốn giữ những giọt thuốc cuối cùng cho những người 
đau liệt nhất. Cory muốn chia sẻ với mọi người nhưng trái tim cô cứ bị 
giằng co, còn em Besy thì sao? Nếu mình không giữ lại một ít thì Bessy sẽ 
như thế nào. Nhưng tin tưởng ở phép lạ Chúa, cho nên Cory đã không giữ 
thuốc lại riêng cho mình, cô chia sẻ cho bất cứ ai đến xin. Cô ngạc nhiên 
vô cùng là lọ thuốc vẫn không bao giờ cạn kiệt. Cứ mỗi lần có người đến 
xin thuốc cô vẫn chắt ra được một giọt mới. Sự chia sẻ ấy diễn ra cho đến 
một ngày nọ, một nữ quản giáo muốn tử tế với các tù nhân, cô mang vào 
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láng một số lượng vitamin lớn. Tối hôm đó, Cory Telbum cố gắng lắc lọ 
thuốc của mình, nhưng cô không tài nào thấy được một giọt nào nữa.  

Trong Tin mừng, phép lạ nhân bánh và cá mà Chúa Giêsu đã thực hiện để 
nuôi sống trên năm ngàn người cũng đã diễn ra như thế. Ngài đã nuôi sống 
đám đông từ 5 chiếc bánh và 2 con cá mà một cậu bé đã quảng đại đóng 
góp. Thức ăn dư đầy đến độ sau khi đám đông đã ăn no nê người ta vẫn 
còn thu lượm được 12 thùng bánh. Đây cũng có thể là điều chúng ta chứng 
kiến trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta vẫn nói: “miếng khi đói bằng gói 
khi no”. Một miếng nhỏ được san sẻ trong cảnh túng đói có giá trị gấp bội 
phần sự dư dật người ta khư khư cất giữ cho riêng mình. 

Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm phép lạ. Đó phải là niềm xác tín của các tín 
hữu Kitô chúng ta, nhưng dĩ nhiên để phép lạ có thể diễn ra hay đúng hơn 
để cảm nhận được phép lạ vẫn xảy ra trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta 
cần có tấm lòng quảng đại, mỗi lần chúng ta chia sẻ là mỗi lần phép lạ diễn 
ra. 

Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một niềm tin nhạy cảm để biết nhận ra 
bàn tay quan phòng của Chúa. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại, 
để biết sống chia sẻ hầu cảm nhận được tình yêu của Chúa trong cuộc 
sống hàng ngày. Amen! 

R. Veritas 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ  

Nạn khủng bố giết người bên Nauy  

Phỏng vấn Đức Cha Markus Bernt Eidsvig, Giám Mục Oslo về hai vụ 
khủng bố giết người ngày 23-7-2011 

Chúa Nhật 24-7-2011, 150.000 người dân thủ đô Na Uy tay cầm hoa hồng 
mầu đỏ và mầu trắng đã tham dự cuộc tuần hành tưởng niệm 76 nạn nhân 
của hai vụ khủng bố xảy ra vào chiều thứ bẩy 23-7 trước đó. 

Buổi lễ tưởng niệm ngày 25-7-2011 đã do chính vua Harald V, hoàng hậu 
Sofia và thủ tướng Jens Stoltenberg chủ sự trước đại học thủ đô. Tham dự 
lễ nghi cũng có nhiều người đến từ các nước Bắc Âu khác. Cảnh sát Na Uy 
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đã điều chỉnh con số các nạn nhân từ 93 xuống 76, lý do vì ban đầu có các 
nạn nhận được đếm hai lần. 

Một số nhỏ là nạn nhân vụ xe bom nổ giữa tòa nhà chính quyền và trụ sở 
nhật báo Tabloid Verdens Gang. Đa số còn lại là các người trẻ thuộc nhóm 
500 thành viên đảng Lao Động đang tham dự đại hội mùa hè trên đảo 
Utoya. Kẻ khủng bố Anders Behring Breivik, 32 tuổi, đã giả mặc đồ cảnh 
sát và kêu người trẻ tụ tập lại, rồi dùng súng bắn xối xả vào họ. 

Sáng ngày 25-7-2011 khi xe bít bùng chở thủ phạm Anders Behring 
Breivik tới tòa án, dân chúng đã giận dữ đập vào thùng xe và muốn hành 
hung thủ phạm. Trong cuộc hỏi cung, thủ phạm Breivik đã nhận tội và cho 
biết không hành động một mình nhưng có mấy đồng lõa. 

Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức 
cha Markus Bernt Eidsvig, Giám Mục Oslo, về hai vụ khủng bố giết người 
nói trên. 

Hỏi: Thưa Đức Cha, Đức Cha có mặt tại Oslo khi xảy ra vụ khủng bố kinh 
hoàng vừa ngày 23-7 vừa qua không, và Đức Cha có biết thủ phạm là ông 
Breivik không? 

Đáp: Tôi đang ở Luân Đôn khi xảy ra vụ khủng bố này. Tôi không biết ông 
Breivik, vì ông ta không thuộc cộng đoàn của chúng tôi. Ngoài ra tôi tin là 
ông đã đã được rửa tội muộn. 

Hỏi: Đức Cha nghĩ gì về cuộc khủng bố này, xảy ra trong thủ đô của một 
đất nước thanh bình như Na Uy? 

Đáp: Tôi nghĩ tới sự kinh hoàng, sự kinh hoàng bất tận. Người ta có thể ý 
thức được điều này: ông ta đã giết, đã thủ tiêu từng người một. Không kể 
đến sự thiệt hại luân lý đối tới tất cả mọi người. Dân chúng Na Uy là 5 
triệu người, thật ra thì đây chỉ là một cộng đoàn bé nhỏ thôi. Từng người 
trong số các nạn nhân được hàng ngàn người biết tới, họ có các tương 
quan, các trìu mến và tình bạn. Sẽ có hàng chục ngàn người thương khóc 
các bạn trẻ nạn nhân này. 

Hỏi: Thưa Đức Cha, Na Uy thường hãnh diện là một xã hội rất dân chủ và 
rộng mở. Sau biến cố thảm thương này Na Uy có còn được như vậy nữa 
không? 
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Đáp: Có lẽ sẽ có cái gì đó thay đổi. Chắc chắn đó là an ninh. Sẽ có các hạn 
chế sự tự do cá nhân. Và đó là điều tai hại. 

Hỏi: Ông Breivik tự tuyên bố mình là kitô hữu và là kẻ thù của Hồi giáo, 
Đức Cha nghĩ gì? 

Đáp: Điều mà ông ta đã làm không thuộc niềm tin của bất cứ tôn giáo nào. 

Hỏi: Ông ta là một người cực hữu. Bài người nước ngoài có phải là một 
vấn đề trầm trọng tại Na Uy hay không thưa Đức Cha? 

Đáp: Việc bài người nước ngoài thì ở đâu cũng nghiêm trọng, kể cả tại 
Italia. 

Hỏi: Theo Đức Cha điều gì sẽ ở trong ký ức của người dân Na Uy, sau vụ 
khủng bố đẫm máu này? 

Đáp: Một dấu vết không thể phai nhòa được, nó sẽ kéo dài suốt đời, không 
phải chỉ cho các người sống sót mà cho tất cả mọi người. 

Hỏi: Nhiều người nói tới sự dữ, sự dữ tuyệt đối, như nữ văn sĩ Anne Holt, 
chẳng hạn. Đức Cha có quen bà ấy không? 

Đáp: Có, tôi có quen biết bà ấy, tuy tôi đã không bao giờ đọc các tiểu 
thuyết của bà. 

Hỏi: Nhà văn Holt cũng như văn sĩ Stieg Larson bên Thụy Điển, ám chỉ 
một sự dữ đen tối ướt đẫm xã hội Bắc Âu, làm như thể nó là sự phản hoàn 
của một xã hội giầu có thừa bứa và tháo thứ, có đúng thế không thưa Đức 
Cha? 

Đáp: Đen tối ở khắp mọi nơi. Nhưng chúng ta phải nhìn vào ánh sáng. Đây 
cũng là điều mà Đức Cha Ole Christian Kvarme, Giám Mục Giáo Hội tin 
lành cải cách đã nói trong lễ tưởng niệm các người trẻ đã bị tàn sát tại đảo 
Utoya và các nạn nhân của vụ nổ xe bom. Đức Cha nói: "Đối với chúng tôi 
nó sẽ ở lại trong ký ức như một Cuộc Khổ Nạn ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. 
Nhưng hận thù không được chiến thắng tình yêu. Vì thế chúng ta ôm hôn 
nhau. Chúng ta muốn tiếp tục xây dựng một xã hội dựa trên sự khoan 
nhượng. Và chúng ta sẽ tiếp tục làm điều đó". 

Đức Cha Kvarme cũng tin và hy vọng rằng biến cố thương đau này sẽ 
không khiến cho Na Uy khép kín và co cụm trong chính mình, trái lại vẫn 
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tiếp tục là một xã hội rộng mở và rạng rỡ. Chắc chắn là bóng tối sẽ không 
thống trị xã hội Na Uy. Trong khi mục sư Trond Bakkevig, trưởng nhà thờ 
chính tòa thi nói: "Một tội phạm cho dù có được chuẩn bị kỹ lưỡng thế nào 
đi nữa cũng sẽ không thay đổi bản chất của một xã hội". Chúng tôi tiếp tục 
tiến bước một cách ý thức hơn trước đây. 

(Avvenire 23.24.26-7-2011) 
Linh Tiến Khải 

  
8 giám mục Hoa Kỳ được chọn để dạy Giáo lý 

tại Đại hội Giới trẻ Thế giới 
 
TTCG (Washington DC, 25-7-2011, CNA / 
EWTN News) - Hội đồng Giáo hoàng về Giáo 
dân đã chọn 8 giám mục từ khắp nước Mỹ để 
hướng dẫn các buổi giáo lý tiếng Anh cho Đại 
Giới trẻ Thế giới (ĐHGTTG) sắp tới tại Madrid. 
 
Hơn 28.000 khách hành hương và 62 giám mục 
Mỹ đã đăng ký tham dự sự kiện giới trẻ toàn cầu. 

Các buổi giáo lý sẽ được tổ chức vào các ngày 17-19/8 tại nhiều địa điểm ở 
khắp khu vực trung tâm thủ đô Tây Ban Nha. 
Nhóm giảng thuyết giáo lý người Mỹ bao gồm Đức Tổng Giám mục 
Timothy Dolan của New York, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và 
Đức Tổng Giám mục Charles Chaput, người mới được bổ nhiệm làm Tổng 
Giám mục Philadelphia. 
Các giám mục giảng thuyết khác tại sự kiện này là: Đức Hồng y Francis 
George, Tổng Giám mục Chicago; Đức Hồng y Seán O'Malley, Tổng Giám 
mục Boston; Đức Giám mục Samuel Aquila của Fargo, Bắc Dakota; Đức 
Giám mục Edward Burns của Juneau, Alaska; Đức Giám mục William 
Murphy của Rockville Centre, New York; và Đức Giám mục Phụ tá Frank 
Caggiano của Brooklyn. 
Nhóm sẽ nằm trong số 250 giám mục giảng thuyết từ khắp nơi trên thế 
giới, được chọn ra từ các quốc gia và các nhóm ngôn ngữ khác nhau. 
Mỗi giám mục Hoa Kỳ đã được yêu cầu chuẩn bị các buổi giáo lý, mỗi vị 

Giới trẻ đang nghe 
thuyết giảng Giáo lý tại 
ĐHGTTG 2008 tại 
Sydney, Úc 
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phụ trách một ngày, dựa trên chủ đề của ĐHGTTG Madrid 2011: “Bén rễ 
và được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô, được củng cố trong đức tin”.  
Vào ngày thứ tư 17-8, các giám mục này sẽ tập trung các cuộc hội đàm của 
họ vào đề tài “Kiên vững trong Đức tin”, mời gọi các bạn trẻ nhìn lại món 
quà đức tin. 
Ngày thứ năm 18-8 có chủ đề “Được xây dựng trên Chúa Giêsu Kitô”, sẽ 
đề cập đến tầm quan trọng của việc giới trẻ thiết lập một mối tương quan cá 
nhân với Chúa Giêsu Kitô và xây dựng cuộc sống của họ cùng với Ngài. 
Các bài Giáo lý ngày thứ sáu 19-8 sẽ nói đến chủ đề “Các chứng nhân của 
Chúa Kitô trên thế giới”, và sẽ nhấn mạnh đến sự cần thiết để tất cả bạn trẻ 
trở thành các nhà truyền giáo cho thế giới xung quanh họ, đặc biệt ở giữa 
các đồng nghiệp của họ. 
ĐHGTTG quy tụ tại Madrid sẽ là cuộc họp mặt lần thứ 12 diễn ra ở cấp độ 
quốc tế kể từ khi Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II thành lập 
sự kiện vào năm 1985. Sự kiện tại Madrid dự kiến sẽ thu hút hơn 1 triệu 
người. 

Mai Trang  
Tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế người dân tộc Châu Mạ đầu tiên chịu chức 
linh mục 

UCAN (29.6.2011) - "Sau hơn 60 năm dấn thân 
phục vụ người dân tộc thiểu số, dòng Chúa 
Cứu Thế chúng tôi vui mừng khi có vị linh 
mục đầu tiên là người dân tộc Châu Mạ" – 
linh mục Vinh Sơn Phạm Trung Thành, giám 
tỉnh dòng Chúa Cứu Thế, nói với 
ucanews.com. 

Thầy Phaolô K’Nhoang, dân tộc Châu Mạ, và bốn 
thầy khác đã được Đức cha Micae Hoàng Đức 
Oanh phong chức linh mục hôm 28-6 tại giáo xứ 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn.  “Chúng tôi tự 
hào vì có một người thừa sai là người Châu Mạ vì 
từ nay không chỉ có người Kinh truyền giáo cho 

người dân tộc mà chính người dân tộc sẽ truyền giáo lại cho chính anh em 
của mình” – cha Thành nói. 

 
ĐC Micae Hoàng Đức 

Oanh chụp ảnh lưu 
niệm cùng với cha 

Phaolô K'Nhoang và gia 
đình của ngài sau lễ 
phong chức. Ảnh: 

UCAN 
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Ngay sau chịu chức, cha K’Nhoang lãnh tác vụ trở về Tây nguyên đào tạo 
cho người dân tộc thiểu số tại một trung tâm truyền giáo của nhà dòng đặt 
trụ sở tại tỉnh Gia Lai, thuộc giáo phận Kontum. 

“Dòng Chúa Cứu Thế chúng tôi quyết tâm hướng về người dân tộc, cách 
đây 10 năm dòng chúng tôi đã ra nghị quyết là rao giảng Tin Mừng cho 
người dân tộc. Trong nhiệm kỳ 4 năm của tôi, tôi sẽ tuyển chọn các ứng 
sinh là người dân tộc vì sứ mệnh của dòng chúng tôi là loan báo Tin Mừng 
cho người nghèo khổ, người bị bỏ rơi, bị áp bức nhất là anh chị em dân tộc 
ít người là đối tượng chúng tôi hướng đến” – cha Thành cho biết. 

Dòng Chúa Cứu Thế thành lập ở Việt Nam vào ngày 30-11-1925 tại cố đô 
Huế, sau đó trụ sở chính dời về Sài Gòn từ năm 1939. Từ năm 1950, các tu 
sĩ dấn thân phục vụ anh chị em thuộc các sắc tộc thiểu số, khởi đầu là 
K’Ho, thuộc giáo phận Đà Lạt. Đến năm 1969 họ phục vụ người Jarai và từ 
năm 2005 làm việc với anh chị em Bahnar tại giáo phận Kontum. 

Cha Thành cho biết hiện nay nhà dòng có 10 ứng sinh thuộc các sắc tộc 
Jarai, M’Nông, K’Ho, Vân Kiều và Bahnar. Hiện dòng có một trung tâm 
tiếp nhận và huấn luyện ơn gọi dành riêng cho các sắc tộc thiểu số đặt tại 
Trung tâm truyền giáo Pleikly, thị trấn Nhơn Hòa, huyện Chư Pưh, tỉnh 
Gia Lai. 

Ngài cho biết hiện dòng có 305 tu sĩ, trong đó có gần 200 vị là linh mục. 

 
Những thách đố mới cho Giáo Hội Công giáo tại Ba Lan 
  

BALAN [Catholic Review 21/07/2011] - Kể từ 
khi chế độ cộng sản sụp đổ, Giáo Hội Công 
giáo tại Ba Lan phải đương đầu với nhiều 
thách đố mới. 

Mỗi ngày Chúa nhật, Vương cung thánh đường 
giáo xứ "Ðức Mẹ dâng mình vào đền thánh" tại 
Wadowice, sinh quán của chân phước Gioan 
Phaolô II, lúc nào cũng không còn chỗ trống. 
Giáo dân và du khách đứng chật bên trong lẫn bên 

 
Nhà thờ Chính tòa 

Thánh Phêrô tại 
Wadowice, Ba Lan 
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ngoài nhà thờ. Sau thánh lễ Chúa Nhật, giáo dân có thói quen dừng lại 
thăm hỏi nhau hay vào các quán cà phê bên cạnh để thưởng thức một ly cà 
phê nóng hay một cái bánh kem. 
Ðây là hình ảnh quen thuộc của một giáo xứ đồng quê, nơi có đến trên 60% 
người Công giáo Ba Lan tham dự thánh lễ Chúa Nhật và nhiều gia đình 
tích cực tham gia vào đời sống giáo xứ, đưa con đi xưng tội và thực hành 
những cách giữ đạo truyền thống như lần chuỗi Mân Côi chẳng hạn. 
Tuy nhiên, nếu đến một thành phố lớn, du khách sẽ thấy một cảnh tượng 
hoàn toàn khác. 
Theo các số liệu thống kê được các linh mục cung cấp và được Viện Thống 
kê của Giáo Hội Công giáo xác nhận, chỉ có khoảng 20% người Công giáo 
Ba Lan tham dự thánh lễ Chúa Nhật tại những thành phố lớn như Krakow 
và Warsawa. Nhìn chung trên toàn quốc, theo một cuộc thăm dò được thực 
hiện năm 2009, chỉ có khoảng 41.5% người Công giáo Ba Lan còn tham dự 
thánh lễ Chúa nhật. Vào năm 2005, tỷ lệ này là 45%. 
Hãng thông tấn Công giáo Ba Lan "KAI" ghi lại rằng năm 2010, lần đầu 
tiên sau nhiều năm, con số chủng sinh trong các chủng viện giáo phận đã 
xuống dưới 4.000 người. Con số chủng sinh năm thứ nhất chỉ còn 2/3 so 
với năm 2008 và 2009. 
Con số các thỉnh sinh gia nhập các dòng nữ cũng giảm sút một cách đáng 
kể. Năm 2009, khi có đến 28 tu viện trên toàn quốc đóng cửa, con số thỉnh 
sinh chỉ còn 300 người. So với một thập niên trước, con số này giảm đi một 
nửa. 
So với các nước láng giềng, Ba Lan vẫn còn là một nước "giữ đạo", nghĩa 
là nằm trong số những nước có tỷ lệ người Công giáo tham dự thánh lễ 
Chúa Nhật cao nhất thế giới. Tuy nhiên, Giáo Hội tại đây hiện đang phải 
đương đầu với một thách đố mới kể từ sau khi chế độ cộng sản sụp đổ. 
Thách đó đó là trào lưu tục hóa. 
Cha Simon Stefanowicz, một linh mục dòng Phaolô hiện đang làm việc tại 
Ðền Thánh Ðức Mẹ nổi tiếng Czestochowa, miền Nam Ba Lan, nói rằng 
Ðền Thánh này vẫn còn là ngọn hải đăng trước hiện tượng tục hóa. Tại 
đây, dân chúng vẫn còn có một lòng sùng mộ cao độ. Tuy nhiên, cha 
Stefanowicz nhìn nhận rằng, nói chung, Giáo Hội tại Ba Lan hiện đang 
phải đối mặt với nhiều áp lực từ bên ngoài. 
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Cha giải thích: "Cùng với tự do và dân chủ, trên 300 giáo phái đã tràn vào 
Ba Lan. Người ta cũng thấy có cả những người thờ Satan. Các sách báo 
xấu và khiêu dâm cũng phê bình mọi người và mọi sự". 
Cha Stefanowicz cho biết: các công ty quốc doanh đuợc bán cho người 
ngoại quốc. Nhiều công nhân Ba Lan bị mất việc, khiến cho tình trạng thất 
nghiệp gia tăng. 
Nói chung, theo vị linh mục này, "sau những thay đổi nói trên, dân chúng 
Ba Lan bắt đầu xem báo chí, truyền thông và thương mại như những cố vấn 
thật sự của họ trong vấn đề tôn giáo và niềm tin". 
Liên Âu đã quảng bá tự do phóng đãng đối với một số vấn đề như luân lý 
tính dục và xem thường những giá trị truyền thống vốn đã nhào nặn nên 
văn hóa Ba Lan. Người dân Ba Lan đã đi du lịch sang các nước trong Liên 
Âu và chịu ảnh hưởng "tháo thứ" của chủ nghĩa tục hóa Tây phương. 
Một cách cụ thể, theo cha, Liên Âu tạo áp lực để buộc Ba Lan phải thay đổi 
những luật lệ nghiêm nhặt về phá thai, làm cho chết êm dịu, ngừa thai và 
hôn phối đồng tính. Người ta tuyên truyền rằng nếu muốn giàu mạnh và 
thịnh vượng, Ba Lan cũng phải chạy theo trào lưu của các nuớc Tây 
phương. Họ không màng tới uy tín của Chân phước Gioan Phaolô II hay 
của Đức Bênêđictô XVI và giáo huấn xã hội của ngài về gia đình và định 
chế hôn nhân. 
Nhưng như cha Stefanowicz cho biết: Giáo Hội đã nhào nặn nên Ba Lan kể 
từ năm 966. Giáo Hội này đã sản sinh hơn 156 vị thánh và chân phước, cho 
nên sẽ không chịu đầu hàng. 
Cha khẳng định: "Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến thắng trong truyền thống và 
gia sản Kitô". 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Quỹ Ủng Hộ các Linh Mục về hưu tại Giáo Phận San Bernardino  
Chúng tôi chân thành cám ơn quý ông bà anh chị em đã tặng tiền cho các 
cha về hưu trong giáo phận trong đợt quyên góp vừa qua. Giáo xứ Blessed 
Teresa of Calcutta đã đóng góp một cách quảng đại để giúp cho những nhu 
cầu cấp bách của các cha đã vượt quá số tiền lương hưu và quỹ an sinh xã 
hội. 
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Một phần tiền quyên góp được sẽ được sung vào Quỹ Ủng Hộ các Linh 
Mục về Hưu. Hiện tại các giáo xứ trong giáo phận đã đóng góp được hơn 
$156,200.00 
Một lần nữa chúng tôi chân thành cám ơn lòng hảo tâm của quý vị. Nguyện 
xin Thiên Chúa chúc lành cho gia đình quý ông bà anh chị em.  
Bản Tin Giáo Xứ 
 
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. 
 
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. 
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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 
Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. 

Ban Mục Vụ kính mời.   
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Tặng Phẩm Đấu Giá Mừng Kỷ Niệm 5 năm Thành Lập Giáo Xứ 

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 
Tượng đài Kitô Vua trên đỉnh Tao Phùng (Vũng Tàu) 

Tôi đã đến Vũng Tàu mấy lần, lượn xe dưới 
chân Núi Nhỏ nhưng chưa lần nào leo lên 
được tượng đài Chúa Kitô Vua. Lòng vẫn 
băn khoăn tự trách, mình đã đi đến Chùa 
Hương, leo lên tận chùa Đồng Yên Tử, rồi 
đền Trung, đền Thượng nơi các vua Hùng 
làm lễ tế trời… Vậy mà chưa lên viếng thăm 
tượng Chúa- một kỳ quan vào loại đẹp bậc 

 
 



 16

nhất của đạo Công giáo ở nước ta và cũng là tượng đài Kitô Vua cao 
nhất thế giới. Vậy là lần này có dịp đến thành phố du lịch này, tôi hết 
sức tranh thủ để đi thăm Núi Chúa trên đỉnh Tao Phùng. 

Theo con đường Hạ Long - Quang Trung, con đường đã được bình chọn là 
đẹp nhất Việt Nam năm 2002, chúng tôi đi bộ để có thể tận hưởng gió biển 
thổi vào mát rượi. Nhìn từ rất xa đã thấy tượng Chúa giang tay màu trắng 
trên đỉnh núi xanh. Núi này chính là Núi Nhỏ để phân biệt với Núi Lớn, nó 
là một trong năm ngọn núi như năm nón tay nhô lên ôm gọn thành phố 
Vũng Tầu xinh đẹp. Từ khi có tượng Chúa trên núi, người dân gọi tắt là 
Núi Chúa. Núi Nhỏ còn có tên là núi Tao Phùng. Có lẽ đây là nơi gặp nhau 
giữa trời và đất, giữa biển và đất liền.  Do vị trí đặc biệt trên hành trình của 
các nhà hàng hải, các thuyền buôn thường phải qua lại Vũng Tầu nên 
người Pháp đã gọi đây là Cap Saint Jacques” Aller au Cap”, còn người 
Việt gọi giản đơn là Ô Cấp. Từ thế kỷ XVI, những thương gia Bồ Đào Nha 
mộ đạo đã đặt tên cho Vũng Tầu là vùng đất “Năm dấu Thánh của Chúa”. 
Tuy nhiên, lịch sử ghi nhận sự hiện diện của người Công giáo có mặt ở đây 
từ năm 1865 khi linh mục Errad Y cho xây cất một nhà thờ ở Bãi Trước. 
Một sự kiện khác cũng được ghi nhận là năm 1846, thương gia Matheô Lê 
Văn Gẫm đã bí mật đưa Giám mục Lefebvre từ Singapore về Việt Nam qua 
đây, bị bắt và bị hành quyết một năm sau đó ở  Chợ Quán Sài Gòn. Ngài đã 
được nâng lên bậc Chân phước năm 1900 và bậc hiển thánh năm 1988. 

Vào đầu những năm 70 của thế kỷ XX, giáo xứ Vũng Tầu do cha xứ 
Nguyễn Minh Tri coi sóc đã quyết định xây một tượng đài Chúa Giêsu ở 
mũi Nghinh Phong Ô Quắn cao 10m và bệ tượng cao 5m. Công việc được 
khởi sự từ năm 1972 nhưng đến ngày 17-1-1973 thì chính quyền lúc đó bắt 
phải ngưng thi công. Lý do là giáo hội Phật giáo khiếu nại vì cho rằng đây 
là vùng đất của Phật giáo. Nhiều cuộc họp thương lượng giữa các bên sau 
đó dẫn đến thoả hiệp ngày 16-2-1974 là phía Công giáo sẽ dỡ bỏ bức tượng 
ở Nghinh Phong để xây dựng trên núi Tao Phùng với diện tích 10ha. Núi 
Tao Phùng cao 176m so với mặt nước biển, khí hậu khắc nghiệt hơn vì gió 
to, nắng lớn. Bởi vậy, tượng đài phải thiết kế lại cả về qui mô, kết cấu. 
Phần kỹ thuật bê tông do kỹ sư Nguyễn Quảng Đức phụ trách, phần mỹ 
thuật do điêu khắc gia Văn Nhân cùng với 50 thợ lành nghề thi công. 
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Vật liệu hầu hết lấy từ trong nước, trừ xi măng trắng nhập ngoại. Cát, sỏi  
khai thác dưới sông Đồng Nai, đá cẩm thạch lấy 
từ hòn Non Nước (Đà Nẵng). Khó khăn lớn nhất 
là việc chuyển hàng ngàn tấn vật liệu lên đỉnh 
núi, rồi việc đào móng cũng rất vất vả vì trên đỉnh 
núi lại là một hệ thống địa đạo bằng bê tông được 
xây dựng rất chắc chắn dưới thời Pháp. 

Nhưng với lòng mộ đạo, tượng Chúa Kitô Vua đã 
kịp xong phần thô đúng vào lúc chính quyền Sài 
Gòn sụp đổ. Do hoàn cảnh bộn bề sau chiến tranh 
nên công việc hoàn thiện tượng đài phải ngưng 
lại và nguy cơ xâm phạm di tích trầm trọng vì 
cảnh khai thác đá tràn lan dưới chân núi Tao 
Phùng. Sau nhiều lần Toà Giám mục Xuân Lộc đề nghị, ngày 28-1-1992, 
Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tầu đã có công văn số 233/QĐ.UB 
cho phép linh mục Trần Văn Huyên- chính xứ Vũng Tầu được tiếp tục 
công việc sửa chữa, tu bổ lại tượng Chúa Kitô Vua trên núi Nhỏ (Tao 
Phùng). Cả giáo phận phấn khởi. Đức cha Nguyễn Minh Nhật gửi thư động 
viên cha Huyên: “Nhờ cha tìm cách vận động sự giúp đỡ của những người 
chuyên môn, các vị hảo tâm và mọi anh chị em tín hữu xa gần… để mọi 
người thiện chí đều có thể góp phần xứng đáng vào việc hoàn tất tượng 
Chúa trong thời gian sắp tới”. Một Ban xây dựng do linh mục Tổng đại 
diện Nguyễn Chu Trinh (nay là GM giáo phận Xuân Lộc) làm trưởng ban 
được thành lập. Đồng bào Công giáo cả trong và ngoài nước đều quan tâm 
cộng tác góp công, góp của. Điêu khắc gia Văn Nhân đang định cư ở nước 
ngoài cũng phấn khởi về nước để hoàn thành các bức phù điêu dang dở ở 
chân tượng. Tuổi cao không đủ sức leo 800 bậc đá, ông ngồi dưới chân núi 
chỉ đạo các học trò từng ngày cho đến khi hoàn tất. Sau 20 năm hoang phế, 
tượng đài bị xuống cấp rất nhiều, cỏ dại mọc um tùm, cuộn cáp đồng chống 
sét cũng bị mất trộm. Bao nhiêu là việc phải làm nào là dựng bức 
tượng Pietà (Đức Mẹ ẵm xác Chúa) trước tượng đài chính, rồi 4 bức phù 
điêu ở 4 mặt chân tượng đài là Bữa tiệc ly, Ba vua thờ lạy, Chúa trao chìa 
khoá cho Phêrô và Chúa ra trước toà Philatô, rồi trồng cây cảnh dọc lối 
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lên xuống, lắp đặt hệ thống điện, nước… Sau 2 năm tu sửa, hoàn thiện, 
ngày 1-12-1994 Đức giám mục giáo phận Xuân Lộc đã chính thức làm 
phép khánh thành khu tượng đài Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Tao Phùng. 

 

Bây giờ chúng tôi leo từng bậc thang lên tượng đài. Gần 800 bậc lát đá rất 
đẹp. Hai bên có tay vịn bằng sắt hoặc tường xây rất an toàn cho du khách. 
Trời rất nắng nhưng lối đi lại râm mát vì rợp bóng cây. Nhiều nhất vẫn là 
hoa đại. Lá xanh và hoa nở trắng xoá thơm lừng. Có nhiều cụm tượng rất 
đẹp và cứ một đoạn lại có một chỗ nghỉ được lát đá và nhiều ghế ngồi để 
du khách nghỉ chân hoặc cầu nguyện. Ghế này do các người hảo tâm quyên 
cúng. Đọc tên thấy có đủ mọi nước trên thế giới. Điều dễ nhận ra so với tất 
cả các danh thắng khác không chỉ là miễn thu lệ phí khách tham quan mà 
không khí sạch sẽ, văn minh ở đây. Không hề thấy một vỏ chai, một vỏ 
thuốc quăng trên đường. Không có cảnh ăn mặc hở hang, lố lăng hoặc nằm 
ngồi, tình tự trên các ghế đá hay khu vực xung quanh. Phải chăng điều này 
ảnh hưởng ngay đến bãi tắm ở đây. Chúng tôi không thấy những người 
mặc đồ tắm khoe thân thể như các bãi tắm khác. Dòng Mến Thánh giá Đà 
Lạt cũng có mấy gian hàng bán đồ lưu niệm, giải khát ở đây nhưng giá cả 
phải chăng chứ không hề đắt đỏ như một số nơi chúng tôi đã đi qua. Trật tự 
an ninh cũng tốt. Hôm đầu tiên tôi đến đã 6 giờ tối, có biển cảnh báo du 
khách không lên núi ban đêm nhưng mấy sinh viên bảo tôi, không sao đâu, 
lên buổi tối mới thấy cái đẹp của thành phố về đêm. Đúng vậy, lên trên cao 
nhìn ra biển mới đẹp làm sao. Những dàn khoan lấp lánh ánh đèn và gió 
lộng thổi dưới chân. Nhưng vì chưa leo lên được tượng đài, sáng hôm sau 
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tôi lại đi nữa. Tôi vẫn thường thấy trên truyền hình tượng Chúa Kitô Vua, 
biểu tượng của Braxin ở thủ đô Rio de Janeiro. Nhưng tượng của Braxin 
chỉ cao có 26m, hai tay tượng dang rộng 16m. Còn tượng Chúa Kitô Vua 
trên đỉnh Tao Phùng cao 32m, hai tay dang rộng 18,40m. Vậy là tượng 
Chúa ở Vũng Tầu là tượng cao nhất thế giới (*) (Và sẽ đứng thứ nhì thế 
giới, nếu tượng Chúa Kitô Vua ở Pêru được khánh thành cuối năm nay cao 
37m). Đấy là chưa kể trong lòng tượng có thể chứa được 100 khách tham 
quan một lúc. Leo 133 bậc thang trong lòng tượng, chúng tôi trèo lên tận 
tay của tượng và phóng tầm mắt nhìn ra biển Đông, sóng tung trắng xoá. 

Cùng với khu đền thánh Bãi Dâu, tượng Chúa Kitô Vua trên đỉnh Tao 
Phùng đã góp vào cho thành phố Vũng Tầu những danh thắng đẹp thu hút 
mỗi năm có cả triệu lượt người tới thăm thành phố xinh đẹp này. 

TS. Phạm Huy Thông 
 

NẠN ĐÓI VÙNG SỪNG CHÂU PHI: Vật vã những "bộ xương" sống  

Liên Hiệp Quốc hôm 27-7 đã tuyên bố nạn đói trên 2 khu vực ở miền nam 
Somalia và cảnh báo vấn nạn này có thể lan rộng hơn nhiều trong vòng 2 
tháng nữa ở quốc gia vùng Sừng Châu Phi này nếu các nhà tài trợ trên thế 
giới không ra tay kịp thời. 

Somalia đang vật vã trong nạn đói, mỗi ngày có hàng chục, thậm chí hàng 
trăm người chết đói và cái khiến người ta ám ảnh hơn cả ở nơi này chính là 
đôi mắt của những đứa trẻ - mà phần lớn hình hài giờ đây không khác gì 
một “bộ xương” mà cơ hội sống sót quá mong manh.  

Bé 7 tháng tuổi Mihag Gedi Farah, người Somalia chỉ còn da bọc xương vì 
nạn đói. Cân nặng của cậu bé chỉ bằng một đứa trẻ sơ sinh. 
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Ánh mắt Mihag khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi day dứt 

Khi tới “bệnh viện dã chiến” của Ủy ban cứu trợ quốc tế (IRC) tại một trại 
tị nạn ở Dadaab, Kenya cùng người mẹ dường như đã kiệt sức sau chuyến 
đi bộ kéo dài cả một tuần lễ, Mihag đã ở trong tình trạng nguy kịch, cơ hội 
sống chỉ còn 50%. 

Mihag chỉ là một trường hợp điển hình của 800.000 đứa trẻ mà Liên Hiệp 
Quốc (LHQ) cảnh báo có thể chết ở khu vực Sừng Châu Phi trong nạn hạn 
hán được đánh giá là tồi tệ nhất trong nhiều thập kỉ qua. 
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Trẻ em cầu cứu! 

  

Các nhân viên cứu trợ đang khẩn trương đưa cứ trợ tới các khu vực nguy 
hiểm và trước đó chưa được tiếp cận của Somalia, nơi bị ảnh hưởng nặng 
nề bởi đợt hạn hán nghiêm trọng nhất trong 60 qua. 

Theo báo cáo của Chương trình Lương thực thế giới (WFP), khu vực bị 
ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi nạn đói là Bakool và Lower Shabelle ở 
miền Nam Somalia. 

Ông Mark Bowden - Điều phối viên nhân đạo cho Somalia của LHQ cho 
biết, tình trạng khẩn cấp có thể sẽ lan rộng đến 6 khu vực khác nữa tại miền 
Nam Somalia nếu như việc viện trợ vẫn bị trì hoãn. 
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Người ta ra đi vì tuyệt vọng 

 
Tuyệt vọng vì cơn đói, mỗi ngày hơn 3.000 người tuyệt vọng phải vượt 
biên sang các nước láng giềng là Ethiopia và Kenya để đi tìm lương thực. 
Trong số những người chạy nạn, có hơn 1/3 trẻ em bị suy dinh dưỡng trầm 
trọng. Kết quả là họ bị hồi nhét vào các trại tị nạn như Dadaab ở phía bắc 
Kenya. Hàng chục ngàn người lại tìm đường tới thủ đô Mogadishu của 
Somalia xếp hàng dài đợi Chính phủ ban phát chút thức ăn để cầm hơi. 
  

 
Nhiều phụ nữ xếp hàng bên ngoài trại cứu trợ gần thủ đô Mogadishu của 

Somalia nhận đồ cứu trợ 

Còn nhiều người đói ở đất nước “đau khổ” vẫn còn ở rất xa nguồn thức ăn 
cứu trợ và không được tiếp cận với các bác sĩ tại các bệnh viện dã chiến ở 
trại tị nạn ở Kenya và Ethiopia. 
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Ánh mắt ám ảnh của những đứa trẻ đói, những hình hài chỉ còn da bọc 
xương, những khuôn mặt choắt lại vì cái đói… có thể bắt gặp nhan nhản ở 
đất nước này.  

Sirat Amine, một chuyên gia dinh dưỡng tại IRC, cho hay cơ hội sống sót 
trường hợp cậu bé Mihag Farah là 50/50. Bé chỉ nặng 3,4kg, trong khi một 
đứa trẻ 7 tháng tuổi phải nặng gấp 3 lần số cân đó. 

Một y tá cho biết: “Mihag Farah bị suy dinh dưỡng cực kì nghiêm trọng”.  

“Tất nhiên chúng tôi không nói với bà mẹ rằng cậu bé có thể không qua 
khỏi. Chúng tôi cố gắng không để họ mất hết hi vọng”, Amine nói. 

Mẹ của bé Mihag Farah, chị Asiah Dagane vô cùng đau lòng trước tình 
cảnh của con trai, chính chị cũng thê thảm không kém. Chị chia sẻ rằng chị 
thấy đau đớn trong lòng và cả trong tâm trí nữa. 

Mihag là cậu út trong gia đình có 7 người con. Mẹ Asiah Dagane đã đưa 
cậu cùng 4 người anh chị em khác từ Kismayo, Somalia tới phía bắc Kenya 
sau khi toàn bộ đàn cừu và gia súc của gia đình bị chết vì hạn hán. Hành 
trình của họ kéo dài 1 tuần. 

Đợt hạn hán kéo dài của Somalia trở thành nạn đói bởi vì chính phủ 
Somalia và nhiều tổ chức cứu trợ không thể triển khai hoạt động ở những 
khu vực do các phiến quân al-Shabab – chi nhánh Somalia của mạng lưới 
khủng bố quốc tế al-Qaeda. 

Các tổ chức cứu trợ trong đó có WFP đã không thể tiếp cận với những khu 
vực đang dưới quyền kiểm soát của phiến quân al-Shabab. Nhiều cán bộ 
cứu trợ nhân đạo của WFP đã bị al-Shabab giết một cách dã man. 

LHQ tuyên bố sẽ chuyển khẩn cấp bằng hàng không hàng cứu trợ vào cuối 
tuần này cố gắng tiếp cận ít nhất 175.000 trong tổng số 2,2 triệu người 
Somalia vẫn chưa được trợ giúp. 

Chiến dịch cứu trợ 4 quận ở miền nam có thể bắt đầu ngày 28-7, nhưng vận 
chuyển hiện đang là một vấn đề lớn bởi đường xá tới đây rất khó khăn. 

Được biết LHQ đã kêu gọi 3 “đại gia” của thế giới là Pháp, Ý và Đan Mạch 
đóng góp 1 tỉ USD để ngăn chặn thảm họa nhân đạo tại vùng Sừng châu 
Phi, nhưng các nước này chỉ đóng góp 200 triệu USD. LHQ cho biết cần 
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1,6 tỉ USD trong vòng 12 tháng tới để duy trì công tác cứu trợ tại vùng 
Sừng Châu Phi, với 300 triệu USD trong số đó cho 3 tháng tới. 

Thu Hằng (Theo Daily Mail) 

 

 

 

 

 

 

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.


