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TIN MỪNG CN XVI Quanh Năm A   
Mt 13, 24-30   

 
"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa 
gặt". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác 
cùng dân chúng rằng: "Nước trời giống như 
người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 
Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của 
ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi 
đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ 
lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với 
ông rằng: 'Thưa ông, thế ông đã không gieo 
giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy cỏ lùng 
từ đâu mà có?' Ông đáp: 'Người thù của ta 
đã làm như thế'. Đầy tớ nói với chủ: 'Nếu 
ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ'. 
Chủ nhà đáp: 'Không được, kẻo khi nhổ cỏ 
lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. 
Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. 
Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: "Các anh 
hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó 
mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào lẫm 
cho ta".                          (Tiếp theo trang 2) 
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Chủ Nhật XV Quanh Năm A (Tiếp theo) 

Người lại nói với họ dụ ngôn khác mà rằng: "Nước trời giống như hạt cải 
người kia gieo trong ruộng mình. Hạt đó bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, 
nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim 
trời đến nương náu nơi ngành nó". 

Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: "Nước trời giống như 
men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy 
men". 

Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người 
không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên 
tri đã chép rằng: "Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn, Ta sẽ tỏ ra những điều 
bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian". Sau khi giải tán dân chúng, Người trở 
về nhà. Các môn đệ đến gặp Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải thích dụ 
ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe". Người đáp rằng: "Kẻ gieo 
giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Còn hạt giống tốt là con cái 
Nước trời. Cỏ lùng là con cái gian ác. Kẻ thù gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa 
gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Cũng như người ta thu lấy cỏ 
lùng, rồi thiêu đốt trong lửa thế nào, thì ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như 
vậy: Con Người sẽ sai các thiên thần đi thu tất cả gương xấu và mọi kẻ làm 
điều gian ác khỏi nước Chúa, rồi ném tất cả chúng vào lửa: ở đó sẽ phải 
khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ kẻ lành sẽ sáng chói như mặt trời trong 
Nước của Cha mình. Ai có tai để nghe thì hãy nghe".   

CHIA SẺ TIN MỪNG 
TỘI LỖI NÀO ĐƯỢC THA THỨ 

Có tội ác nào tày trời đến độ không thể tha thứ được không? Tạp chí Times 
đã nêu ra câu hỏi trên đây khi trích dẫn câu trả lời của một vị luật sư người 
Capuchia. 

Cách đây ba năm, một Mục sư đã rửa tội cho một giáo viên ở một vùng 
sình lầy thuộc tỉnh Battanapan, ở mạn Tây Campuchia. Mới đây người giáo 
viên này tiết lộ mình đã từng làm giám đốc cơ quan mật vụ của Khờ-me 
đỏ. Sau 20 năm lẩn trốn, nay ông thú nhận là ông đã trực tiếp nhúng tay 
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vào vụ thảm sát ít nhất là 12.000 người Khờ-me. 

Người Mục sư mà cha mẹ và với gần 2.000.000 đồng bào ruột thịt bị người 
Khờ-me đỏ sát tế trong giai đoạn từ năm 1975 – 1979, đã nhận định về 
cuộc trở lại của người giáo viên này như sau: 

Thật là kỳ diệu, Kitô giáo có thể thay đổi cuộc sống con người. Nếu Chúa 
Giêsu đã thay đổi người giáo viên này, thì Người cũng có thể thay đổi tất 
cả mọi người. 

Ông Duo tức người giáo viên này, một hôm đã đến nghe vị Mục sư thuyết 
giảng, sau đó ông đã xin chịu phép rửa, ông nói rằng, trong suốt thời thơ ấu 
và ngay cả khi lớn lên ông không bao giờ được yêu thương. Giờ đây tin 
nhận Chúa Kitô, ông cảm thấy tâm hồn được tràn ngập yêu thương. 

Mục sư ghi nhận rằng, cuộc thay đổi nội tâm đã ảnh hưởng đến toàn diện 
con người của ông. Trước kia ông lầm lỳ ít nói, nay ông vui vẻ và cởi mở 
với tất cả mọi người. Trước kia quần áo ông xốc xếch, thì nay ông ăn mặc 
chỉnh tề. Sau khi đón nhận phép rửa và tiết lộ tông tích của mình, ông Duo 
đã bị chính quyền Campuchia bắt giữ hồi tháng 5.1998, hiện nay ông đang 
bị giam tại một nhà tù gần trung tâm Tollen, tức là nơi trước đây ông đã 
từng tham vấn, hành hạ và sát hại hàng trăm ngàn người đồng bào ruột thịt 
của mình. 

Nhận định về tay đồ tể khát máu Khờ-me, người luật sư Lobin đã nói như 
sau: một câu chuyện mang lại niềm hy vọng cho nhân dân Campuchia, họ 
đã trải qua quá nhiều năm trong tăm tối. Khi đón nhận Chúa Giêsu, họ đã 
được mang lại ánh sáng trong cuộc sống của họ. Thật vậy, đã đến lúc người 
Campuchia cần phải từ bỏ thù hận để sống yêu thương. 

Chứng từ sống động trên đây đưa chúng ta vào cốt lõi của đạo chúng ta là 
yêu thương và tha thứ mà hôm nay qua bài dụ ngôn cỏ lùng Giáo Hội 
muốn nhắc lại cho chúng ta. Dụ ngôn là một câu trả lời của Chúa Giêsu và 
thắc mắc mà các môn đệ thường nêu lên, là tại sao Thiên Chúa không trừng 
phạt nhãn tiền những kẻ làm điều gian ác? 

Với hình ảnh của ruộng lúa tốt và cỏ lùng, Chúa Giêsu mạc khải lòng nhân 
từ và sự tha thứ vô biên của Thiên Chúa, đối với Thiên Chúa không có tội 
ác nào, dù cho có tày trời đến đâu mà không thể tha thứ được. Như một 
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người cha ngày ngày ra đứng trước cửa trông ngóng người con hoang đàng 
trở về, thì Thiên Chúa cũng có một thái độ chờ đợi kiên nhẫn như thế đối 
với tất cả mọi tội nhân, dù cho con người có đốn mạt xấu xa đến đâu thì 
Chúa vẫn luôn dành cho một cơ may mới để trở về với Ngài. Nơi tâm hồn 
con người dù có tăm tối đến đâu, Thiên Chúa vẫn nhận ra được ánh sáng 
mà chính ngài đã đặt để trong trái tim con người. Chính vì tin tưởng nơi 
khả năng có thể cải thiện của con người mà Thiên Chúa không ngừng tha 
thứ cho con người và kiên nhẫn chờ đợi con người trở về. 

“Thức khuya mới thấy đêm dài, sống lâu mới thấy dạ người có nhân”. Dụ 
ngôn về cỏ lùng được Giáo Hội cho chúng ta lắng nghe hôm nay, mời gọi 
các Kitô hữu mặc lấy tâm tình khoan dung nhân hậu và cảm thông của 
Chúa Giêsu. Chúa Giêsu không khoan nhượng, không dung tha cho bất cứ 
tội ác nào, Ngài gay gắt lên án thói giả hình và thái độ mù quáng của con 
người, nhưng Ngài lại tỏ ra cảm thông và tha thứ cho những người yếu 
đuối tội lỗi, Ngài không những cảm thông với những người tội lỗi, mà còn 
tha thứ cho chính những kẻ hành hạ Ngài. 

Tòa nhà giáo huấn của Chúa Giêsu sẽ sụp đổ nếu từ trên thập giá Ngài 
không tha thứ cho những lý hình của Ngài. Cuộc sống của Ngài cũng sẽ vô 
giá trị nếu khi bị treo trên thập giá Chúa Giêsu vẫn còn mang theo hận thù 
trong lòng Ngài. 

Tha thứ là vẻ đẹp cao quý nhất trong tâm hồn con người. Nhân cách của 
con người sẽ bị đánh mất nếu nó không thể làm được hành động tha thứ. 
Người tín hữu Kitô chúng ta cũng sẽ mất căn tính của mình nếu chúng ta 
chỉ sống theo đố kỵ, hận thù. Tha thứ là vẻ đẹp cao quý nhất trong tâm hồn 
con người, do đó cũng chính là điều khó thực hiện nhất, vì thế mà chúng ta 
không ngừng cầu xin Chúa cho chúng ta luôn được sống ơn tha thứ, đó là 
điều chúng ta cầu xin trong Thánh Lễ mỗi ngày. 

Kinh Lạy Cha nhắc nhớ chúng ta rằng, chúng ta chỉ có thể cảm nhận được 
ơn tha thứ của Chúa nếu chúng ta cũng tha thứ cho người anh em chúng ta 
mà thôi. 
Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn được lớn lên trong niềm xác tín ấy. 
Amen.  

R. Veritas 
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SỐNG ĐẠO 
THẾ CHỖ CHÚA GIÊSU TRÊN THẬP GIÁ 

 

Truyện kể rằng có thầy ẩn tu nọ tên là Cébastien thường đến cầu nguyện tại 
một nhà nguyện vắng vẻ trên núi.  Trong nhà nguyện này dân chúng tôn 
kính một tượng thánh giá với tước hiệu là “Tượng Chúa ban ơn”. 

Thấy dân chúng có lòng tin thường tới cầu xin ơn lành, thầy Cébastien 
cũng thêm lòng tin cậy.  Một hôm, nhân lúc vắng người, thầy đến quỳ gối 
trước tượng thánh giá và đơn thành khẩn nguyện: 

-        “Lạy Chúa, con ước ao được chia sẻ đau khổ với Chúa, xin cho con 
được thế chỗ Chúa trên thập giá”. 

Rồi thầy quỳ yên lặng, mắt đăm đăm nhìn lên thánh giá mong được đáp 
lời.  Một lúc sau thầy nghe như từ trên thánh giá có tiếng phán bảo: 

-       “Được, Ta bằng lòng để con thế chỗ Ta trên thập giá, nhưng với một 
điều kiện duy nhất là bất cứ điều gì xảy ra, tai con nghe gì, mắt con thấy gì, 
con đều phải giữ im lặng không được nói năng gì hết”. 

Thầy Cébastien đã hứa, và được Chúa Giêsu cho lên thế chỗ Ngài trên thập 
giá.  Ngày qua ngày, dân chúng vẫn đến quỳ trước tượng thánh giá cầu 
nguyện.  Nhưng không ai hay biết về việc thế chỗ đổi ngôi giữa Chúa 
Giêsu và thầy Cébastien. 

Một hôm có người đến quỳ cầu nguyện.  Xong, ông đứng dậy ra về bỏ 
quên lại dưới ghế cái túi đầy những đồng tiền vàng.  Thấy vậy, thầy vẫn 
yên lặng.  Một lúc sau có người nghèo đói vào nhà nguyện. Ông ta vui 
mừng trố mắt nhìn túi tiền tưởng là của Chúa ban cho, rồi xách túi tiền ra 
đi.  Kế đó có chàng thanh niên vào quỳ gối khấn nguyện xin ơn che chở vì 
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phải xuống tàu đi xa.  Chàng thanh niên vừa ra khỏi nhà nguyện thì gặp 
người phú hộ trở lại tìm túi tiền.  Không thấy đâu, ông nghĩ là chàng thanh 
niên đã lấy trộm, nên điệu chàng đến trình cảnh sát.  Không cầm lòng được 
nữa, từ trên thập giá, thầy Cébastien hô lớn tiếng: 

-        “Đứng lại!”; 

Mọi người ngạc nhiên dừng lại, và thầy phân trần sự việc.  Sau đó người 
phú hộ ra đi tìm người nghèo đói để lấy lại túi tiền và chàng thanh niên 
cũng vội vã ra đi cho kịp chuyến tàu.  Khi không còn ai trong nhà nguyện, 
Chúa Giêsu lên tiếng phán bảo thầy Cébastien: 

-       Con hãy xuống ngay khỏi thập giá!  Con không xứng đáng thế chỗ 
cho Ta, vì con đã không biết giữ im lặng như lời con hứa. 

Thầy Cébastien vội vã phân trần: 

-       Nhưng lạy Chúa, làm sao con có thể chịu đựng được cảnh bất công 
đó? 

Thưa anh chị em, nhiều khi chúng ta cũng nóng vội không chịu đựng nổi 
trước hiện tượng người tốt kẻ xấu chung sống lẫn lộn, cỏ dại và lúa tốt mọc 
chen nhau trong cánh đồng thế giới.  Chúng ta đặt câu hỏi: “Chúa có muốn 
chúng con nhổ cỏ vứt đi không?  Chúa có muốn chúng con tiêu diệt hay 
trục xuất những người gian ác, tội lỗi ra khỏi cộng đoàn không?”.  Chúa trả 
lời: “Cứ để đấy, đợi đến mùa gặt sẽ hay”.  Dụ ngôn cỏ dại trong ruộng lúa 
đã đánh trúng vào điểm thắc mắc của người Do Thái và các môn đệ Chúa 
Giêsu: Làm sao trong Nước Trời, Nước của Thiên Chúa lại có thể lẫn lộn 
lúa tốt với cỏ dại được?  Làm sao chính Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời 
đang đến rồi mà chẳng thấy hiện tượng tiên báo là những người gian ác, tội 
lỗi phải bị tiêu diệt.  Ngôn sứ Isaia cũng mơ ước và loan báo một “Dân 
Chúa chỉ gồm những người công chính” (Is 60,31).  Và ngay cả Gioan Tẩy 
Giả, những ngày chuẩn bị cho Chúa Giêsu xuất hiện cũng rao giảng: “Ngài 
đang cầm sẵn chiếc nia trong tay, để rê sạch lúa trong sân: lúa tốt Ngài thu 
vào kho lẫm, còn lúa lép, trấu rác, Ngài sẽ đốt bằng lửa không bao giờ tắt” 
(Mt 3,12). 

Vậy mà Ngài, Đấng Thiên Sai Cứu Thế lại làm trật lất hết trọi; Chả có tiêu 
diệt người tội lỗi, lại còn lo cứu gỡ họ.  Cứu gỡ cả những thứ phụ nữ ngoại 
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tình bị bắt tại trận, cả thứ mà người ta cho là trời phạt nhãn tiền, đến độ 
mang án tật nguyền từ lòng mẹ: đui mù, què quặt, cùi hủi, mọi người đều 
ghê tởm xa tránh… Thay vì đáng lẽ chỉ cho phép một ít người có chức vị 
cao cấp nhất mới được hầu tiệc với mình, thì Ngài lại đi lân la nhậu nhẹt 
với những người tội lỗi và bất lương.  Đối với kẻ thù, đáng lẽ ra phải không 
đội trời chung và tiêu diệt tận gốc rễ mới phải, mới khôn và mới đúng đạo, 
đàng này Ngài lại còn đòi phải cầu nguyện cho nó, thậm chí phải yêu 
thương nó. 

Hôm nay, với dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng lúa, Chúa Giêsu đã giải đáp 
những thắc mắc sâu sắc đó và đã mặc khải tâm tình của Thiên Chúa: ngoại 
trừ Đấng thấu suốt tâm can con người, không ai được quyền tự phong chức 
vụ quan toà để xét xử hay xếp hạng anh em ai là lúa tốt, ai là cỏ lùng.  Bao 
lâu còn đang sống, còn đang lựa chọn và hành động, con người vẫn chưa 
đạt tới mức độ cố định đã hết hẳn tật xấu hay dứt khoát trở thành gian 
ác.  Nóng vội kết án anh em là hành động trái ngược với tấm lòng và 
chương trình cứu độ của Thiên Chúa: đòi nhổ cỏ lùng giữa mùa lúa đâm 
bông là đòi dạy khôn Thiên Chúa và phá hoại cả đồng lúa và mùa gặt của 
Ngài. 

Thưa anh chị em, 

Tin vào tương lai cũng là hoạt động cho niềm tin trở thành hiện 
thực.  Nhẫn nại kiên trì không có nghĩa là khoanh tay ngồi im chờ đợi trong 
thái độ thụ động.  Người Kitô hữu tin ở sự thắng thế của cái tốt, tin ở một 
tương lai tốt đẹp, tin ở công trình cứu chuộc của Thiên Chúa, cũng phải là 
người hoạt động một cách tích cực trong công cuộc xây dựng một xã hội 
trong đó cái xấu mất dần khả năng gieo rắc nọc độc của nó.  Nước Trời 
đang trổ bông hạt nơi những nỗ lực của nhân loại không ngừng giành lấy 
từng tấc đất chống lại cỏ lùng.  Và bổn phận của chúng ta là liên đới với 
mọi người anh em để cùng nhau chen vai thích cánh nỗ lực làm tăng trưởng 
cây lúa, hạt cải và tấm men của Nước Trời. 

Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
VỤ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC TẠI SÁN ĐẦU GÂY ĐAU ĐỚN VÀ 
LO ÂU CHO GIÁO HỘI 

VATICĂNG: Tòa Thánh ”đau đớn và âu lo” theo đõi biến cố truyền chức 
giám mục bất hợp pháp cho linh mục Giuse Hoàng Bích Chương tại Sán 
Đầu bên Trung Quốc hôm 14-7-2011, ”vì nó chống lại sự hiệp nhất của 
Giáo Hội hoàn vũ”. 

Linh Mục Federico Lombardi, Phát ngôn viên Tòa Thánh, đã bình luận như 
trên về biến cố truyến chức giám mục bất hợp pháp ngày 14-7-2011 tại Sán 
Đầu. Vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp này gây ra một vết thương 
mới cho Giáo Hội công giáo tại Trung Quốc, cách đậy hai tuần đã bị 
thương tích bởi một hành động tương tự với vụ truyền chức giám mục tại 
Lạc Sơn, mà không có phép của Đức Giáo Hoàng. Cũng được biết là trong 
vụ truyền chức ngày 14-7-2011 vài Giám Mục trung quốc hiệp thông với 
Đức Thánh Cha đã bị áp lực để tham dự lễ truyền chức, mặc dù trước đó 
các vị đã từ chối. Sự kiện này tái gây ra nỗi cay đằng, mà Đức Thánh Cha 
Biển Đức XVI đã cảm thấy khi được tin lễ truyền chức giám mục tại Lạc 
Sơn ngày 29-6-2011. Trong hoàn cảnh đó ngày 4-7-2011 Tòa Thánh đã 
công bố một tuyên ngôn nhắc cho biết rằng một Giám Mục được truyền 
chức ”không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, và vì thế bất hợp pháp, 
thì không có quyền cai quản cộng đoàn công giáo giáo phận”. Do đó ”Tòa 
thánh không thừa nhận vị ấy” là Giám Mục của giáo phận được giao phó 
trách nhiệm. 

Tuyên ngôn cũng nhắc cho biết các hình phạt nghiêm trọng, mà vị Giám 
Mục được truyền chức cũng như các Giám Mục phong chức mắc phải - hay 
vạ tuyệt thông tiền kết, vì đã vi phạm khoản 1382 của Giáo Luật. Tuyên 
ngôn của Tòa Thánh khẳng định rằng ”một việc truyền chức giám mục 
không có sự ủy quyền của Đức Giáo Hoàng trực tiếp đối nghịch với vai trò 
tinh thần của Đức Giáo Hoàng và gây nguy hại cho sự hiệp nhất của Giáo 
Hội”. Đây là một hành động ”gây ra các xâu xé và căng thẳng trong cộng 
đoàn công giáo tại Trung Quốc”, trong khi trái lại ”sự tồn tại và phát triển 
của Giáo Hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Đấng đầu tiên, mà 
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chính Giáo Hội được giao phó cho, và không thể không có sự đồng ý của 
người”. Tuyên ngôn còn khẳng định: ”Nếu muốn cho Giáo Hội tại Trung 
Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của Giáo Hội”. 
Tuyên ngôn của Tòa Thánh kết thúc bằng cách bầy tỏ ước muốn của Đức 
Thánh Cha Biển Đức XVI gửi tới ”các tín hữu yêu dấu tại Trung Quốc một 
lời khích lệ và hy vọng, mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất”. 
Như đã biết, kể từ hồi tháng 11 năm 2010, qua Hội Công Giáo Yêu Nước, 
là cơ quan chính trị, nhà nước cộng sản Trung Quốc nhất quyết đẩy mạnh 
tiến trình thành lập Giáo Hội tự trị, bằng các vụ truyền chức giám mục mà 
không có sự đồng ý của Đức Giáo Hoàng. Bắt đầu với lễ truyền chức giám 
mục cho linh mục Quách Kim Tài, tại Thừa Đức ngày 20 tháng 11 năm 
2010, rồi tới linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân ngày 29-6-2010 tại Lạc Sơn 
tỉnh Tứ Tuyên, và ngày 14-7-2011 tới phiên linh mục Giuse Hoàng Bích 
Chương tại Sán Đầu. Linh Mục Hoàng Bích Chương đã từng là dân biểu 
Quốc hội trong ba khóa mỗi khóa 5 năm, là một trong các phó chủ tịch Hội 
Cộng Giáo Ái quốc kiêm chủ tịch phân bộ Quảng Đông của hội. 

Mấy ngày trước lễ truyền chức, công an nhà nước đã bắt 4 Giám Mục vùng 
Quảng Đông đưa đi mất nhằm mục đích buộc các vị phải tham dự lễ truyền 
chức tại Sán Đầu. Thánh lễ truyền chức đã diễn ra trong nhà thờ chính tòa 
Thánh Giuse ở Sán Đầu, do Giám Mục Phòng Hưng Diệu, chủ tịch Hội 
Công Giáo Ái Quốc chủ sự, có sự tham dự của 8 Giám Mục hiệp thông với 
Tòa Thánh bị ép buộc hiện diện, 32 linh mục, 3 phó tế, 16 nữ tu và khoảng 
1.500 giáo dân. 

Nhà nước Trung Quốc đe dọa sẽ tiến hành 10 vụ truyền chức giám mục 
không có phép của Đức Giáo Hoàng. Đứng trước các thử thách và áp lực 
nặng nề cũng như nguy cơ mà Giáo Hội công giáo tại Trung Quốc đang 
phải gánh chịu, ngày 18 tháng 5 vừa qua Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã 
mời gọi toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho Giáo Hội công giáo tại Trung 
Quốc. 

Ngày 13-7-2011 Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên Giám Mục 
Hồng Kông và Đức Cha Gioan Thang Hán, Giám Mục Hồng Kông, đã 
thỉnh cầu Chủ tịch Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo ”dành thời giờ 
lo lắng cho tín hữu công giáo và chặn đứng các quân xảo quyệt vi phạm 
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Hiến pháp quốc gia, dùng bạo lực yểm trợ thành phần cặn bã của Giáo Hội 
và ép buộc các Giám Mục, linh mục và giáo dân làm những chuyện trái với 
lương tâm của họ. Thiên Chúa nhân từ, nhưng Người không chúc lành cho 
những kẻ gây khó khăn cho đời sống của dân Người”. 

Trong cùng ngày Đức Cha Gioan Gioan Thang Hán đã gửi thư mục vụ cho 
mọi giáo xứ và cộng đoàn dòng tu tại Hồng Kông và nhắc cho mọi người 
nhớ rằng các vụ truyền chức giám mục ngày 20 tháng 11 năm 2010 cũng 
như ngày 29-6-2011 và ngày 14-7-2011 là bất hợp pháp, vì do nhà nước tổ 
chức mà không có sự chấp thuận của Đức Thánh Cha. Đứng trước tình 
trạng đau buồn này Đức Cha thúc giục mọi ngươi cầu nguyện cho các anh 
chị em tại Trung Quốc trong cuộc chiến đức tin. 

Sáng ngày 12-7-2011 mặc dù trời mưa lớn, hàng trăm tính hữu Hồng Kông 
đã biểu tình phản đối các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp và yêu 
cầu nhà nước Bắc Kinh ngưng cưỡng bách các Giám Mục tham dự các vụ 
truyền chức này, cũng như trả tự do cho tất cả các Giám Mục và linh mục 
còn bị cầm tù (Asianews 13.14-7-2011) 

Linh Tiến Khải 
 

Thư của Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt gửi GP. Bắc Ninh sau chuyến 
đi Úc 

Kính gửi toàn thể cộng đồng Dân Chúa Giáo phận Bắc Ninh 

Kính chúc quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em ơn bình an của 
Chúa Giêsu Kitô. 

Tôi vừa trải qua 19 ngày trên đất Úc (Australia), từ ngày 23/6 đến ngày 
11/7/2011. Lý do chính của chuyến đi là đại diện Hội đồng Giám mục Việt 
Nam tham sự lễ phong chức giám mục cho Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn 
Long tại Melbourne ngày 23/6 và dự tiệc mừng ngày 24/6. Sau đó tôi đã có 
dịp đến chào thăm một số đức cha, đặc biệt Đức Tổng Giám mục Chủ tịch 
Hội đồng Giám mục Úc. Ngoài ra, tôi cũng tham dự lễ phong chức linh 
mục cho một anh em Dòng Tên tại Brisbane ngày 2/7, gặp Cha Bề trên 
Giám tỉnh và Cha phụ trách Văn phòng Truyền giáo của Dòng Tên Úc, 
thăm một số cộng đồng Công giáo Việt Nam, thăm họ hàng và bạn bè. Tôi 
đã về đến Bắc Ninh ngày 12/7. 
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Đức cha Vinhsơn Nguyễn Văn Long là vị giám mục người gốc Á Châu đầu 
tiên trên nước Úc. Đây là niềm vui cho cả cộng đồng Công giáo Việt Nam 
ở Úc cũng như trên toàn thế giới. Trong bài phát biểu cuối lễ phong chức, 
Đức cha Vinhsơn đã gọi cộng đồng Công giáo Việt Nam là “Giáo hội Ái 
Nhĩ Lan mới” ở Úc. Đức Hồng y Pell, lúc còn là Tổng Giám mục 
Melbourne, đã tiên báo: mai ngày Tổng Giám mục Melbourne sẽ là một 
người Việt Nam. Nhiều linh mục người Úc cho rằng Giáo hội Úc mai ngày 
sẽ mang khuôn mặt Việt Nam. Tất cả những điều ấy nói lên phần nào vui 
mừng và hy vọng cộng đồng Công giáo Việt Nam đã thực hiện được trên 
đất Úc. 

Từ tình trạng bỡ ngỡ cách đây 30 năm, đến nay cộng đồng Công giáo Việt 
Nam đã vững mạnh và góp phần đáng kể vào Giáo Hội địa phương với 160 
linh mục và đông đảo tu sĩ nam nữ. Những dấu ấn cộng đồng Công giáo 
Việt Nam để lại trên đất Úc là đời sống gia đình gắn bó, giới trẻ hiếu học, 
người lớn chịu khó làm việc và mau chóng ổn định đời sống, thế hệ thứ hai 
(sinh ra ở Úc do cha mẹ sinh ra ở Việt Nam) thành đạt, đời sống giáo xứ và 
cộng đồng ấm cúng, các đoàn thể trong cộng đồng hoạt động mạnh mẽ, 
những người lãnh đạo năng động và nhiều sáng kiến… Chắc chắn các cộng 
đồng không tránh được hết các hạn chế, nhưng người Công giáo Việt Nam 
đã thực sự đóng góp đáng kể vào đời sống Giáo hội Úc. 

Đức cha O’Kelly, Dòng Tên, Giám mục Giáo phận Port Pirie, cho biết giáo 
phận của ngài rộng gần gấp 3 lần nước Việt Nam, có chưa đầy 200.000 
dân, hơn 25.000 giáo dân, 35 linh mục và hiện không có chủng sinh nào. 
Dòng nữ Mercy đã từng “tung hoành” ở Úc nay cũng thiếu ơn gọi, tuổi 
trung bình của các nữ tu là 65. Tôi dự lễ phong chức linh mục cho một anh 
em Dòng Tên ở Brisbane và được biết ơn gọi trong Dòng Tên, kể cả người 
Úc cũng như người gốc Việt Nam, hiện đang rất khan hiếm. Sau giai đoạn 
đầu, có nhiều thanh niên Việt Nam gia nhập Dòng Tên, nay con số này 
ngày càng giảm sút. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Úc 
muốn đến thăm Việt Nam để bàn việc hợp tác, đặc biệt về việc đào tạo linh 
mục. Hai Đức Tổng Giám mục ở Melbourne và ở Perth đánh giá rất cao 
các linh mục Việt Nam. 

Tôi đã dâng lễ với các cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Brisbane, 
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Adelaide và Perth. Tôi cũng dâng lễ ở một số giáo xứ do các linh mục Việt 
Nam quản nhiệm ở nhiều nơi và với những người cao tuổi ở Nhà Dưỡng 
Lão Mekong tại Melbourne. Nói chung mọi người đều quan tâm đến những 
gì đang diễn ra trên quê hương và quảng đại trợ giúp các dự tính mục vụ. Ở 
đâu cũng có tình trạng chung là thế hệ thứ nhất (những người sinh ra tại 
Việt Nam) vẫn rất gắn bó với quê hương và Giáo Hội ở Việt Nam, thế hệ 
thứ hai hoà nhập với xã hội và Giáo hội Úc hơn, nói tiếng Anh rất giỏi, 
nhưng nói tiếng Việt không sõi. Có lẽ thế hệ thứ ba (sinh ra tại Úc, cha mẹ 
thuộc thế hệ thứ hai) sẽ hoàn toàn hoà nhập với xã hội và Giáo hội Úc. Đời 
sống xã hội ở Úc được người Việt Nam đánh giá là đầy đủ và an sinh xã 
hội bảo đảm, chẳng hạn khám bệnh và chữa bệnh miễn phí, người già được 
trợ cấp mỗi tuần 400 đôla Úc, tức là mỗi tháng 1.600 đôla Úc, tương đương 
35 triệu đồng Việt Nam. Tôi đến thăm chừng 20 gia đình, trung bình mỗi 
căn nhà của các gia đình người Việt Nam trị giá 500.000 đôla, nhà nào 
cũng có ôtô, thường là chồng một xe, vợ một xe. Dù vậy, có người vẫn 
nghĩ là sẽ trở lại Việt Nam để hưởng bầu khí ấm cúng của xứ đạo và gia 
đình. 

Tôi gặp lại một số người trước ở Việt Nam, đặc biệt trong Dòng Tên, trong 
hai giáo xứ Hiển Linh và Thiên Thần. Tôi cũng gặp một số bà con họ hàng 
ở Melbourne và ở Adelaide. Mọi người đều có nhà cửa rất tốt, đời sống ổn 
định, con cái thành đạt. Đã có những nha sĩ, bác sĩ, kỹ sư, luật sư, điều mà 
nhiều bậc cha mẹ ở Việt Nam mơ ước cho con cái mình, nhưng không phải 
ai cũng toại nguyện. Có một người làm linh mục hiện coi sóc một giáo xứ 
người Úc. Rất nhiều người phục vụ cộng đồng như dạy Việt Ngữ, tìm việc 
làm cho người Việt, ca trưởng hay giáo lý viên trong các xứ họ, viết báo… 
Tôi thấy những hạt giống Tin Mừng đã được gieo tại Việt Nam trước đây 
phần lớn đã sinh hoa kết quả phong phú trên đất Úc. 

Tại Perth, cha phó quản nhiệm cộng đồng nhắc lại kỷ niệm có lần cùng đi 
bơi sông Đồng Nai với tôi. Tôi nhắc lại câu ca dao: “Nhà Bè nước chảy 
chia hai, ai về Gia Định Đồng Nai thì về” và nghĩ rằng sông Đồng Nai gặp 
sông Sài Gòn ở ngã ba Nhà Bè, một ngả ra biển, một ngả vào Sài Gòn. Hai 
người đã chọn hai ngả khác nhau, nhưng vẫn gặp nhau trong cùng một sứ 
mệnh: Chúa Giêsu sai các Tông đồ đem Tin Mừng đến tận cùng trái đất. 
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Trong buổi mừng, Đức cha Vinhsơn ở Melbourne, đúng hôm lễ thánh 
Gioan Tẩy Giả, tôi đã chia sẻ là Đức tân Giám Mục cũng như toàn thể cộng 
đồng Công giáo Việt Nam ở Úc đang thực sự tiếp bước vị thánh đã “là 
ngôn sứ của Đấng Tối Cao, đi trước mặt Chúa mở lối cho Người” trên đất 
Úc. Trong khi đó, tại Việt Nam, Giáo Hội dù đã trải qua nhiều khó khăn, 
vẫn đang thực sự thi hành cùng một sứ mệnh trên quê hương.  

Lần đầu tiên đặt chân đến Úc, và chỉ ở chưa đầy 3 tuần, chắc chắn hiểu biết 
của tôi còn hết sức giới hạn. Tôi chỉ xin chia sẻ một số những cảm nhận sơ 
khởi. Ước mong bà mẹ Âu Cơ ngày xưa đẻ ra 100 trứng, 50 con theo cha 
xuống biển, 50 con theo mẹ lên núi, vẫn mãi mãi mang trong lòng mình 
những người con đang vươn mình đến các chân trời của thế giới. Riêng bà 
mẹ Hội Thánh, “người mẹ có trái tim của Thiên Chúa và Thiên Chúa có 
trái tim của bà mẹ”, như một phụ nữ Tây Ban Nha diễn tả, luôn vui mừng 
và hy vọng với đoàn con ngày càng đông đảo và lan tràn khắp nơi, nhưng 
không bao giờ quên bài hát đã học được từ tấm bé: 
Má má má ơi, kìa con con bướm vàng 
Bay bay bay hoài, mà sao không mỏi cánh 
Con mong như bướm nhởn nhơ bay mà chơi 
Nhưng con hổng thèm, con đây con má hà! 

Bắc Ninh, ngày 12.7.2011 
+ Cosma Hoàng Văn Đạt, SJ 

Giám mục Bắc Ninh 

El Salvador phản đối chính sách ngọai giao "đồng tính" của Obama 

Chính sách ngọai giao thúc đẩy “quyền của những người đồng tính” một 
cách táo bạo tại các quốc gia Công Giáo của Obama đang bị “giật hậu” một 
cách thê thảm. 

Ngoài những phản đối dựa trên tiêu chuẩn xã hội phong tục đạo đức, mới 
đây tại El Salvado một Liên Minh đã tố cáo Hoa Kỳ vi phạm trắng trợn các 
qui tắc ngọai giao làm cho tòa đại sứ Hoa Kỳ phải chới với tìm cách đổ tội 
cho ...Tổng Thống. 

Bà đại sứ Mari Carmen Aponte đã viết một bài báo mà nội dung là để 
khuyến khích việc “luyến ái đồng tính.”  
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Trên tờ La Prensa Grafica số ra ngày 28 tháng 6, bà lên tiếng kêu gọi El 
Salvado hãy công nhận quyền đồng tính nữ, đồng tính nam, lưỡng tính và 
chuyển đổi giới tính. 

Bà Aponte cho biết rằng việc đảm bảo có sự thay đổi này không chỉ là 
trách nhiệm của chính phủ mà còn là trách nhiệm của "mỗi người chúng 
ta." Bà nói thêm rằng mỗi thế hệ phải mang lại cho đất nước này một sự 
bình đẳng hơn và nhắc nhở rằng tiến bộ sẽ cần có thời gian, nhưng sau 
cùng thì "sự đa dạng kiểu Mỹ "sẽ được "tán dương." 

Tuyên bố trực tiếp phản đối bà đại sứ, một Liên Minh phò sự sống và phò 
gia đình bao gồm nhiều chuyên viên quốc nội cũng như quốc tế đã viết trên 
tờ báo El Diario de Hoy ngày 6 tháng 7 rằng: "Hành vi của bà rõ ràng vi 
phạm các quy tắc ngoại giao và pháp luật quốc tế, bà đã cố áp đặt những 
giá trị và tầm nhìn kỳ quái của một nước ngoài, ngụy trang chúng bằng 
chiêu bài “nhân quyền."  

Liên minh cáo buộc bà Aponte đã vi phạm Công ước Vienna của Đại hội 
đồng LHQ, là các nhà ngoại giao có nghĩa vụ không can thiệp vào nội bộ 
của nước chủ nhà, và mọi quốc gia có nghĩa vụ phải tôn trọng sự đa dạng 
của các quốc gia khác. 

Dù cho Liên minh phò sự sống và gia đình đồng ý với bà đại sứ về sự cần 
thiết để "kết án bạo lực đối với người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới, 
vv…" nhưng đồng thời, Liên Minh đã xác định rõ rằng"không có nghĩa là 
chấp nhận một luật mới, đặt ra một loại gia đình mới cho những cá nhân 
cùng giới tính". 

"Không chấp nhận tính hợp pháp của “tình dục đa dạng” không có nghĩa là 
chúng ta đang vi phạm nhân quyền", Liên Minh cho biết. 
Bản tuyên bố của Liên Minh cũng không quên lưu ý rằng nước Mỹ là một 
nơi mà "hàng triệu thai nhi không thể tự vệ và dễ bị tổn thương đã bị giết 
một cách hợp pháp bằng những phương cách độc ác và tàn nhẫn", đi ngược 
lại quyền sống của con người. 

Một quan chức của Đại sứ quán Mỹ ở El Salvador, yêu cầu không nêu tên 
vì ông không có thẩm quyền nói chuyện với các phương tiện truyền thông, 
cho biết trong một cuộc phỏng vấn ngày 06 tháng 7 rằng bà đại sứ "không 
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có ý bình luận về văn hóa và pháp luật nước ngoài; Bà chỉ là tái khẳng định 
chính sách của Mỹ ", bởi vì Tổng thống Obama và Ngoại trưởng Clinton đã 
tuyên bố trước đó. 

"Một trong những lý do mà chúng tôi có đại sứ trên thế giới là để giải thích 
chính sách của Mỹ ở bên ngoài biên giới của chúng tôi, vì vậy đó là những 
gì mà bà đại sứ đã làm", ông ta giải thích. "Bà ấy là đại diện của tổng thống 
ở đây". 

Tuy nhiên, Liên Minh ủng hộ sự sống và gia đình không muốn bà đại sứ 
xác định thế nào mới là tiến bộ cho đất nước của họ. Lời tuyên bố kết luận: 
"Chúng tôi cảm thấy tự hào là “cổ hủ” với các giá trị đạo đức của chúng 
tôi, chúng tôi muốn bảo vệ gia đình của chúng tôi và phân biệt rõ ràng giữa 
cái thiện và cái ác." 

Trần Mạnh Trác 

Các giám mục tại Nữu Ước nói việc chấp thuận cho hôn nhân đồng 
phái tính làm giảm giá trị gia đình 

ALBANY, N.Y. (CNS) -- Tiếp theo vụ thông qua đạo luật cho phép các 
cặp đồng phái tính được kết hôn, các giám mục Công Giáo tại Nữu Ước 
bầy tỏ mối ưu tư là "cả hôn nhân lẫn gia đình sẽ bị hủy hại vì quyết định 
khốc liệt của chính phủ tại đây." 

Trong một tuyên ngôn ngày 24 tháng Sáu, các vị chủ chăn của tám giáo 
phận Công Giáo tại Nữu Ước nói họ "hết sức bất mãn và lo ngại" vì sự 
chấp thuận của một đạo luật sẽ thay đổi hoàn toàn và vĩnh viễn ý nghĩa lịch 
sử của nhân loại về hôn nhân." 

Thượng Viện tiểu bang đã bỏ phiếu 33 thuận và 29 nghịch trong cuộc đầu 
phiếu buổi tối ngày 14 tháng Sáu, và Thống Đốc Nữu Ước Andrew 
Cuomo, một người theo đảng Dân Chủ và cũng là một người Công Giáo đã 
ký quyết nghị này thành luật đêm hôm đó. 

Trừ khi bị trì hoãn vì có những thách đố về luật pháp, Nữu Ước sẽ trở 
thành tiểu bang thứ sáu cho phép hôn nhân đồng phái tính. 
Hôn nhân đồng phái tính hiện nay đã được cho phép tại các tiểu bang 
Connecticut, Iowa, Massachusetts, New Hampshire, Vermont, và kể cả thủ 
đô Hoa Thịnh Đốn (District of Columbia.) 
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Các giám mục nói: định nghiã chân chính của hôn nhân là sự kết hợp giữa 
một người nam và một người nữ "không thể thay đổi, mặc dầu chúng tôi ý 
thức rằng niềm tin của chúng tôi về bản chất của hôn nhân sẽ tiếp tục bị 
nhạo báng, và một số người bây giờ sẽ còn cố gắng để thúc dục chính 
quyền áp dụng những biện pháp chế tài đối với các giáo hội và tổ chức tôn 
giáo đang tiếp tục giảng dậy chân lý vĩnh viễn bất biến này." 

Bùi Hữu Thư 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

THÁNH LỄ MISA MỚI 

Sinh hoạt mục vụ quan trọng nhất của các linh mục trong vai trò cha xứ là 
chuẩn bị Bàn Tiệc Thánh Thể, cử hành Thánh Lễ Misa và chăm sóc đời 
sống thiêng liêng của Hội Thánh. Bổn phận của các linh mục là dẫn dắt, 
hướng dẫn và đào luyện Cộng Đoàn Dân Chúa qua vai trò chủ tế trong nghi 
thức tế lễ. 

Chúng ta không được quên rằng qua phép rửa tội chúng ta đã được rửa 
trong Đức Kitô và như thế chúng ta cũng được xức dầu Tư Tế. Công Đồng 
Vaticano II cũng đã nói về Chức Tư Tế Cộng Đồng này.  

Các thừa tác viên Thánh Thể, thừa tác viên Lời Chúa, các em giúp lễ, 
những quý vị phục vụ Phòng Thánh, Ca Đoàn, những quý vị hướng dẫn 
trong nhà thờ cùng với vị chủ tế tham gia trọn vẹn vào việc cử hành Thánh 
Lễ. Vì vậy những ai có trách nhiệm có bổn phận phải học hỏi về Thánh Lễ 
Misa mới để biết về những thay đổi trong vai trò của họ. 

Đức Giám Mục Gerald Barnes yêu cầu chúng ta chuẩn bị cho những thay 
đổi trong Thánh Lễ Misa sẽ được thực hiện vào Chủ Nhật thứ nhất Mùa 
Vọng 2011: 

1/ Từ ngày 01/9/2011 sẽ đọc câu tuyên xưng đức tin mới sau khi linh mục 
chủ tế xướng: Đây là mầu nhiệm đức tin. 

2/ Cũng từ ngày 01/9/2011 chúng ta sẽ hát Kinh Vinh Danh và Thánh 
Thánh Thánh mới. 

3/ Trong suốt nghi thức Thánh Lễ, linh mục chủ tế thường cầu nguyện 
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trong thing lặng đặc biệt sau mỗi lần chủ tế xướng : Chúng ta hãy cầu 
nguyện. 

Giây phút thinh lặng rất quan trọng giúp chúng ta suy nghĩ sâu sa hơn về 
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. 

Sẽ có một buổi hội thảo dành cho các thừa tác viên Thánh Thể, thừa tác 
viên Lời Chúa, Ca Đoàn vào ngày 27/7/2011 để được hướng dẫn về những 
thay đổi trong Thánh Lễ Misa mới. 

Hai Đức Giám Mục Gerald và Rutilio và cha luôn nhớ đến ông bà anh chị 
em trong lời kinh nguyện.  

Xin quý ông bà anh chị em cũng nhớ cầu nguyện cho chúng tôi. 

Thân ái trong Đức Kitô. 
Cha xứ Tom Burdick 

Ghi chú: Những thay đổi trong Thánh Lễ Misa mới ở điều 1 và điều 2 
được nêu ở trên đã được Hội Đồng Giám Mục Việt Nam sửa đổi trong 
Sách Lễ Roma Tiếng Việt.  

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

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

Tại Monteleone Meadows, Brígg Rd., Murrieta 

Chương trình: Ăn tối và đấu giá hiện vật 

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

Mọi chi tiết xin liên hệ: Susan_ điện thoại 951.323.4123   

Giải Trí Mùa Hè 

Mỗi tối thứ bẩy trong suốt mùa hè sẽ có chiếu phim vào lúc 7:00 pm tại 
nhà thờ. Đây là cơ hội gặp gỡ, nối kết tình thân trong cộng đoàn. 

Kính mời mọi người tham dự. 

 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
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 LINH MỤC SỐNG NGHÈO ĐỂ CÓ TIỀN GIÚP NGƯỜI NGHÈO 

... Tại số 13 đường Daubenton quận V của Paris, thủ đô nước Pháp, có một 
ngôi nhà 7 tầng được chỉnh trang lại. Ngôi nhà chia thành nhiều căn hộ, 
trong đó 8 căn hộ được giao cho 8 gia đình nghèo, không có tiền thuê nhà 
nơi chung cư .. 

Bởi đâu có phép lạ xảy ra giữa lòng thủ đô hoa lệ, ngay nơi khu phố diễm 
lệ nhất Paris: có những thành phần bị coi là ”ngoài lề xã hội” lại được ở 
trong một tòa nhà sang trọng như thế? Thưa tất cả là nhờ công lao của Cha 
Bernard Devert, vị Linh Mục của những người nghèo vô gia cư. 

Cha Bernard Devert sinh trưởng trong một gia đình Công Giáo ở Lyon, 
miền Nam nước Pháp. Bernard là anh cả của 4 người em. 

Năm lên 13 tuổi, một ngày từ trường học trở về, Bernard bắt gặp khuôn 
mặt thân mẫu dàn dụa nước mắt. Khi cậu hỏi, mẹ cậu trả lời: 

- Mẹ không còn một đồng xu để mua bánh mì cho các con ăn! 

Khám phá bất ngờ về sự nghèo túng của gia đình đã gieo vào lòng cậu bé 
một suy tư sâu thẳm. Bỗng chốc cậu ý thức được cái dòn mỏng của thân 
phận con người trước cái sung túc giàu sang. Tự thâm tâm, Bernard thề 
quyết: 
- Nhất định phải thành công trong cuộc đời! 

Biến cố thứ hai cũng ghi đậm nét trong ký ức của Bernard và là yếu tố 
chính đưa đến chọn lựa con đường Linh Mục. Trong thời đệ nhị thế chiến 
1939-1945, thân phụ của Bernard bị quân đức quốc xã đày sang trại tù lao 
động khổ sai ở Gross-Rosen bên Ba Lan. Bernard kể: 

- Sở dĩ Ba tôi sống sót và trở về gia đình được là nhờ Đức Tin sâu xa của 
người. Thời gian tù đày đã dạy thân phụ tôi bài học tha thứ. Người thật 
lòng tha thứ cho những kẻ thù hành hạ ngược đãi người. 
Năm 20 tuổi, Bernard ghi tên theo học ngành luật. Nhưng rồi chàng bỏ dở 
việc học và xin vào làm việc nơi hãng thầu xây cất nhà cửa của thành phố 
Lyon. Chàng hăng say làm việc và thành công trong nghề nghiệp. Chàng 
kiếm được khá nhiều tiền. Nhưng rồi một biến cố bất ngờ xảy ra làm đảo 
lộn cuộc đời chàng. 
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Vào một buổi sáng năm 1980, có người gọi điện thoại báo cho chàng biết 
là một cụ bà toan tính tự tử trong căn hộ nơi một chung cư của quận VI 
thành phố Lyon. Đây là chung cư mà công ty của chàng định đập phá, hủy 
bỏ. 
Chàng tức tốc chạy đến nhà thương. Chàng nhẹ nhàng trách cụ bà: 

- Cụ biết rõ là thế nào người ta cũng đưa cụ sang một căn hộ khác mà! 

Cụ bà chống chế: 

- Có, lão có nghe! Nhưng rời xa một nơi mà lão đã sống suốt đời, quả thật 
rất khó. Hơn nữa, lão quá nghèo. Còn mấy ông, mấy ông có quyền đưa lão 
đi chỗ khác, bởi vì mấy ông sắp sửa xây cất nhà cho người giàu! 
Câu nói hờn-tủi của bà cụ gieo vào lòng chàng Bernard một ý thức sâu xa 
về các bất công xã hội. Chàng cảm thấy hổ thẹn về hành động bẩn-thỉu của 
mình! Tự nơi đáy lòng chàng thề quyết: 

- Từ đây mình sẽ là người điều hợp phân phối nhà cửa không giống ai hết! 

Sau khi suy nghĩ, chàng đến gặp Đức Hồng Y Albert Décourtray (1923-
1994), lúc bấy giờ là Tổng Giám Mục Lyon. Chàng nói: 

- Thưa Đức Hồng Y, con muốn vừa phục vụ Chúa vừa hành nghề. Nếu có 
các Linh Mục thợ thì tại sao tại không có các Linh Mục trong số các ông 
chủ thầu? 

Đức Hồng Y Décourtray chấp thuận cho chàng vừa theo học thần học tại 
phân khoa Công Giáo của đại học Lyon vừa làm việc nơi hãng thầu xây cất 
nhà cửa, với điều kiện: 

- Chàng không được lãnh lương! 

Anh Bernard Devert vui vẻ chấp nhận. Năm ấy chàng 35 tuổi. 

Dĩ nhiên con đường theo đuổi ơn gọi Linh Mục không mấy dễ dàng. 
Nhưng thầy Bernard thắng vượt tất cả. Thầy quy tụ một số nhân vật có đủ 
khả năng tài chánh để thành lập Hội ”Habitat et Humanisme - Gia Cư và 
Nhân Bản”. Hội quyên góp tiền bạc rồi xây nhà để bán. Với số tiền lời thu 
được, Hội sẽ mua một số căn hộ trong cùng chung cư đó và cho những 
người vô gia cư đến ở. Như vậy, trong các chung cư của Hội, luôn luôn lẫn 
lộn, pha trộn giữa hai hạng người giàu và nghèo: 
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- Người giàu mua nhà để ở và người nghèo được cho nhà để ở mà 
không phải trả tiền. 

Năm 1987, thầy Bernard Devert được thụ phong Linh Mục. Từ đó Cha 
Bernard vừa thi hành chức vụ Linh Mục vừa giữ nhiệm vụ điều hợp việc 
phân phối nhà cửa cho những người nghèo vô gia cư, nơi thành phố Lyon .. 

Cha Bernard sống nghèo để có tiền giúp đỡ người nghèo. Chưa hết, từ năm 
1997, Cha còn giữ nhiệm vụ Tuyên Úy cho trung tâm chống ung thư Léon-
Bérard. Cha thường dành thời giờ ban đêm để thăm viếng ủi an và giúp đỡ 
các bệnh nhân hấp hối. 

... Đức Chúa GIÊSU phán: ”Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón 
tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người 
ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón 
tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được 
lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ 
bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của 
Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng 
đâu” (Matthêu 10,40-42). 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 

Câu chuyện giáo dục cảm động  
Câu chuyện đã xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc 
đó, cô Thompson đang dạy ở trường tiểu học 
của một thị trấn nhỏ tại Hoa Kỳ. vào ngày 
khai giảng năm học mới, cô đứng trước những 
em học sinh lớp 5, nhìn cả lớp và nói cô sẽ 
yêu thương tất cả các học sinh như nhau. 
Nhưng thực ra cô biết mình sẽ không làm 
được điều đó bởi cô đã nhìn thấy cậu học sinh 
Teddy Stoddard ngồi lù lù ngay bàn đầu. Năm 
ngoái cô đã từng biết Teddy và thấy cậu bé 
chơi không đẹp với bạn bè, quần áo thì lôi 
thôi lếch thếch, còn người ngợm thì lại quá 

bẩn thỉu. "Teddy trông thật khó ưa". 
Chẳng những thế, cô Thompson còn dùng cây bút đỏ vạch một chữ thập 
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rõ đậm vào hồ sơ cá nhân của Teddy và ghi chữ F đỏ chói ngay phía ngoài 
(chữ F là hạng kém). Ở trường này, vào đầu năm học mỗi giáo viên đều 
phải xem thành tích học tập của từng học sinh trong lớp mình chủ nhiệm. 
Cô Thompson đã nhét hồ sơ cá nhân của Teddy đến cuối cùng mới mở ra 
xem, và cô rất ngạc nhiên về những điều đọc được. Cô giáo chủ nhiệm lớp 
1 đã nhận xét Teddy như sau: "Teddy là một đứa trẻ thông minh và luôn 
vui vẻ. Học giỏi và chăm ngoan... Em là nguồn vui cho người chung 
quanh". Cô giáo lớp 2 nhận xét: "Teddy là một học sinh xuất sắc, được bạn 
bè yêu quý nhưng có chút vấn đề vì mẹ em ốm nặng và cuộc sống gia đình 
thật sự là một cuộc chiến đấu". Giáo viên lớp 3 ghi: "Cái chết của người 
mẹ đã tác động mạnh đến Teddy. Em đã cố gắng học, nhưng cha em không 
mấy quan tâm đến con cái và đời sống gia đình sẽ ảnh hưởng đến em nếu 
em không được giúp đỡ". 
Giáo viên chủ nhiệm lớp 4 nhận xét: "Teddy tỏ ra lãnh đạm và không tỏ ra 
thích thú trong học tập. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ gục 
trong lớp". 
Đọc đến đây, cô Thompson chợt hiểu ra vấn đề và cảm thấy tự hổ thẹn. Cô 
còn thấy áy náy hơn khi đến lễ Giáng sinh, tất cả học sinh trong lớp đem 
tặng cô những món quà gói giấy màu và gắn nơ thật đẹp, ngoại trừ món 
quà của Teddy. Em đem tặng cô một gói quà bọc vụng về bằng loại giấy 
gói hàng nâu xỉn mà em tận dụng lại từ loại túi giấy gói hàng của tiệm tạp 
hóa. Cô Thompson cảm thấy đau lòng khi mở gói quà ấy ra trước mặt cả 
lớp. Một vài học sinh đã bật cười khi thấy cô giơ lên chiếc vòng giả kim 
cương cũ đã sút mất vài hột đá và một chai nước hoa chỉ còn lại một ít. 
Nhưng cô đã dập tắt những tiếng cười nhạo kia khi cô khen chiếc vòng đẹp 
rồi đeo nó vào tay và xịt một ít nước hoa trong chai lên cổ tay. Hôm đó 
Teddy đã nán lại cho đến cuối giờ để nói với cô: "Thưa cô, hôm nay cô 
thơm như mẹ em ngày xưa". Sau khi đứa bé ra về, cô Thompson đã ngồi 
khóc cả giờ đồng hồ. Và chính từ hôm đó, ngoài dạy học cô còn lưu tâm 
chăm sóc cho Teddy hơn trước. Mỗi khi cô đến bàn em để hướng dẫn 
thêm, tinh thần Teddy dường như phấn chấn hẳn lên. Cô càng động viên 
em càng tiến bộ nhanh. Vào cuối năm học, Teddy đã trở thành học sinh 
giỏi nhất lớp. Và trái với phát biểu của mình vào đầu năm học, cô đã không 
yêu thương mọi học sinh như nhau. Teddy là học trò cưng nhất của cô. 
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Một năm sau, cô tìm thấy một mẩu giấy nhét qua khe cửa. Teddy viết: "Cô 
là cô giáo tuyệt vời nhất trong đời em". Sáu năm sau, cô lại nhận được một 
bức thư ngắn từ Teddy. Cậu cho biết đã tốt nghiệp trung học, đứng hạng ba 
trong lớp và "Cô vẫn là người thầy tuyệt vời nhất trong đời em". Bốn năm 
sau, cô lại nhận được một lá thư nữa. Teddy cho biết dù hoàn cảnh rất khó 
khăn khiến cho cậu có lúc cảm thấy bế tắc, cậu vẫn quyết tốt nghiệp đại 
học với hạng xuất sắc nhất, nhưng "Cô vẫn luôn là cô giáo tuyệt vời mà em 
yêu quý nhất trong đời". Rồi bốn năm sau nữa cô nhận được bức thư trong 
đó Teddy báo tin cho biết cậu đã đậu tiến sĩ và quyết định học thêm 
lên. "Cô vẫn là người thầy tuyệt nhất của đời em", nhưng lúc này tên cậu 
đã dài hơn. Bức thư ký tên Theodore F. Stoddard - giáo sư tiến sĩ. 
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc tại đây. Một bức thư nữa được gửi đến nhà 
cô Thompson. Teddy kể cậu đã gặp một cô gái và cậu sẽ cưới cô ta. Cậu 
giải thích vì cha cậu đã mất cách đây vài năm nên cậu mong cô Thompson 
sẽ đến dự lễ cưới và ngồi ở vị trí vốn thường được dành cho mẹ chú rể. Và 
bạn thử đoán xem việc gì đã xảy ra? Ngày đó, cô đeo chiếc vòng kim 
cương giả bị rớt hột mà Teddy đã tặng cô năm xưa, xức thứ nước hoa mà 
Teddy nói mẹ cậu đã dùng vào kỳ Giáng sinh cuối cùng trước lúc bà mất. 
Họ ôm nhau mừng rỡ và giáo sư Stoddard thì thầm vào tai cô 
Thompson: "Cám ơn cô đã tin tưởng em. Cám ơn cô rất nhiều vì đã làm 
cho em cảm thấy mình quan trọng và cho em niềm tin rằng mình sẽ tiến 
bộ". Cô Thompson vừa khóc vừa nói nhỏ với cậu: "Teddy, em nói sai rồi. 
Chính em mới là người đã dạy cô rằng cô có thể sống khác đi. Cô chưa 
từng biết dạy học cho tới khi cô được gặp em". 
 

Truyện Thật Ngắn  
Vòng cẩm thạch - Jang My  
Cha kể, cha chỉ ao ước tặng mẹ chiếc vòng cẩm thạch. Tay mẹ trắng nõn nà 
đeo vòng cẩm thạch rất đẹp. Mỗi khi cha định mua, mẹ cứ tìm cách từ chối, 
lúc mua sữa, lúc sách vở, lúc tiền trường… Đến khi tay mẹ đen sạm, mẹ 
vẫn chưa một lần được đeo. 
Chị em hùn tiền mua tặng mẹ một chiếc thật đẹp. Mẹ cất kỹ, thỉnh thoảng 
lại ngắm nghía, cười:  
-Mẹ già rồi, tay run lắm, chỉ nhìn thôi cũng thấy vui.  
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Chị em không ai bảo ai, nước mắt rưng rưng. 
Xứ lạ quê người - Trần Ninh Bình 
Qua xứ người được vài năm thì ông anh họ của tôi bắt đầu gởi tiền về, giục 
các con lo học tiếng Anh và vi tính để mai mốt qua đó có thể dễ dàng kiếm 
việc làm.  
Hôm vừa rồi, anh gọi điện về thăm gia đình chúng tôi, tôi hỏi anh có địa 
chỉ eMail chưa để tiện liên lạc, giọng anh chùng hẳn xuống: ” Suốt ngày 
hết rửa bát lại dọn bàn trong quán, anh có thì giờ đâu mà biết đến những 
thứ hiện đại đó hả em?! “.  

Nghĩa tình - Nguyễn Quang Lâm 
Bố bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường. Em phải xin nghỉ việc để về 
nhà phụ mẹ chăm sóc bố. Hơn năm sau, bố mất. Em lại phải đi làm xa kiếm 
tiền gởi về cho mẹ trả nợ nần, thuốc men. Mãi bươn chải vì chén cơm 
manh áo, hơn ba mươi tuổi vẫn chưa lập gia đình. 
Anh hai giục mẹ bán nhà ra ở với ảnh, có dâu có cháu cho vui tuổi già.  
Ngày về căn nhà ngày xưa đã đổi chủ, em chỉ còn biết khóc.  

Bão - Nga Miên  
Sống miền duyên hải, công việc của anh gắn liền với tàu, với biển, với 
những chuyến khơi xa. Anh đi suốt, về nhà chẳng được bao ngày đã tiếp 
tục ra khơi. Mỗi lần anh đi chị lại lo. Radio, ti vi báo bão. Đêm chị ngủ 
chẳng yên, sợ bão sẽ cuốn anh ra khỏi đời chị.  
Cuộc sống khá hơn, anh không đi biển nữa mà kinh doanh trên bờ. Anh đi 
sớm về trễ, có đêm vắng nhà, bảo vì công việc làm ăn. Nhưng nghe đâu...  
Không phải bão, anh vẫn bị cuốn xa dần. Sóng gió, bão trong lòng chị.  

Đánh Đổi - Song Vũ  
Chị yêu anh vì vẻ lãng mạn và coi thường vật chật. Chị xa anh cũng vì lẽ 
đó. Nhân chứng của cuộc tình là chiếc xe đạp, nó chở đầy kỷ niệm của một 
thời yêu nhau.  
Mười năm xa cách, anh lao vào cuộc mưu sinh và có một gia sản ít ai 
bằng.  
Tình cờ anh gặp chị tại nhà, nhìn thấy chiếc xe đạp ngày xưa, chị hỏi: anh 
còn giữ nó? Anh nghẹn ngào: anh làm ra những thứ này mong đánh đổi 
những gì anh có trên chiếc xe đạp ngày xưa.  
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Mẹ tôi -Nguyễn Thánh Ngã  

Mẹ sinh tôi giữa ruộng bùn vì lúc có mang tôi cũng là lúc gia đình lâm vào 
túng quẫn, mẹ đi cấy thuê lặn lội đồng sâu nước độc nên sinh tôi thiếu 
tháng. Tôi ốm đau èo uột. Mẹ thường cõng tôi qua sông đến nhà thầy 
thuốc. Tôi khỏe. Nhưng mẹ phải còng lưng ba năm trời để trả nợ.  
Lớn lên tôi định bỏ học đi làm sớm. Mẹ quyết nhịn ăn bắt tôi đến trường. 
Mẹ là tấm gương soi suốt đời tôi. 

Sưu tầm 

 

 

 

 

 

 

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   

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

bantruyenthong@cddmlv.com 
  

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 

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. 
. 


