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TIN MỪNG CN XIV Quanh Năm A   
Mt 13, 1-9   
Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến 
ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập 
quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải 
xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân 
chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ 
ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói: 

"Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. 
Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, 
chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống 
trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, 
vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc 
lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, 
nên liền khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, 
gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt 
rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có 
hạt được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt 
ba mươi. Ai có tai thì hãy nghe". 

{Các môn đệ đến gần thưa Người rằng: 
"Tại sao Thầy dùng dụ ngôn mà nói với 
họ?" Người đáp lại: "Về phần các con, đã 
cho biết những mầu nhiệm Nước Trời, còn 
họ thì không cho biết. Vì ai đã có, thì ban 
thêm cho họ được dư dật; còn kẻ không có, 
thì cái họ có cũng bị lấy đi.   

(Tiếp theo trang 2) 
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TIN MỪNG CN XIV Quanh Năm A  (Tiếp theo) 
Bởi thế, Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ: vì họ nhìn mà không thấy, lắng 
tai mà không nghe và không hiểu chi hết. Thế mới ứng nghiệm lời tiên tri 
Isaia nói về họ rằng: 'Các ngươi lắng tai nghe mà chẳng hiểu, trố mắt nhìn 
mà chẳng thấy gì. Vì lòng dân này đã ra chai đá, họ đã bịt tai nhắm mắt lại, 
kẻo mắt thấy được, tai nghe được, và lòng chúng hiểu được mà hối cải, và 
Ta lại chữa chúng cho lành'. Phần các con, phúc cho mắt các con vì được 
thấy; và phúc cho tai các con vì được nghe. Quả thật, Thầy bảo các con: 
Nhiều vị tiên tri và nhiều đấng công chính đã ao ước trông thấy điều các 
con thấy, mà không được thấy; mong ước nghe điều các con nghe, mà 
không được nghe. 

"Vậy, các con hãy nghe dụ ngôn về người gieo giống: Kẻ nào nghe lời 
giảng về Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp lấy điều đã gieo 
trong lòng nó: đó là kẻ thuộc hạng gieo dọc đường. Hạt rơi trên đá sỏi là kẻ 
khi nghe lời giảng, thì tức khắc vui lòng chấp nhận, nhưng không đâm rễ 
sâu trong lòng nó, đó là kẻ nông nổi nhất thời, nên khi cuộc bách hại, gian 
nan xảy đến vì lời Chúa, thì lập tức nó vấp ngã. Hạt rơi vào bụi gai, là kẻ 
nghe lời giảng, nhưng lòng lo lắng việc đời, ham mê của cải, khiến lời 
giảng bị chết nghẹt mà không sinh hoa kết quả được. Hạt gieo trên đất tốt, 
là kẻ nghe lời giảng mà hiểu được, nên sinh hoa kết quả đến nỗi có hạt 
được một trăm, có hạt sáu mươi, có hạt ba mươi".  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
CUỘC ĐỜI 

Tại Úc Châu có dân tộc Chimbu thuộc đảo Tân Ghinê. Hàng ngàn năm qua 
họ sống khép kín trong những bộ tộc riêng tại vùng núi hiểm trở. Các bộ 
tộc này không quan hệ với nhau họ sống hoàn toàn biệt lập. Vì thế, chỉ có 3 
triệu người mà họ nói tới 700 ngôn ngữ. 

Các vị thừa sai cố học được một ngôn ngữ, và họ dựa vào đó mà đặt ra một 
thứ tiếng chung gọi là Esperanto, có nghĩa là Niềm Hy Vọng. Tiếng này 
được rút ta từ các nhóm ngôn ngữ khác nhau để làm nên một thổ ngữ 
Melanesien. 
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Khi chị nữ tu Mary Claude đem Lời Chúa đến rao giảng thì được họ đón 
nhận rất dễ dàng. Dường như lịch sử truyền khẩu của họ qua các thế hệ đều 
nói tới một Vị nào đó sẽ đến. 

Chị Mary Claude kể: “Có một bà góa trẻ làm công cho địa điểm truyền 
giáo để kiếm tiền nuôi ba đứa con. Xảy ra có những người thuộc bộ lạc của 
bà đến xin tiền. Tôi khuyên chị nên tiết kiệm tiền để lo cho các con. Nhưng 
chị ấy đã nói một câu làm tôi bất ngờ: Chúa Giêsu dạy rằng ai cho người 
thân cận đang túng thiếu là cho chính Chúa, nên con phải có bổn phận giúp 
đỡ họ”. 

Cho đi đã trở thành nét văn hóa truyền thống của người Chimbu và chia sẻ 
đã đi vào bản sắc dân tộc của họ. Được như thế, chính là nhờ Lời Chúa đã 
thấm nhập vào máu thịt của họ, vào từng suy nghĩ, hành vi của họ, Lời 
Chúa đã đưa họ thoát ra khỏi tình trạng biệt lập, và qui tụ họ lại thành một 
cộng đoàn yêu thương. 

Tin mừng hôm nay Đức Giêsu dùng dụ ngôn “Người gieo giống” để dạy 
chúng ta về giá trị của Lời Chúa, nhờ đó chúng ta biết lắng nghe, suy niệm 
và đem ra thực hành, để có thể trổ sinh nhiều bông hạt. 

Tâm hồn chúng ta có thể ví như vệ đường: Nghe mà không hiểu hay cố 
tình không hiểu, vì Lời Chúa bắt ta phải thay đổi nếp sống. 

Tâm hồn chúng ta cũng có thể ví như gai góc: Những lo lắng sự đời với 
danh vọng của cải, là nỗi đam mê đã bóp nghẹt lời Chúa. 

Nhưng nếu tâm hồn chúng ta là mảnh đất tốt: Lắng nghe và thấu hiểu, tin 
cậy và khiêm tốn sống Lời Người, thì ngày mai phía trước sẽ là một vụ lúa 
bội thu. 

Như thế, chỉ có thái độ thành tâm lắng nghe Lời Chúa mới là quan trọng, 
chỉ có sự mau mắn đáp trả Lời Người mới có giá trị. Ai nghe và hiểu được 
điều đó mới thật có phúc. Đức Giêsu nói: “Còn anh em, mắt anh em thật có 
phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe”. Nhưng nghe và 
hiểu được những đòi hỏi gắt gao của Lời Chúa, quả thật cũng không phải 
dễ dàng. Và càng khó khăn hơn khi ta dám can đảm thực thi Lời Người. 

Đã hơn 2000 năm qua, hạt giống Lời Chúa không ngừng gieo vãi trên các 
tâm hồn thiện chí. Kinh thánh đã được dịch ra 2123 ngôn ngữ. Kể từ 
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khi cuốn sách in đầu tiên trên thế giới ra đời cách đây 550 năm, thì Kinh 
thánh vẫn liên tiếp là cuốn sách được dịch ra thêm nhiều ngôn ngữ mới, kể 
cả các thổ ngữ của dân tộc Yami ở Đài Loan, thổ dân da đỏ ở Paraquay, 
kenya… chưa kể hàng triệu băng cassette, video và CD-ROM không ngừng 
phát triển. 

Chúng ta không thiếu các phương tiện thông tin hiện đại để gieo vãi Lời 
Chúa. 

Chúng ta cũng chẳng thiếu các nhà truyền giáo nhiệt tâm rao giảng Lời 
Người. 

Chúng ta chỉ thiếu những mảnh đất tốt, những tâm hồn ngoan ngùy để cho 
hạt giống Lời Chúa gieo xuống, nẩy mầm, vươn lên và trổ bông: Hạt được 
30 hạt được 60 và hạt được một trăm. 

Để chuẩn bị luống cày cho những hạt giống tốt. Người Kitô hữu không chỉ 
thán phục khi nghe Lời Chúa, không chỉ xúc động khi đón nhận Lời Người. 
Nhưng phải can đảm và nhiệt tâm thực thi Lời yêu thương của Người.  

SỐNG ĐẠO 

 

KHI CÔ ĐƠN EM GỌI TÊN AI??? 

Theo lẽ thường thì mỗi khi cô đơn người ta hay gọi người yêu của mình. 
Bất luận là già hay trẻ, mỗi khi mình thấy trong lòng mình cô đơn, trống 
vắng, thì ai cũng muốn gọi những người thân yêu nhất của mình. Và đặc 
biệt những ai đang yêu, thì chắc chắn chúng ta sẽ gọi người yêu của mình. 
Gọi họ để làm gì? Gọi họ để chúng ta chia sẻ nỗi niềm, tâm trạng của mình 
vào lúc đó. Gọi họ đến để mình được khóc ngon lành vì một nỗi đau nào 
đó….  
Đó là những nỗi niềm mà chúng ta có thể chia sẻ được. Nhưng liệu khi họ 
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đi về rồi thì nỗi đau của mình có thấy được nhẹ nhàng và có hướng giải 
quyết tốt đẹp không? Theo tôi thì tỷ lệ tìm được hướng giải quyết là rất 
hiếm hoi, nếu không muốn nói là không hề có. Đã là con người thì ai cũng 
có một nỗi khổ cho riêng mình.  
Nhưng một khi chúng ta mất hết tất cả, từ tình cảm yêu thương, từ tiền tài 
và sức khỏe. Khi suy sụp hoàn toàn thì ta sẽ gọi ai. Liệu lúc đó có còn ai 
chịu nghe mình nói, liệu có ai còn dám đón nhận một con người bệnh tật 
đau yếu, không nhà cửa, không tiền bạc, không người thân. Và ngay chính 
mình vào thời điểm đó, mình cũng không đủ can đảm để chia sẻ. 
Giờ tôi xin phép được đưa ra những chứng nhân, có người không phải là 
Công Giáo. 
Trước tiên là anh N, anh là người được sinh ra và đã sống, làm việc 
ở Saigon . Gia đình anh là một gia đình Phật giáo. Mẹ anh là một sư trụ trì 
ở tỉnh miền đông nam bộ, đương nhiên anh cũng hiểu nhiều về Phật giáo. 
Tư tưởng của anh cũng tràn ngập giáo lý nhà Phật.  
Anh là một người đàn ông hiền lành, biết lo lắng cho mọi người và nhất là 
với gia đình nhỏ của anh. Sau một biến cố nặng nề về tình cảm, thì anh 
quyết định rời VN để sang một nước thuộc Châu Âu để sống. Ngày ra đi 
anh những tưởng anh sẽ thành công, anh nghĩ nơi vùng đất xa lạ anh sẽ làm 
lại tất cả. Ngày ra đi, 
anh đã cùng vợ và các con tay trong tay đầm ấm. Nhưng khi sang tới nơi, 
chỉ một thời gian ngắn là anh phải đối diện một thực tế rất phũ phàng. Cuộc 
sống đầy khó khăn, khắc nghiệt. Người vợ anh tin tưởng cũng phản bội 
anh. Anh đã suy sụp hoàn toàn, khi tương lai nơi xứ người mờ mịt. Nhìn 
những đứa con ngây thơ vô tội thì anh tan nát cõi lòng. Anh nghĩ rằng anh 
đã thất bại hoàn toàn.  
Nhưng theo anh kể lại rằng, ngay vào thời điểm đau khổ đó. Trong tư 
tưởng của anh bỗng một lần lóe lên, sao mình không thử tìm đến với Chúa. 
Không biết sao, anh luôn nghĩ rằng. Khi đến với Chúa thì lòng anh sẽ được 
bình an, được trút những tâm sự tận đáy lòng. Và đặc biệt là tuy anh chưa 
cảm nhận về Chúa nhiều, nhưng trong anh luôn có tấm lòng biết ơn Chúa. 
Anh biết Chúa đã cho anh tồn tại, Chúa đã cho anh sức lực để anh chống 
chọi với đau khổ của cuộc đời. 
Quả thật như vậy, từ ngày anh đến với Chúa bằng cách vào cầu nguyện 
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trong ngôi thánh đường cổ kính nằm ngay trên đường anh tới chổ anh làm 
việc. Anh còn nói thêm rằng, không biết từ lúc nào, anh yêu thích việc cầu 
nguyện và trò chuyện với Chúa. Giờ đây mỗi khi chúng tôi được trò 
chuyện cùng nhau, thì anh thường khoe với tôi rằng: “Chúa gần gũi và thân 
thương quá phải không em”. Nghe câu nói đó từ một người luôn luôn than 
trách thân phận của mình, tôi thấy lòng mình cũng hạnh phúc vô cùng. 
Giờ đây tuy cuộc sống của anh còn rất nhiều gian truân, nhưng anh vẫn tin 
rằng bên cạnh anh còn có Chúa. Chúa của anh luôn bên cạnh anh để nâng 
đỡ anh, an ủi anh, chia sẻ với anh. Chúa của anh sẽ không để anh gục ngã. 
Chúa sẽ dành cho anh một kết quả tốt đẹp. Và cũng từ đây, anh đã có thói 
quen đến với Chúa tâm sự và cầu nguyện những khi anh có điều kiện.  
Điều quan trọng không kém là hiện giờ anh rất bình an, anh đang đón nhận 
những trắc trở trong tinh thần phấn chấn hơn và đầy hy vọng hơn. 
  
Người thứ hai. 
Chị là một phụ nữ hiện đại, trí thức có danh vị trong xã hội. Sống và làm 
việc ở VN. Chị cũng được xuất thân trong gia đình Phật giáo. Chị xinh đẹp, 
nhiều hiểu biết. Chị cũng đang có một gia đình tương đối, các con hiền 
lành. Một người chồng mà trước đây có lần chị khoe với tôi rằng: “Anh ấy 
là người công chính và là một người đàn ông đúng nghĩa”.  
Thời gian gần đây, những đứa con của chị trở tính. Chúng đã có những thái 
độ và suy nghĩ sai lệch làm cho chị đau khổ. Chị bảo rằng lúc đó chị chỉ 
biết khóc và ngồi nhìn chúng một cách bất lực, thì chị lại nhớ tới lời nói 
của ai đó là: Phải biết dâng trao quyền làm cha mẹ các con mình cho Chúa 
và Đức Mẹ (chị được biết Chúa và Đức mẹ trong một dịp rất đặc biệt, sau 
này khi có dịp thì tôi sẽ chia sẻ với quý vị). Và cũng từ đây, chị đã được 
thấy tận mắt những điều kỳ diệu từ Chúa và Mẹ. Giờ đây chị cũng tập dần 
tính phó thác.  
Chị luôn khoe về người chồng của mình, thì một hôm chồng chị vì công 
việc bên ngoài.Vì tài sản, chồng chị đã bỏ mặc chị, khi chị đau yếu. Chị đã 
than rằng, lúc chị đói và không có khả năng để tự phục vụ mình thì chị thấy 
bất mãn vô cùng. Những lời nói yêu thương, những lời hứa sẽ không để chị 
cô đơn nay đã bay tận đâu đâu.  
Giờ đây chính Chúa, lại là người dang rộng vòng tay đón chị. Chị nói, lúc 
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đó chị chỉ cảm thấy Chúa và Mẹ Maria là điểm tựa êm ái và trung tín nhất. 
Chị nói, khi cô đơn, trống vắng chị chỉ thấy mình có thể kêu Chúa. Kêu 
Chúa thì chị liền được Chúa nhận lời và lòng chị thì bình an rất lạ.  
Chị khẳng định rằng, ngày trước khi chưa có Chúa, mỗi khi gặp chuyện gì 
mà trái lòng chị. Chị rất đau đớn và vật vã than van. Nếu trong hoàn cảnh 
này mà chị không có Chúa thì chị uất ức đến chết.  
Tuy chồng chị đã đối với chị như vậy, nhưng vì trong chị có tình yêu và lời 
dạy của Chúa nên chị đã tha thứ cho anh tất cả và còn xin dâng anh lên cho 
Chúa để xin Chúa chúc phúc và giữ gìn. Và điều tuyệt vời đã xảy ra là 
chồng chị đã trở về xin chị tha thứ, vợ chồng chị đã tìm lại được tiếng nói 
chung.  
Chị khoe với tôi rằng: giờ đây trong tình yêu vợ chồng, con cái của chị 
luôn luôn hiện diện tình yêu và hình ảnh của Chúa. Và chị đã thấy rất bình 
an và mạnh mẽ trong khiêm nhường, hiền hòa và nhẫn nhịn.  
Đã có lần con được nghe từ những bậc trưởng bối rằng. Khi ta chỉ còn lại 
một mình, không còn gì cả. Thì chính lúc đó Chúa sẽ là tất cả.  
Ở đây tôi muốn khẳng định một điều mà còn rất nhiều người chưa nhận ra. 
Là khi ta cô đơn, ta mất hết tất cả, thất vọng hoàn toàn thì chính Chúa là 
một vị cứu tinh tuyệt vời.  
Đặc biệt một điều Chúa là không phải chỉ dành cho riêng những người 
Công giáo, mà Chúa là Chúa của tất cả những ai đang đau khổ. Chúa 
đã hứa với nhân loại là: “…Tất cả những ai đang vất vả mang gánh 
nặng nề hãy đến cùng tôi tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng…” (Mt 11,28). 
Ai đang mang gánh, mang ách mà trong đó có tình yêu Chúa thì ách sẽ 
êm ái và gánh thì nhẹ nhàng.  
Hôm nay tôi xin nêu lên vần đề này, là để dành tặng riêng cho ai chưa nhận 
ra tình thương của Thiên Chúa. Và những ai đã là người Công giáo thì tôi 
xin các vị một lời cầu nguyện, xin Chúa soi sáng cho những ai chưa biết 
Thiên Chúa là ai? Để tất cả mọi người không còn thấy bế tắc khi gặp thử 
thách gian nan trong cuộc đời, mà tìm thấy niềm hy vọng ở tương lai.  
Và để kết thúc bài viết này thì thôi cũng xin phép được trả lời câu hỏi ở đầu 
bài viết.  
Khi Cô Đơn Tôi Gọi Giêsu 
Giêsu  : Một người cha nhân hậu 



 8

Giêsu  : Một người đáng tin cậy khi gởi gắm tâm tư 
Giêsu  : Một nhà tâm lý tài ba có thể vừa tư vấn, vừa giải quyết vấn đề 
cho ta. 
Giêsu  : Một tri kỷ trung tín nhất thế gian 
Giêsu  : Một người yêu cực kỳ lý tưởng.  
Chân Thành cám ơn các vị đã đọc bài chia sẻ, xin Chúa và Mẹ Maria luôn 
đồng hành và ban tràn đầy hồng ân cho các vị.  
Saigon, ngày 02 tháng 07 năm 2011  

Túc Lynh  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

TÒA THÁNH TUYÊN BỐ VỤ TẤN PHONG GIÁM MỤC TẠI GIÁO 
PHẬN LẠC SƠN TỈNH TỨ XUYÊN BÊN TRUNG QUỐC LÀ BẤT 
HỢP PHÁP  

Tòa Thánh tuyên bố vụ tấn phong giám mục tại giáo phận Lạc Sơn tỉnh Tứ 
Xuyên bên Trung quốc là bất hợp pháp. 

Vatican (Vat. 5/07/2011) - Ngày 4 tháng 7 năm 2011 Tòa Thánh đã tuyên 
bố vụ tấn phong giám mục tại giáo phận Lạc Sơn tỉnh Tứ Xuyên bên Trung 
Quốc là bất hợp pháp vì không có phép của Ðức Giáo Hoàng và tất cả các 
nhân vật liên hệ đều bị phạt vạ theo Giáo Luật. 

Như đã biết ngày 29 tháng 6 năm 2011 linh mục Phaolô Lôi Thế Ngân đã 
được tấn phong giám mục tại Lạc Sơn mà không có phép của Tòa Thánh. 
Vụ tấn phong "bất hợp pháp", gây chia rẽ và tạo ra các căng thẳng giữa 
lòng Giáo Hội. 

Tuyên ngôn do phòng báo chí Tòa Thánh công bố xác định như sau: 

1. Linh mục Lôi Thế Ngân được truyền chức mà không có sự ủy nhiệm của 
Ðức Giáo Hoàng và vì thế bất hợp pháp và không có quyền cai quản cộng 
đoàn công giáo của giáo phận; và Tòa Thánh không thừa nhận người như là 
Giám Mục giáo phận Lạc Sơn. Các hiệu qủa của hình phạt mà linh mục 
mắc phải vì vi phạm khoản 1382 của Bộ Giáo Luật vẫn y nguyên. 

Chính linh mục Lôi Thế Ngân đã được thông báo từ lâu trước là không thể 
được Tòa Thánh chấp nhận như ứng viên giám mục vì các lý do rất nghiêm 
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trọng được minh chứng. 

2. Các Giám Mục phong chức đã tự đặt mình vào các hình phạt được Giáo 
Luật dự trù (đặc biệt là khoản 1382 của Bộ Giáo Luật; tuyên ngôn của Hội 
Ðồng Tòa Thánh về các Văn Bản Luật ngày 6-6-2011). 

3. Một vụ truyền chức giám mục không có phép của Ðức Giáo Hoàng trực 
tiếp đối nghịch với vai trò tinh thần của Ðức Giáo Hoàng và gây thiệt hại 
cho sự hiệp nhất của Giáo Hội. Việc truyền chức tại Lạc Sơn đã là một 
hành động đơn phương gieo chia rẽ và thật đáng tiếc tạo ra các rách nát và 
căng thẳng trong cộng đoàn công giáo tại Trung Quốc. Sự tồn tại và phát 
triển của Giáo Hội chỉ có thể diễn ra trong sự hiệp thông với Ðấng mà 
chính Giáo Hội được giao phó cho đầu tiên, và không thể không có sự 
đồng ý của người, như trái lại đã xảy ra tại Lạc Sơn. Nếu muốn cho Giáo 
Hội tại Trung Quốc là công giáo, thì phải tôn trọng giáo lý và kỷ luật của 
Giáo Hội. 

4. Việc tấn phong giám mục tại Lạc Sơn đã khiến cho Ðức Thánh Cha vô 
cùng cay đắng. Ngài muốn gửi tới các tín hữu thân yêu tại Trung Quốc một 
lời khích lệ và hy vọng, và mời gọi họ cầu nguyện và hiệp nhất. 

Từ Vaticăng ngày mùng 4 tháng 7 năm 2011.  
Linh Tiến Khải 

Hồng y đoàn mừng Ngọc khánh Linh mục Đức Giáo hoàng bằng bữa 
ăn trưa đặc biệt dành cho người nghèo 

Các thành viên Hồng y đoàn đã mừng kỷ niệm 60 năm linh mục của Đức 
Giáo hoàng Bênêđictô XVI bằng việc đóng góp để đãi hàng trăm người 
nghèo ở Rôma một bữa ăn trưa đặc biệt. 

Ngày 29-6 vừa qua, 4 chiếc xe buýt lớn chở 220 người kém may mắn đến 
khu vườn phía sau Vương cung Thánh đường Thánh Gioan Latêranô để 
dùng một bữa ăn thịnh soạn, trong đó có một chiếc bánh lớn được trang trí 
huy hiệu của Đức Giáo hoàng. Sau đó chiếc bánh được cắt ra và Đức Hồng 
y Angelo Sodano, niên trưởng Hồng y đoàn, đi mời bánh. 

Các thành viên trong Hồng y đoàn đã nói với Đức Giáo hoàng về món quà 
này trong bữa ăn trưa riêng với Đức Giáo hoàng tại Điện Vatican vào ngày 
1-7 để mừng ngày kỷ niệm của ngài.  
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Đức Hồng y Sodano nói với Đức Giáo hoàng rằng Đức Giáo hoàng Lêô 
XIII cũng mừng kỷ niệm 60 năm linh mục vào năm 1897, khi ngài 87 tuổi. 
Và Đức Hồng y cho biết các vị hồng y hồi đó đã tặng cho Đức Giáo hoàng 
Lêô XIII một chiếc đồng hồ quả lắc lớn có khắc một dòng chữ Latinh: 
“Cầu mong chiếc đồng hồ này chỉ điểm giờ bình an”.  

Tuy nhiên - Đức Hồng y Sodano nói - vì Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI 
quan tâm đặc biệt đến người dân ở Giáo phận Rôma, nên các thành viên 
Hồng y đoàn “muốn tặng ngài một món quà khác” - đó là đóng góp để đãi 
người nghèo trong thành phố một bữa ăn. 

Số tiền thu được đã được trao cho Hội Thánh Phêrô (Circolo San Pietro), 
một tổ chức của Rôma trợ giúp các hoạt động từ thiện của Đức Giáo 
hoàng.  
Theo báo Osservatore Romano, hơn 100 tình nguyện viên của tổ chức này 
đã dọn bữa và phục vụ ăn trưa cho người nghèo. Các thực khách cũng được 
thưởng thức âm nhạc do ca đoàn của tổ chức trình diễn. 
Hầu hết những người được mời là người Ý, nhưng cũng có những người 
đến từ Ba Lan, Romania, Châu Phi và Châu Á. Mỗi người cũng nhận được 
một món quà do Đức Hồng y Sodano và Chủ tịch Circolo, Công tước 
Leopoldo Torlonia, trao tặng. 

(Theo CNS, 1.07.2011)  
 
Đức Tổng giám mục Hàn Đại Huy nói về Giáo Hội tại Châu Phi 

 
WHĐ (08.07.2011) – Đức Tổng giám mục Savio Hàn Đại Huy, Thư ký Bộ 
Rao giảng Tin mừng cho các dân tộc (Bộ Truyền giáo), hiện đang tham dự 
Hội nghị khoáng đại lần thứ 17 của AMECEA tại Nairobi, Kenya. Ngài là 
một trong những diễn giả chính của Hội nghị. 
AMECEA là chữ viết tắt của “Hiệp hội các thành viên Hội đồng Giám mục 
ở Đông Phi” (Association of Member Episcopal Conferences in Eastern 
Africa), tập hợp đại diện các Hội đồng Giám mục quốc gia của tám quốc 
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gia Đông Phi, đó là: Eritrea, Ethiopia, Kenya, Malawi, Sudan, Tanzania, 
Uganda và Zambia. Djibouti và Somalia là thành viên liên kết. 
Hội nghị diễn ra từ ngày 27 tháng Sáu đến 07 tháng Bảy 2011, trùng với 
Năm Thánh kỷ niệm 50 năm thành lập Hiệp hội và đang tập chú vào chủ 
đề: “AMECEA, gia đình của Thiên Chúa cử hành Năm Thánh Kim khánh 
truyền giáo trong tình liên đới”. 
Trong chuyến đi đầu tiên tới châu Phi, Tổng thư ký Bộ Truyền giáo đã nói 
với người đứng đầu ban tiếng Anh chương trình châu Phi của Đài phát 
thanh Vatican, cha Moses Hamungole, về ấn tượng của ngài đối với Giáo 
Hội tại châu Phi: 
“Ấn tượng đầu tiên của tôi là kinh nghiệm tuyệt vời về gia đình, về các 
giám mục và các đại biểu, tình cảm họ dành cho nhau thật tuyệt vời. Tôi 
cũng rất ấn tượng với cử hành Thánh Thể ở đây. Mọi người thực sự tham 
gia, tôi rất ngạc nhiên và hài lòng với các bài hát và cách mọi người linh 
hoạt và cử hành phụng vụ. Tôi cũng đã nói chuyện với một số giám mục và 
hồng y và tôi thấy rằng một số mục tử rất quan tâm đến người chung 
quanh. Tôi cũng hiểu rằng ở đây có những thách đố đáng kể, nhưng với 
tinh thần lạc quan đặc biệt, họ đối phó được với mọi thứ. Tất nhiên, tôi đến 
đây để tham gia lễ kỷ niệm 50 năm AMECEA và tôi nhận thấy rằng khi 
các giám mục đồng tâm nhất trí thì họ có thể làm được nhiều việc”. 
Khi được hỏi, “từ những gì Đức cha nghe được trong Hội nghị, Đức cha 
thấy cần đề cập đến những thách đố nào?”, Đức cha Hàn Đại Huy trả lời: 
“Qua nói chuyện với các giám mục, rõ ràng, những thách đố chủ yếu vẫn là 
tình hình bất ổn, chiến tranh và cũng có một số những điều đến từ nước 
ngoài. Thậm chí tôi có thể đi xa hơn để dùng từ chất độc, như phá thai, trái 
với văn hóa châu Phi, nhưng cũng đang nổi lên ở đây. Vì thế đây sẽ là 
những thách đố lớn. Nhưng một lần nữa khi nói chuyện với các giám mục 
tôi nhận ra rằng còn có những thứ khác nữa, như sự ổn định của hàng giáo 
sĩ, nhu cầu đào tạo giới lãnh đạo tốt hơn, sự tham gia của giáo dân, và vai 
trò của phụ nữ trong Giáo Hội. Các ngài phải lưu tâm đến vấn đề này bởi vì 
phụ nữ chiếm hơn 80% số người tích cực tham gia vào đời sống Giáo Hội, 
các ngài cần phải thảo luận về vai trò của mình trong việc quyết định mời 
gọi hay thúc đẩy họ tham gia như thế nào”.  
 



 12

Tây Ban Nha: 80% thiếu nữ mang thai sẽ không phá thai    
Ngày 6 Tháng Bảy 2011 (CNA / Europa Press) - Tổ chức Red Madre cho 
biết, gần 80% thiếu nữ (teenage) Tây Ban Nha mang thai sẽ tiếp tục thai kỳ 
khi họ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn cần thiết. 

Bà Carmina Garcia-Valdes, giám đốc của Tổ chức Red Madre nói với các 
phóng viên rằng, kể từ khi luật phá thai của Tây Ban Nha có hiệu lực một 
năm trước đây, các cô thiếu nữ tìm đến sự hỗ trợ của tổ chức này đã tăng 
lên 45%. Tổ chức đã giúp hơn 6.000 cô gái giữ thai kể từ khi nó được 
thành lập vào năm 2007.  

Trong năm 2010, có 53% trong số 4.331 thiếu nữ ở độ tuổi từ 14 đến 20 đã 
được tổ chức này giúp đỡ, tăng 18% kể từ năm 2009. Nhiều người trong số 
đó là dân nhập cư, "họ không muốn phá thai nhưng phải chịu ảnh hưởng 
bởi tất cả các loại áp lực".  

Bà Garcia-Valdes nhấn mạnh rằng, 8/10 thiếu nữ mang thai quyết định sẽ 
tiếp tục thai kỳ, điều đó cho thấy "các cô thiếu nữ không hề muốn phá 
thai", và họ làm như vậy là để chống chọi với "áp lực từ các thành viên 
trong gia đình họ".  

Bà cũng lưu ý rằng, các cô thiếu nữ "không được pháp luật bảo vệ", kể từ 
việc phá thai được chấp thuận trong vòng 14 tuần đầu của thai kỳ, do đó họ 
bị "áp lực nhiều hơn" nhằm "phá thai càng sớm càng tốt và không phải 
nghĩ ngợi về nó quá nhiều".  

"Họ không có thời gian để suy gẫm và bây giờ họ xin chúng tôi giúp đỡ 
tâm lý và tâm thần", bà nói thêm. 

 "Khi một người phụ nữ mang thai nhận được sự giúp đỡ mà cô ấy cần thì 
cô ấy sẽ tiếp tục. Có lẽ tình hình của cô ấy vẫn chưa được giải quyết cho 
đến khi cô ấy có con và có các phương tiện cần thiết", bà Garcia-Valdes 
cho biết. 

Tiền Hô 
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Phỏng vấn Đức cha Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Giới 
trẻ về việc chuẩn bị tham dự ĐHGTTG 
Đức Cha mong ước: “Đại hội sẽ mang về cho Giới 
trẻ Việt Nam nghị lực và sức sống mới, tuỳ theo 
địa vị và hoàn cảnh của mỗi người” và “sống đức 
tin một cách hữu hiệu trong cuộc sống xã hội Việt 
Nam hôm nay”. 

8-7-2011 - Chỉ còn hơn 30 ngày nữa là Đại hội Giới trẻ Thế giới 
(ĐHGTTG) sẽ diễn ra tại Madrid, Tây Ban Nha. Nhóm tình nguyện viên 
tiếng Việt của website ĐHGTTG đã có bài phỏng vấn Đức cha Giuse Vũ 
Văn Thiên, Giám mục Hải Phòng, Chủ tịch Uỷ ban Mục vụ Giới trẻ thuộc 
Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBMVGT/HĐGMVN), để hỏi thăm ngài 
về sự chuẩn bị của phái đoàn Việt Nam tham dự ĐHGTTG kỳ này. Sau đây 
là nội dung bài phỏng vấn. 
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên: Trước hết tôi gửi lời chào và lời cầu chúc 
bình an tới quý độc giả. 
Hỏi: Kính xin Đức Cha cho biết tình hình chuẩn bị của phái đoàn Việt 
Nam tham dự ĐHGTTG Madrid 2011 vào Tháng Tám tới đây ạ?  
Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên: Việc chuẩn bị cho phái đoàn Việt Nam đi 
tham dự ĐHGTTG: cho đến nay, chúng tôi mới chỉ nhận phiếu ghi danh 
của khoảng 65 tham dự viên Việt Nam dự tính tham dự ĐHGTTG. Tôi có 
thể chia ra 3 loại tham dự viên: 
1. Quý vị đi theo tours du lịch do CARNIVAL (một công ty du lịch - PV) 
tổ chức với sự giới thiệu của UBMVGT/HĐGMVN: 25 tham dự viên, phần 
lớn là linh mục. Nếu đi theo tours này, sau khi tham dự ĐH, các tham dự 
viên sẽ đi hành hương Phatima, Lộ Đức, Paris. 
2. Một số tham dự viên xin UBMVGT giới thiệu để trực tiếp xin visa tại 
Đại sứ Tây Ban Nha: khoảng 40 người đã xin giới thiệu. Những người này 
sau khi tham dự ĐH, có thể đi du lịch tự do chừng 1 tuần. 
3. Một số người đi tự do, có người nhà ở Châu Âu gửi giấy mời, vừa tham 
dự ĐH, vừa đi du lịch.  
UBMVGT đã đề cử Cha Gioan Lê Quang Việt, Tổng Thư ký của UB, làm 
người chịu trách nhiệm liên lạc với Ban Tổ chức Trung ương về những liên 
quan đến đoàn Việt Nam. 
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Nói tóm lại, số tham dự viên ĐH lần này không nhiều, vì chi phí quá cao 
đối với người Việt chúng ta. 
Hỏi: Ban Tổ chức ĐHGTTG Madrid 2011 có “Quỹ Đoàn Kết” để tương 
trợ cho giới trẻ gặp khó khăn về tài chính có thể tham dự Đại hội kỳ này. 
Vậy ngân quỹ đó có được phân bổ về Việt Nam hay không?  
Đáp: Theo như tôi biết thì không có. 
Hỏi: Thưa Đức Cha, chúng con được biết tham dự viên ở Việt Nam không 
thể gửi khoản tiền lệ phí tham dự ra nước ngoài và điều này có lẽ ảnh 
hưởng đến thủ tục ghi danh phải không? 
Đáp: Vâng, đây cũng là một khó khăn lớn đối với các bạn trẻ VN khi 
muốn tham dự Đại hội. Hỏi: Đoàn Việt Nam có đóng góp gì cho hoạt động 
văn hoá giới trẻ quốc tế tại Đại hội lần này không, thưa Đức Cha?  
Đáp: Ban MVGT của FABC (Liên Hội đồng Giám mục Á Châu - PV) đã 
mời phái đoàn VN đóng góp trong chương trình gặp gỡ giữa các bạn trẻ Á 
Châu trong khuôn khổ Đại hội, nhưng vì chúng tôi chưa nắm chắc số tham 
dự viên đã hoàn tất thủ tục, nên chưa nhận lời dứt khoát. Trong phần dạy 
Giáo lý tiếng Việt, ĐC Nguyễn Chí Linh, GM. Thanh Hoá, và tôi đã đăng 
ký đặc trách trong 3 ngày giáo lý do Ban Tổ chức quy định. 
Hỏi: Lời khuyên của Đức Cha dành cho các bạn trẻ Việt Nam may mắn 
được tham dự ĐHGTTG 2011 và những bạn chưa có cơ hội này là gì? 
Đáp: Đối với các Bạn, dù đi tham dự Đại hội theo hình thức nào chăng 
nữa, cũng coi đây là một dịp tốt để diễn tả hình ảnh Giáo hội Việt Nam và 
nền văn hoá Việt Nam. Khi tham dự Đại hội, các Bạn đại diện cho Giới trẻ 
Việt Nam để nối kết tình hiệp thông với vị Cha Chung của Giáo Hội và các 
Bạn trẻ toàn thế giới. 
Chúng tôi mong ước các Bạn, sau khi tham dự Đại hội, sẽ mang về cho 
Giới trẻ Việt Nam nghị lực và sức sống mới, tuỳ theo địa vị và hoàn cảnh 
của mỗi người. Đối với phần lớn các Bạn trẻ không thể tham dự Đại hội, sứ 
điệp của Đức Thánh Cha là lời mời gọi và hướng dẫn chúng ta sống đức tin 
một cách hữu hiệu trong cuộc sống xã hội Việt Nam hôm nay. Mến chúc 
các Bạn lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần để có thể “bén rễ và được xây 
dựng trên Chúa Kitô, được củng cố trong đức tin” (x. Cl 2,7). 
Chúng con chân thành cám ơn Đức Cha. 

Nguồn: www.madrid11.com/vi 
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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 
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.  
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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.  
 
Đóng Góp Quỹ Xây Dựng Thánh Đường 
Trong tuần vừa qua cha xứ Tom Burdick đã gởi đến mỗi gia đình trong 
Giáo Xứ Blessed Teresa of Calcutta một lá thư kêu gọi lòng quảng đại 
đóng góp quỹ xây dựng Thánh Đường để Tháng Giêng năm 2012 Nhà Thờ 
mới có thể bắt đầu khởi công như dự tính. 
Chúng ta chỉ là những quản gia của Thiên Chúa. Đây là cơ hội chúng ta 
trao tặng Thiên Chúa những gì chúng ta có thể dâng cúng để tỏ lòng biết ơn 
về tất cả những gì Ngài đã yêu thương trao ban cho chúng ta trong cuộc 
sống. 
Xin quý vị bỏ tiền hoặc ký check dâng cúng vào phong bì màu xanh đã 
được gởi kèm theo lá thư.  
Quý vị có thể bỏ phong bì dâng cúng vào giỏ tiền collection Chủ Nhật hoặc 
gởi về văn phòng Giáo Xứ. 

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

Vào ngày Thứ Bẩy 10 tháng 9 năm 2011 từ 5pm-10pm 
Tại Monteleone Meadows, Brígg Rd., Murrieta 
Chương trình: Ăn tối và đấu giá hiện vật 
Ban tổ chức kêu gọi quý vị hảo tâm dâng cúng những đồ vật có giá trị cho 
cuộc đấu giá. 
Tất cả lợi nhuận thu được sẽ sung quỹ xây dựng Thánh Đường. 
Mọi chi tiết xin liên hệ: Susan_ điện thoại 951.323.4123   

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
ĐỨC MẸ ĐƯA TÔI VÀO ĐẠO 

"Tôi là người con gái kế út trong gia đình chín anh chị em. Tôi không rõ ba 
tôi có là tín đồ Phật Giáo không, nhưng ba tôi thích phóng sinh các 
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con vật như chim, cá, rùa mỗi năm vài lần. Mỗi lần rất nhiều và tổ chức 
long trọng lắm. Ba tôi rất thương vợ con, và rất ghét những gì gian dối, đặc 
biệt là ba tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người kém may mắn. Má tôi thì 
hết lòng xây dựng gia đình, hết lòng thương con cái. Tôi chưa hề thấy má 
tôi lớn tiếng la mắng con cái, nhưng luôn kiên nhẫn dùng lời phân tách 
giảng giải cho các con. Má tôi thật là tín đồ sùng bái Phật Giáo và rất 
thương người. 

Trong khi đó, nhìn ra lối xóm, thấy có nhiều người dữ dằn, nhiều người đàn 
bà lúc nào cũng sẵn sàng tuôn ra những lời chửi bới nguyền rủa con cái hay 
người khác cách độc ác, trong những người này, có nhiều người theo đạo 
Công Giáo. Lớn lên, khi tôi đi học, tôi cũng gặp nhiều người bạn Công 
Giáo, những người này thường hay khinh miệt các tôn giáo khác, mà bản 
thân họ chỉ thấy cuồng tín, ích kỷ, chứ không có gì nói lên rằng đạo Công 
Giáo là hay là tốt. Do đó, đầu óc tôi mang những ý tưởng e dè mấy người 
Công Giáo, cho tới khi trưởng thành tôi vẫn luôn nghĩ là sẽ không bao giờ 
theo đạo Công Giáo. 
Khi tôi quen chồng tôi, tôi không biết anh là người miền Bắc và Công 
Giáo, vì anh nói giọng Nam. Anh lôi cuốn tôi, vì tôi thấy anh biết quan tâm 
tới cha mẹ và các em của anh, nên tôi nghĩ rằng anh có thể là người chồng 
tốt. Tới khi biết anh là người Bắc và Công Giáo tôi rất phân vân. Tôi viết 
thư hỏi ý kiến ba má tôi. Ba má tôi để tôi tự do, và có lần khuyên tôi nên 
theo Công Giáo cho đồng vợ đồng chồng. Chồng tương lai tôi cũng thuyết 
phục nhiều lần, dầu vậy, tôi quyết không theo Công Giáo. Làm sao tôi quên 
được những ám ảnh từ hồi còn nhỏ về những người Công Giáo kia.  
Sau cùng ảnh nhượng bộ: Đạo ai nấy giữ, nhưng với vài điều kiện tôi phải 
chấp nhận theo giáo luật như cho con rửa tội, và dạy con theo tinh thần 
đạo, không được cố tình ngăn cản anh theo đạo anh... Tôi thấy mỗi bên 
nhượng nhau một chút cũng là phải, nên tôi chấp nhận. Trong thời gian 
này, tôi theo học khóa Dự Bị Hôn Nhân. Tôi quen biết và kính trọng các 
Linh Mục, nhất là cha bác của chồng tôi. Tôi được làm lễ Gia Tiên, làm 
Hôn Phối trong Nhà Thờ, được các cha quan tâm, mến chuộng cách sống 
của chồng tôi, nhưng tôi vẫn không đổi ý, nhất quyết không theo Công 
Giáo. Điều này làm phật ý bố mẹ chồng tôi, là những người Công Giáo 
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gốc, tôi biết những tiếng xì xèo, bóng gió, nhưng tôi cứ nín thinh, cho tới 
khi sinh đứa con thứ hai, thì sự cay đắng với cha mẹ chồng đã vượt quá sức 
chịu đựng của tôi. Tôi nảy mầm thù ghét đạo Công Giáo.  

Thời gian này tôi được hung tin từ Việt Nam: Má tôi 
vĩnh viễn ra đi. Nghe tin ấy, tôi đau buồn tới ngã quị. 
Người mẹ mà tôi sùng bái như mẫu gương hy sinh đã 
không còn nữa. Người mẹ mà từ ngày rời gia đình tôi 
vẫn mang theo trong lòng để có sức phấn đấu nơi quê 
người. Suốt mấy tháng, tôi sống thẫn thờ, tâm hồn tan 
nát, nước mắt tuôn tràn. Vào lúc tôi ở trong tận đáy của 
đau buồn thì Đức Mẹ đã soi dẫn tôi. 
Nếu tôi nhớ không lầm thì sau khi điều đình với chồng 
tôi, và chúng tôi bàn nhau, dù tôi không rõ đón tượng 

Đức Mẹ để làm gì, nhưng chiều ý chồng tôi, tôi bằng lòng chuyện ấy. 
Chiều ngày 22.7.1995, bác Phổ đưa tượng Đức Mẹ đến nhà tôi, có thêm vài 
gia đình trong khu xóm đến đọc kinh. Tôi không dự. Tượng Đức Mẹ ở lại 
nhà tôi một tuần. Tối nào chồng tôi cũng bế con, thắp nến cầu nguyện cách 
rất sùng kính trước tượng này. Tôi để mặc, không nghĩ gì. 
Rồi hôm thứ tư tuần đó, vào buổi trưa, sau khi đã dỗ cho hai đứa bé ngủ, 
tôi ngồi một mình ở ghế sôpha nhìn lên tượng Mẹ, tâm hồn tôi trống vắng, 
nhìn mà không có chút ý tưởng nào hết. Đột nhiên, tôi như thiếp đi, không 
thấy gì nữa. Tôi nghe như có tiếng phụ nữ đang êm ái kể ra cho tôi ngững 
nguy nan tôi đã trải qua, và chỉ cho tôi biết Thiên Chúa đã quan phòng sắp 
xếp để che chở tôi. Tôi hỏi lại là Thiên Chúa biết việc tôi sao ? Giọng 
người nữ đoan chắc điều đó. Rồi Người an ủi tôi, cho biết là mọi thử thách 
đã qua, còn khen tôi đã sống đẹp lòng Chúa...  
Tới đây tôi bừng tỉnh, tôi thấy mặt Đức Mẹ đẹp rạng ngời, ánh mắt tha thiết 
yêu thương như bao dung khích lệ. Tôi nhận ra ngay là vừa rồi chính Mẹ 
đã nói chuyện với tôi. Hồn tôi bừng tỉnh nhận ra là ngoài người mẹ đã sinh 
ra tôi, tôi còn có một người Mẹ thánh thiêng. Nước mắt tôi tuôn trào. Tôi 
đã khóc vì vui sướng, mà không thể diễn tả vui sướng chừng nào. 
Tôi đã sốt sắng ghi tên vào lớp Dự Tòng. Nay tôi đã tin. Tôi nhiệt thành 
học hỏi đạo Chúa. Thời gian thấm thoát, sau sáu tháng đã tới ngày vui: 
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Ngày lễ mừng Chúa Phục Sinh năm 1996, tôi đã được nhận Bí Tích Thánh 
Tẩy, chính thức gia nhập đạo Công Giáo. Tôi tạ ơn Đức Mẹ, cảm ơn các 
Linh Mục, và những ai đã giúp tôi nhập đạo Chúa. Tôi hãnh diện là người 
Công Giáo. Nhớ lại câu chuyện "Vết chân trên cát", rõ ràng là Chúa đã đi 
bên tôi những ngày đau khổ. Chúa đã không chấp tội tôi mưu nghịch lại 
đạo Chúa. 
Bây giờ tôi say mê đạo lắm, thích đi lễ để nghe giảng dạy. Tôi rất yêu đời, 
yêu mái ấm gia đình nhỏ bé đang được Chúa che chở. Bây giờ tôi nhìn 
những người không sống đạo tử tế, tôi thấy tội nghiệp cho họ, mà không 
thấy khinh ghét như xưa. 

NGÔ THỊ SƯƠNG, trích sách Tìm Về Nguồn Sống 

 
Trong quán cơm chỉ 
Có không ít người Việt ở Mỹ cao ngạo vô lối, có cái nhìn “kỳ thị” 
với tầng lớp mà họ cho là kém hơn mình. 

 
Minh họa của họa sĩ Nguyễn Khánh
Toàn 

Chiều Chủ nhật, tôi bỗng dưng nổi cơn lười không muốn vào bếp nấu cơm nữa. 
Tôi nói Thảo ghé ngang quán hàng bán bánh mì, cơm chỉ gần góc đường Bolsa 
vàBrookhurst (Quận Cam, California, nơi rất đông người Việt - BT) để mua hai 
phần bánh xèo về ăn, tiện thể, tôi cũng muốn mua vài cái bánh tiêu ăn thử, xem 
món bánh tiêu của quán hàng này ngon như thế nào mà cô em của Thảo nói là 
“phải” ghé mua mỗi lần đi xuống Little Sài Gòn.  
Tôi đặt mua hai phần bánh xèo trước, rồi quay sang quầy hàng thức ăn ngọt để 
mua bánh tiêu. Đã có một người khách đứng ở quầy hàng trước tôi, và bà đang 
bảo bà bán hàng gói cho bà “tất cả” những cái bánh tiêu nằm trong khay 
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bánh. Tôi hấp tấp hỏi bà bán hàng còn bánh tiêu không thì bà bảo là hết rồi. Tôi 
buồn tình buông hai tiếng - “Thế à!”, rồi đứng qua một bên, không xếp hàng 
nữa. Thấy vậy, người khách hàng đang “gồm thâu” hết mười mấy cái bánh tiêu 
trong khay quay lại hỏi tôi:  
- Chị muốn mua mấy cái? 
Tôi trả lời: 
- Tôi chỉ muốn hai cái thôi. 
- Bà khách, mà tôi quên hỏi tên, nên tôi tạm gọi là “bà khách bánh tiêu”, nói 

với bà bán hàng: 
- Dì để lại cho chị này hai cái đi.  
Tôi quay sang cười với bà khách hàng, nói:  
- Cám ơn chị.  Tôi nghe cô em chồng quảng cáo bánh tiêu ở đây ngon nên 

muốn thử cho biết.  
- Bà khách bánh tiêu cũng cười: 
- Chị không thấy tôi mua hết nguyên khay sao? 
- Bà khách bánh tiêu nhìn qua quầy hàng thức ăn mặn nói:  

-  Cho con hai hộp lớn sườn ram, một hộp canh khổ qua, và đổ cho con thêm 
hai phần bánh xèo.  

- Bà bán hàng ngoái cổ vào phía nhà bếp gọi lớn trước khi bước sang quầy 
hàng cơm chỉ: 

- Hai phần bánh xèo nữa Tám ơi.   
- Sau khi mua xong thức ăn rồi, bà khách bánh tiêu cũng đứng vào một góc 

quán hàng, gần tôi, chờ bánh xèo. Bà nói: 
- Bánh tiêu ở quán này ngon nhất vùng Little Saigon đó. Để qua đêm nướng 

lại ăn cũng còn ngon.  
- Vừa lúc đó có một người Mễ và một người Việt Nam bước vào. Ông Mễ 

chậm chạp với cái gậy chống trên tay, nhường bước cho người Việt Nam 
đứng xếp hàng trước. Anh chàng Việt Nam này còn rất trẻ, chắc khoảng 
chừng trên dưới ba mươi tuổi, nhưng ăn mặc bê bối luộm thuộm và dơ dáy 
làm sao. Anh gọi mua một hộp cơm phần ba món, có cả canh, một hộp cơm 
rang, thêm mấy món mặn nữa để riêng. Bà bán hàng vừa múc thức ăn vào 
hộp vừa nói với anh:   

- Nhiều quá ăn sao hết. 
- Nhưng người khách hàng không đếm xỉa gì đến lời nói của bà bán hàng, anh 

chạy sang tủ nước lấy mấy lon coke lạnh đưa cho bà. Anh có vẻ vội vã như 
sắp phải đi ngay. Bà bán hàng vừa gói thức ăn vừa nói như phân bua với tôi 
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và bà khách bánh tiêu: 
- Mấy người này là vậy đó, có ai cho thì mua lung tung, mua nhiều quá hổng 

biết làm sao ăn hết. 
- Tôi ngạc nhiên nhìn bà bán hàng, rồi nhìn bà khách bánh tiêu như thầm hỏi: 

“Ai lại bán hàng mà phàn nàn là khách mua nhiều bao giờ”. Bà khách bánh 
tiêu có vẻ hiểu ý tôi nên thì thào giải thích: 

- Anh chàng này là một trong những người homeless (vô gia cư, không nhà 
cửa. BT) đó, họ cứ đứng xớ rớ trước cửa mấy tiệm bán đồ ăn chờ xem có ai 
cho gì không.   

- Bà bán hàng cầm mấy cái túi thức ăn và nước để trên mặt quầy nhưng chưa 
giao cho người khách homeless, bà nói:  

- “Hết thảy $17.5” -,  rồi chờ thâu tiền. Tôi cũng đứng nhìn xem anh homeless 
này có chừng bao nhiêu tiền mà dám tiêu nhiều như vậy cho một bữa cơm 
chiều. Nhưng không có dấu hiệu gì chứng tỏ là anh sẽ lấy tiền ra trả. Bà bán 
hàng nói lớn, trống không: 

- Ai trả tiền cho “nó” đây? 
- Tôi nhìn quanh quất không biết bà hỏi ai, vì ở trong quán hàng này, ngoài bà 

bán hàng, có tôi, bà khách bánh tiêu, và ông Mễ, thì đâu còn ai nữa.  Bà bán 
hàng nhìn người khách homeless đang giơ tay chờ đợi giao hàng, rồi nhìn 
sang bà khách bánh tiêu: 

- Cô trả cho “nó” hả? 
- Bà khách bánh tiêu lắc đầu nói không, rồi quay sang tôi nói nhỏ:  

- Tôi mới cho anh ta tiền hồi nãy.  
- Ông Mễ, tay cầm một tờ $20, nãy giờ đứng yên lặng trước quầy hàng, thấy 
ồn ào nên lên tiếng hỏi: 

- What are you guys saying? I don’t understand. (Các vị đang nói chuyện gì 
vậy? Tôi không hiểu. BT)  

- Bà bán hàng lặng im, bà không biết phải trả lời ông Mễ ra sao, bà đưa mắt 
nhìn bà khách bánh tiêu như nhờ bà nói giúp. Bà khách bánh tiêu quay sang 
ông Mễ giải thích: 

- We are talking about this man. He bought too much food, but he has no 
money to pay. What can we help you, sir? Do you need to buy 
anything? (Chúng tôi đang nói về anh chàng này. Anh ta lấy quá nhiều đồ ăn 
nhưng không có tiền trả. Chúng tôi có thể giúp gì, thưa ông. Ông có cần mua 
gì không ạ?. BT) 

- Ông Mễ lắc đầu: 
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- No, I don’t need anything. I promised to buy this man dinner. Just give 
him the food he wants. I will pay. (Không, tôi không cần mua gì. Tôi đã 
hứa sẽ mua bữa tối cho anh này. Bà hãy đưa đồ ăn cho anh ấy. Tôi sẽ trả 
tiền. BT) 

- Bà khách bánh tiêu quay lại nói với bà bán hàng: 
- Ông Mễ nói ổng trả tiền cho người này.   
- Bà bán hàng há hốc miệng nhìn người khách Mễ, nhưng vẫn chưa chịu đưa 

mấy gói thức ăn cho người khách homeless. Bà khách bánh tiêu nhắc lại:  
- Ông Mễ nói dì đưa đồ ăn cho người ta, ổng trả tiền.  
- Bà bán hàng luống cuống thả hai gói thức ăn và bịch nước trên quầy. Người 

khách homeless nhanh tay chộp lấy rồi phóng nhanh ra cửa.  
- Tôi ngạc nhiên nhìn ông Mễ, người đã rộng lòng chia chén cơm chiều nay 

cho người homeless. Ông chừng khoảng trên dưới bốn mươi tuổi thôi, khuôn 
mặt trắng trẻo, thân hình thon gọn, mạnh khỏe, nhưng hình như là hơi bị tật ở 
chân, vì ông phải nhờ vào chiếc gậy chống trên tay trong mỗi bước đi khập 
khễnh. Ông vừa cầm tiền thối lại vừa cau mày hỏi: 

- What is going on? Why was there so much commotion in here?  Why didn’t 
she give the food to the customer? (Có chuyện gì đang xảy ra vậy. Sao ồn ào 
thế?  Sao bà ta không đưa thức ăn cho khách?. BT) 

- Một lần nữa bà khách bánh tiêu phải trả lời giúp bà bán hàng: 
- Because the saleswoman did not know who would pay for the food. That 

man is homeless, you know. (Bởi vì bà ấy không biết ai sẽ trả tiền đồ ăn. 
Anh chàng này là dân lang thang mà, ông thấy đấy!. BT)  

- Tôi thêm vào: 
- That man ordered too much food for one person to eat. The saleswoman was 

just afraid that the homeless man was taking advantage of the people who 
were trying to help him.  (Anh ta yêu cầu quá nhiều đồ ăn mà một người có 
thể ăn được. Bà bán hàng e ngại ông ta lợi dụng những người có lòng tốt. 
BT). 

- Ông Mễ lắc đầu nói:  
- It’s ok. We still have jobs, we still have money.  It is good that we can share 

with the less fortunate.  We do whatever our heart says.  How people act is 
their business. Don’t judge them if we don’t know their circumstances.  
Maybe he got more food because he wanted to save some for tomorrow, or 
perhaps to share with those who are in the same boat. (Không sao mà. Chúng 
ta vẫn còn có việc làm. Chúng ta vẫn còn có tiền. Chia sẻ cho những 
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người có số phận không may là điều tốt. Chúng ta làm những điều mà trái 
tim mách bảo. Còn họ cư xử thế nào đó là việc riêng của họ. Đừng kết tội họ 
nếu ta không biết rõ tình trạng người ta thế nào. Có thể anh ấy lấy nhiều đồ 
ăn vì muốn để dành cho ngày mai hoặc có thể để chia cho những người cùng 
cảnh ngộ. BT) 

- Nói xong, ông Mễ chống gậy chậm chạp bước khỏi quán hàng.  Tôi, bà 
khách bánh tiêu, và bà bán hàng, đứng yên không nói được lời nào.  Sự im 
lặng bao trùm lấy chúng tôi mãi đến mấy phút sau, khi bà bếp đem mấy phần 
bánh xèo ra để lên quầy hàng trước mặt, chúng tôi mới hết nỗi bàng hoàng.   

- Tôi với tay lấy túi thức ăn của mình, trả tiền rồi chào bà khách bánh tiêu đi ra 
xe. Tôi kể cho Thảo nghe chuyện người Mễ trả tiền cơm cho người homeless 
Việt Nam. Thảo gật gù khen:  

- Ông Mễ đó thiệt hay nghen.  
- Suốt một quãng đường về tôi im lặng nghĩ lại chuyện vừa xảy ra trong quán 

hàng cơm chỉ.  Tôi cảm thấy có chút hổ thẹn vì mình đã không có được một 
tấm lòng quảng đại như ông Mễ đó, một người khác chủng tộc đã giúp đỡ 
người đồng hương của tôi. Tôi đã không nghĩ đến cái việc nhỏ nhoi tôi có thể 
làm là mua cho người đồng hương khốn khổ đó một phần cơm. Không 
những thế, tôi còn có những ý nghĩ coi thường người khách homeless vì... trẻ 
mà không chịu tìm việc đi làm, chỉ biết sống nương nhờ vào người khác, vì... 
người gì đâu mà....   

- Tôi ngượng ngùng khi nhớ lại thái độ của mình khi đã cố tình bước lùi xa 
thêm một chút nữa, để “rộng chỗ” cho người đồng hương homeless khỏi 
“đụng chạm” vào tôi trong lúc anh lăng xăng chạy từ quầy hàng sang tủ 
nước. Ừ nhỉ, tại sao tôi lại nông nổi đến thế? Tôi không nghĩ được như ông 
Mễ: “Đừng xét đoán người khi không biết rõ hoàn cảnh của họ”.   

- Tại sao tôi không băn khoăn tự hỏi, biết đâu những người homeless này có 
những cái khó khăn mà họ đang phải phấn đấu để vượt qua?   
Tại sao tôi không nghĩ là có thể vì một lý do nào đó nên họ không có cơ hội 
để tìm kiếm, giữ vững được công việc làm? Cũng có thể vì tuổi trẻ lầm lỡ, 
nên họ đã vướng mắc vào vòng lao lý, rồi vì cái quá khứ đen tối đó đã đưa 
họ vào tình cảnh hôm nay?  Cũng có thể vì thất cơ lỡ vận nên họ mới trở 
thành homeless, không có một chốn nương thân, không biết ngày mai có gì 
ăn để sống?!  

- Ông Mễ tôi gặp chiều nay cao thượng quá, có một trái tim to lớn quá. Ông 
giúp người mà không cần biết là có bị lợi dụng hay không. Ông cũng chẳng 
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quản ngại là cái người được ông giúp không cùng chung một quê hương, xứ 
sở với ông. Tôi cũng cầu mong cho người homeless Việt Nam trẻ đó có thể 
thoát qua cơn đói nghèo hôm nay và sau này anh cũng sẽ bắt chước ông Mễ 
ngày nào, đem bát cơm Phiếu Mẫu chia cho những người bất hạnh hơn anh. 

Bảo Trân 
 

 

 

 

 

 

 

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 
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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 
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Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 
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