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Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 14 June/12/2011 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 4:00PM (Spanish) 
                 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 

Đọc kinh mân côi:   
Mỗi 7:00PM thứ bảy đầu tháng 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay 
đổi địa chỉ 
Xin liên lạc Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 

Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại 
gia 
Xin liên lạc Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 

Ban Mục Vụ:  
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-375-9374 

Xã hội:  Phạm Thiên Tứ        951-375-1196  
Thư  ký :  Trần Hoài Hương   951-775-6059 
Kế Toán:  Đoàn P. Thoại        858-206-5795 
Lời Chúa:  Trần Huy Chuẩn   951-213-1927 

Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 

Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451 
Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
Giáo lý : Kim Lý & Trí Mai  951-795-0120 
Truyền Thông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

CHÚC MỪNG CA ĐOÀN THÁNH LINH 
 

Mừng Lễ Bổn Mạng & Birthday Ca Đoàn 
Cầu chúc quý anh chị luôn nhiệt tâm và 
cảm nghiệm được niềm vui thánh trong 
việc ca hát Thánh Ca phục vụ Cộng Đoàn. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho 
những đóng góp âm thầm của quý anh chị 
để những giờ kinh nguyện phụng vụ và 
Thánh Lễ của Cộng Đoàn luôn sốt sáng 
trong tinh thần cầu nguyện. 
Chân thành cầu chúc. 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester 
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TIN MỪNG CN LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG 
 

 

Ga 20, 19-23 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều 
đóng kín, vì sợ người Do-thái, Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các ông và nói 
rằng: "Bình an cho các con!" Khi nói điều đó, Người cho các ông xem tay và 
cạnh sườn Người. Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa 
Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con! Như Cha đã sai Thầy, 
Thầy cũng sai các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các 
con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. 
Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 

Trong kho tàng văn chương Ấn giáo có ghi lại câu chuyện như sau: Có một đệ 
tử đến thưa với vị linh đạo của mình: “Thưa thầy, con muốn gặp Chúa”. Vị linh 
đạo chỉ đáp trả bằng một cái mỉm cười thinh lặng. 
 
Ngày hôm sau, người môn sinh trở lại và bày tỏ cũng một ước muốn. Vị linh 
đạo vẫn mỉm cười tiếp tục giữ sự im lặng cố hữu của ông. Một ngày đẹp trời 
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nọ, ông đưa người thanh niên đến một dòng sông. Thầy trò cùng trầm mình 
xuống nước. Chờ cho người đệ tử cảm thấy hoàn toàn thoải mái trong dòng 
nước mát, bất thần vị linh đạo túm lấy anh và dìm xuống nước hồi lâu. Người 
thanh niên cố gắng vùng vẫy đế trồi lên mặt nước. Lúc bấy giờ vị linh đạo mới 
hỏi anh: “Khi bị dìm xuống nước như thế, con cảm thấy cần điều gì nhất?”. 
Không một chút suy nghĩ, người đệ tử đáp: “Thưa thầy, con cần có không khí 
để thở””.Lúc bấy giờ vị linh đạo mới dẫn giải: “Con cảm thấy cần gặp Chúa 
như con cần khí thở không? Nếu con cảm thấy cần như thế, con sẽ gặp được 
Ngài tức khắc. Ngược lại, nếu con không hề cảm thấy cần như thế thì cho dù 
con có vận dụng tất cả tài trí và cố gắng, con cũng sẽ không bao giờ gặp được 
Ngài”. 
 
 Sự sống của chúng ta là do Thiên Chúa ban tặng. Chính nhờ tham dự vào sự 
sống của Ngài mà chúng ta được sống. Bao lâu còn hơi thở là còn sống. Tắt thở 
là chết. Trong buổi đầu công trình tạo dựng. Thiên Chúa đã thổi hơi vào Ađam, 
con người đầu tiên, để Ađam có sự sống, để Ađam trở nên bạn hữu của Thiên 
Chúa. Chúa Giêsu Phục Sinh cũng đã lặp lại hành động ấy khi Ngài xuất hiện 
giữa các môn đệ và thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh 
Thần” (Ga 20,22). Nhận lấy Thánh Thần là nhận lấy sự sống của Thiên Chúa, 
là nhận lấy tinh thần của Thiên Chúa. vì Thánh Thần là Thần Khí, là Hơi Thở 
của Thiên Chúa. 
 
Ađam đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa để sống vai trò nguyên tổ của loài 
người. Các môn đệ cộng đoàn Phục Sinh đã nhận được hơi thở của Thiên Chúa 
để làm chứng về Chúa Giêsu Kitô. Mỗi người chúng ta, cũng đã nhận được hơi 
thở của Thiên Chúa khi chúng ta được dìm trong Nước Thánh Tẩy và được xức 
dầu trong bí tích Thêm Sức. Hơi thở, sức sống, tinh thần của Thiên Chúa được 
“hà hơi” vào trong ta. Vấn đề là chúng ta có biết sống bằng hơi thở Thần Linh 
ấy không. Thánh Phaolô khi nói về các ơn sủng Thiên Chúa ban cho mọi chi 
thể thuộc thân thể Đức Kitô đã đề cao Đức Ái như một đặc ân của Thánh Thần. 
 
“Đức Ái thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không 
tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không 
nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân 
thật. Đức Ái tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả” (1Cr 13,4-7). 
Sống đức Ái, sống yêu thương là sống bằng hơi thở của Thiên Chúa, là kết hợp 
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với Thiên Chúa Tình Yêu, là sống trong Thánh Thần. Chỉ có yêu thương mới 
làm cho con người sống và phát triển thực sự. Chỉ có yêu thương mới làm cho 
con người thay đổi, canh tân, hoán cải. Ai yêu thương nhiều là người ấy thay 
đổi nhiều, vì tình yêu sẽ dẫn đưa chúng ta đến chốn vô cùng, vô tận của cuộc 
sống. Ai yêu thương nhiều và yêu thương thực tình sẽ không còn là mình nữa, 
mà là dụng cụ của Tình Yêu Thiên Chúa, sẽ nên giống như Thiên Chúa. 
  
Một cộng đoàn thiếu yêu thương thì không bao giờ có hợp nhất, không bao giờ 
có sức thuyết phục được những người chung quanh. Vì chỉ có yêu thương mới 
san bằng được những khoảng cách, mới lấp đầy những cách biệt, mới giúp bổ 
túc cho nhau giữa những cái chênh lệch, khác biệt nhau. Các tín hữu tiên khởi 
đã bán hết của cải ruộng đất để làm của chung, để sống giới răn yêu thương của 
Thầy. Đó phải là hình ảnh gợi ý cho những sáng kiến yêu thương của chúng ta. 
Chỉ khi nào mỗi thành viên của Hội Thánh đem hết tài năng, đặc sủng của mình 
đã nhận lãnh làm thành của chung của cộng đoàn, thì lúc ấy mới có sự hợp nhất 
thực sự của một thân thể nhiều chi thể là Hội Thánh Chúa Kitô. 
 
Nhưng chúng ta chỉ biết sống yêu thương nếu như chúng ta biết đặt mình dưới 
sức tác động của Thánh Thần: Chẳng những Ngài là Đấng An Ủi, soi sáng mà 
Ngài còn là Đấng Thanh Tẩy chốn nhơ bẩn, tưới gội chỗ khô khan, chữa lành 
thương tích, uốn nắn điều cứng cỏi, sưởi ấm chỗ lạnh lùng… (Ca tiếp liên). Chỉ 
có Thánh Thần mới làm cho các tổ chức của con người có sức sống, có tinh 
thần Tin Mừng… Đổi mới tư duy, đổi mới đời sống, đổi mới cơ chế xã hội đều 
cần đến sức mạnh và ân sủng của Thánh Thần Thiên Chúa, vì Ngài là hơi thở 
của Thiên Chúa, hơi thở không ngừng làm sống mọi tạo vật. 
  
Hãy mở rộng tâm hồn đón nhận những luồng gió mới mà Thánh Thần Chúa 
đang thổi trong lòng các dân tộc, trong lòng con người trước ngưỡng cửa Thiên 
Niên Kỷ Thứ Ba. Chớ gì Thánh Thần Thiên Chúa cũng thổi vào lòng chúng ta, 
vào cộng đoàn chúng ta một luồng gió đổi mới cũng mạnh liệt như thời các 
Tông đồ, để Hội Thánh luôn tươi trẻ và tràn đầy sức sống. 
Xin hãy đến, lạy Chúa Thánh Thần và xin canh tân bộ mặt trái đất của chúng 
con. 

 (Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’) 
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SỐNG ĐẠO 
Chúa Là Nơi Con Nương Tựa  

Tháng 6 năm 1985, những người theo dõi truyền hình bên Tây phương vẫn còn 
nhớ mãi hình ảnh chiếc máy bay đang đậu ở phi trường, với viên phi công 
trong buồng lái ngó ra ngoài nói chuyện với một số phóng viên, trong khi có 
một người đứng bên cạnh, cầm súng dí sát vào đầu viên phi công. Ðó là hình 
ảnh của viên phi công John Testrake trên chiếc máy bay của hãng hàm không 
TA, bị không tặc uy hiếp trên đường bay từ thủ đô Hên của Hy Lạp về La Mã. 
Trong suốt 17 ngày, không tặc đã dùng lựu đạn và súng uy hiếp viên phi công, 
buộc ông phải bay từ Bút qua Alger rồi bay về Bút cả thảy bốn lần. Họ cũng đã 
bắn chết một hành khách, đánh đập một số hành khách khác. Cuối cùng họ đã 
để cho 39 con tin trên máy bay được đem đến một căn nhà ở Bút rồi được chở 
về Ðoác trước khi được trả tự do. Mặc dù không phải là con tin trên chiếc máy 
bay đó, nhiều người cũng thấy căng thẳng hồi hộp chỉ vì theo dõi tin tức trên 
truyền hình hay truyền thanh... 

 

Mới đây, viên phi công John Testrake có thuật lại kinh nghiệm hi hữu của 
mình. Anh nói như sau: "Lúc đó, tôi biết chắc chắn là có Chúa ở với tôi, nên tôi 
không những không sợ hãi mà còn tràn ngập bình an tin tưởng là khác". Anh 
cũng nói thêm rằng anh đã theo đạo năm lên 25 tuổi, nhưng lúc bấy giờ anh 
chưa thật sự thức tỉnh, bắt đầu đọc Kinh Thánh và cầu nguyện một cách đều 
đặn. Nhờ có Kinh Thánh mang trong mình, cho nên trong suốt 17 ngày bị uy 
hiếp, anh vẫn không tỏ ra nao núng vì tin chắc có Chúa đang phù trợ anh... 

Cách đây hai năm, John Testrake đã xin thôi không làm việc cho hãng hàng 
không TWA để tập trung vào các công việc từ thiện và để lái máy bay đưa các 
nhà truyền giáo đến các vùng xa xôi hẻo lánh. Ði đến đâu, anh cũng thuật lại 
việc Chúa đã giải cứu anh, nhất là việc Ngài đã ban cho anh bình an tin tưởng 
khi phải chạm trán với tử thần. 

Ai trong chúng ta có lẽ cũng hơn một lần chạm trán với tử thần hay kinh qua 
những giờ phút đen tối trong cuộc sống... Những người không có niềm tin 
thường sợ hãi bối rối vì không biết những gì đang chờ đợi mình bên kia cuộc 
sống. Những người có niềm tin hẳn không là những con người không biết sợ 
hãi, nhưng họ tin rằng bên cạnh họ luôn có Ðấng che chở phù trợ họ. 
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Chúng ta có thái độ nào khi đứng trước những giờ phút nguy ngập, những thử 
thách trong cuộc sống? Chúng ta có tin tưởng rằng có Ðấng luôn ở bên cạnh 
chúng ta, để giữ gìn, phù hộ chúng ta không? Với niềm tin vững vào Tình Yêu 
của Ðấng luôn có mặt bên cạnh chúng ta, chắc chắn chúng ta có thái độ lạc 
quan hơn trước cuộc sống, chúng ta sẽ đối đầu với những khó khăn và thử 
thách với bình thản và vui tươi. 

R.Veritas 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Thánh Cha Benedict XVI lên án sự ''phân hóa'' của đời sống gia đình 
tại Âu Châu  
ZAGREB, Croatia – Đức Thánh Cha Benedict XVI lên án sự "phân hóa" của 
đời sống gia đình tại Âu Châu ngày Chúa Nhật và kêu gọi các đôi lứa cam kết 
kết hôn và có con, thay vì chỉ sống chung, trong khi ngài tái khẳng định các giá 
trị của gia đình Công Giáo vào ngày thứ hai của chuyến tông du tại Croatia. 
 
Đức Thánh Cha Benedict cũng lên tiếng về sự chống đối của Vatican đối với 
việc phá thai trong Thánh Lễ ngoài trời ngày Chúa Nhật tại trường đua ngựa 
Zagreb, là cao điểm của chuyến đi của ngài để đánh dấu ngày gia đình của giáo 
hội điạ phương tại Croatia. 
Đây là chuyến viếng thăm đầu tiên tại Croatia của ngài với tư cách giáo hoàng. 
Đây là một quốc gia Balkan với đa số là người Công Giáo, và đang chuẩn bị để 
gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Vatican đã nhiệt liệt yểm trợ sự gia nhập này và 
sốt sắng mong đợi sự sát nhập của quốc gia có chung những giá trị này với khối 
27 quốc gia Âu Châu. 
 
Tuy nhiên, dù cho Croatia có gần 90 phần trăm là người Công Giáo, quốc gia 
này đã cho một vài quyền lợi hợp pháp cho các cặp hôn nhân đồng phái tính, và 
vì thừa hưởng một số luật lệ do chính thể cộng sản để lại, đã cho phép phá thai 
cho tới 10 tuần sau khi thụ thai, và cả thời gian sau đó với sự chấp thuận của 
một bác sĩ được chỉ định. 
 
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha Benedict than phiền về "sự phân hóa ngày 
càng gia tăng của gia đình, nhất là tại Âu Châu" và kêu gọi các cặp vợ chồng 
trẻ chống lại "não trạng tục hóa đã đề nghị việc sống chung như một cách thức 
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để chuẩn bị cho hôn nhân, hay ngay cả là một sự thay thế cho hôn nhân." 
Ngài nói: "Xin các bạn đừng sợ cam kết với một người khác!" Ngài kêu gọi các 
bậc cha mẹ khẳng định đặc tính bất khả xâm phạm của đời sống từ lúc thụ thai 
đến cái chết tự nhiên - Vatican đã tuyên bố chống phá thai khi nói rằng "Các 
gia đình thân mến, xin hãy vui hưởng tình phụ tử và mẫu tử!" Ngài cũng 
khuyên họ ủng hộ các đạo luật yểm trợ gia đình "trong trách vụ sinh con và dậy 
dỗ chúng." 
 
Cuộc phỏng vấn Đức Tân Giám Mục Phụ Tá Melbourne 

vietcatholic.net 

“Tôi đã nghĩ đến những anh chị em khao khát tự do, và công bằng, khao khát 
công lý và dân chủ” khi chọn hiệu tòa Tula, một miền đất của Tunisia trong 
những ngày này đang theo gót Ai Cập đứng lên đòi “những giá trị nhân bản 
trong xã hội” phải được thể hiện. Tôi là Giám Mục tị nạn, đến đây vì lý do 
chính trị, tôi kiên vững trong lập trường của mình và không thể dửng dưng 
trước khổ đau chồng chất hằng nửa thế kỷ của đồng bào mình.” 

Đức Tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Long đã cho biết như trên trong 
cuộc phỏng vấn dành cho thông tấn xã Công Giáo VietCatholic hôm thứ Sáu 
3/6/2010 vài ngày sau khi ngài từ Rôma trở về Melbourne. 

Cha Anthony Nguyễn Hữu Quảng, phó giám đốc VietCatholic đã chào mừng 
Đức Tân Giám Mục “niềm hãnh diện và tự hào của người Công Giáo Việt Nam 
trên đất nước Úc Đại Lợi và trên toàn thế giới”. 

“Bàng hoàng và sững sờ” là cảm giác đầu tiên của Đức Cha Long khi nhận 
được quyết định bổ nhiệm Giám Mục Phụ Tá Melbourne của Đức Thánh Cha 
Bênêđíctô XVI hôm 20/5. “Tôi là một cha dòng đã sống ở Rôma ba năm. Tôi 
không phải là người Úc chính gốc. Tôi là một người Úc di dân mà lại là di dân 
Á Đông nữa.” 

Những ai sống ở Úc cảm được ngay sự bàng hoàng và xúc động của ngài. 
Người dân Úc tử tế và dễ mến nhưng mà, cho đến thập niên 1960, người Úc 
vẫn còn theo đuổi “White Policy”, chính sách của một nước Úc da trắng. 
Trong cái tình cờ của lịch sử, việc bổ nhiệm ngài làm Giám Mục Phụ Tá 
Melbourne “mang một tính chất cách mạng nào đó trong Giáo Hội.” Đức Cha 
Long đã bày tỏ sự “hân hạnh được tiếp nhận việc bổ nhiệm phi thường này” 
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nhưng đồng thời ngài cũng cảm nhận được vai trò lớn lao của mình trong tư 
cách là một Giám Mục gốc Á và một Giám Mục Việt Nam đầu tiên trên đất 
nước Úc. 

Theo những tiếp xúc sơ khởi tại tổng giáo phận Melbourne, Đức Cha Long sẽ 
phụ trách vùng phiá Tây của Melbourne là vùng đất lớn nhất về phương diện 
địa dư và cũng là vùng trọng tâm phát triển kinh tế của thủ phủ bang Victoria. 
Được hỏi về lý do chọn hiệu tòa Tula, Đức Cha Long cho biết Tula, tiếng Ý gọi 
là Tala, là một vùng đất ở Tunisia Bắc Phi mà trong những thế kỷ đầu tiên của 
Kitô Giáo, bước chân của các thánh Tông Đồ và những nhà truyền giáo tiên 
khởi đã rong ruổi trong vùng Địa Trung Hải, trong đó có Tula, để mang ánh 
sáng Tin Mừng đến với muôn dân. Tula thể hiện ước vọng của vị tân Giám 
Mục được đắm chìm trong dòng sông truyền thống của Giáo Hội, kín múc sự 
khôn ngoan tông truyền của một Giáo Hội đã có một lịch sử lâu dài. Tula cũng 
thể hiện tính chất thời sự của một nhân loại đang khao khát tự do, công bằng, 
công lý và dân chủ.  “Tôi đã nghĩ đến những anh chị em khao khát tự do, và 
công bằng, khao khát công lý và dân chủ” khi chọn hiệu tòa Tula, một miền đất 
của Tunisia trong những ngày này đang theo gót Ai Cập đứng lên đòi “những 
giá trị nhân bản trong xã hội” phải được thể hiện. Đức Cha đã cho biết như 
trên.  

Trong tư cách là một người tị nạn, Đức Tân Giám Mục cho biết “Giáo Hội 
không thể dửng dưng trước những vấn nạn của xã hội Việt Nam của chúng ta 
tồn đọng cả hàng nửa thế kỷ qua”. Oái ăm là trong một đất nước gọi là “xã hội 
chủ nghĩa” mà “hố sâu ngăn cách giữa người giàu người nghèo” quá là thăm 
thẳm, và biết bao những vấn nạn xã hội khác về nhân quyền và phẩm giá con 
người. Theo Đức Cha Long, Công Đồng Vatican II đã khẳng định “Giáo Hội 
đồng hành với con người. Con người là mẫu số chung của Giáo Hội và xã hội, 
những buồn vui, ước mơ và khát vọng của con người là những buồn vui và 
quan tâm của Giáo Hội”. 

Ước mong của Đức Tân Giám Mục là được đồng hành với Giáo Hội ở quê nhà 
và trong vai trò là Giám Mục Úc ngài sẽ mang những quan tâm của Giáo Hội 
Việt Nam cho anh em Giám Mục và anh chị em giáo dân Úc Đại Lợi thấu hiểu, 
chia sẻ và liên đới với nhau. 

“Giáo Hội Việt Nam đã đóng góp cho Giáo Hội tại Úc về nhân lực, về sức sống 
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đức tin. Ở đâu có giáo dân Việt Nam ở đấy có sự sống động, có luồng gió mới 
của Chúa Thánh Thần. Thiết nghĩ Giáo Hội Úc cũng có thể làm một điều gì đó 
cho Giáo Hội Việt Nam để đưa Giáo Hội cũng như Giáo Hội Việt Nam vào 
cộng đồng thế giới vào cuộc sống văn minh, tốt đẹp,” phù hợp với phẩm giá 
con người, đồng thời để anh chị em sống ở quê nhà có những cơ hội và điều 
kiện thăng tiến và thể hiện tài năng của họ như những người Việt Nam đang 
sống ở hải ngoại. 

Đức Cha Long nhận định rằng việc bổ nhiệm ngài là một dấu chỉ cụ thể cho 
thấy Tòa Thánh và Giáo Hội tại Úc đánh giá cao những đóng góp của hàng 
giáo sĩ và giáo dân Việt Nam tại quốc gia này. Thành ra, đây là một niềm vui 
không chỉ của riêng ngài mà còn là niềm vui chung của cộng đoàn Công Giáo 
Việt Nam hải ngoại, đặc biệt tại Úc Châu. 

Đức Tân Giám Mục đã xin mọi người tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ ngài 
trong vai trò lịch sử của một vị Giám Mục Việt Nam đầu tiên trên mảnh đất Úc 
Đại Lợi.  

TGM Hàn Đại Huy: Cúi đầu khom lưng với chế độ là gây tai tiếng cho 
Giáo Hội và đẩy đưa các tâm hồn đơn sơ đến chỗ lầm lạc 

vietcatholic.net 

“Những Giám Mục và linh mục nào thấy mình không làm tròn được nghĩa vụ, 
không có gan cứng cổ chống lại sức ép của chế độ thì chúng tôi khuyên họ điều 
này: họ nên xin nghỉ mọi công việc mục vụ và có can đảm trao lại thừa tác vụ 
của mình.” Đức Tổng Giám Mục Hàn Đại Huy (Hon Tai-Fai - ���), tổng thư 
ký Bộ Truyền Giảng Tin Mừng đã tuyên bố “nẩy lửa” như trên trong một cuộc 
phỏng vấn dành cho cha Bernado Cervellera, Giám Đốc thông tấn xã Công 
Giáo Asia-News. 

Cảnh cáo về nguy cơ sự thoả hiệp với chế độ sẽ đẩy đưa tâm hồn đơn sơ của 
các tín hữu đến chỗ lầm lạc, Đức Cha Huy nhấn mạnh rằng: “Cúi đầu khom 
lưng với chế độ là công khai gây tai tiếng cho Giáo Hội và đưa ra một thông 
điệp sai trái cho các tín hữu. Nó làm lu mờ ký ức anh hùng của các Giám Mục 
đã có gan đương đầu với chế độ.”   
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Đức Tổng Giám Mục Hàn Đại Huy 

 Cuộc phỏng vấn đã được tiến hành hôm 1/6/2011 trước viễn tượng đen tối của 
một loạt các cuộc tấn phong bất hợp pháp mà cộng sản Trung quốc dự định tiến 
hành trong vài ngày tới. 

Từ đây đến lễ Giáng Sinh, Hội Công Giáo Yêu Nước Trung quốc (HCGYN) dự 
định tấn phong Giám Mục trái phép cho ít nhất là 10 linh mục công khai. Trước 
mắt, Tòa Thánh đã được các linh mục hầm trú tại thành phố Vũ Hán (Wuhan-
��) là thủ phủ tỉnh HồBắc (Hubei - ��) thuộc giáo phận Hán Khẩu (Hankow 
- ��) báo cho biết là vào ngày 9 tháng Sáu tới đây, cộng sản Trung quốc sẽ tấn 
phong Giám Mục trái phép cho cha Giuse Thẩm Quốc An (Shen Guoan-���). 

Bình luận về vụ này, Đức Cha Hàn Đại Huy cho biết: “Tôi hết sức âu lo. Đức 
Thánh Cha cũng buồn phiền sâu xa trước biến cố này. Theo chỗ tôi biết thì anh 
chị em giáo dân tại địa phương đã lên tiếng yêu cầu HCGYN và nhà nước 
Trung quốc không được làm như vậy vì trái với giáo luật của Giáo Hội Công 
Giáo. Cha Thẩm Quốc An có vẻ cũng không đồng tình nhưng bây giờ ngài nghĩ 
cái gì trong đầu thì tôi không biết. Nhưng mà tôi muốn nói ngài điều này: Tôi 
tin là ngài biết phải chọn đường ngay lối thẳng mà đi. Và chỉ có một con đường 
duy nhất đúng là phải kháng cự lại yêu sách sai trái của chế độ”. 
Trước những diễn biến ngày càng phức tạp tại Trung quốc, Đức Cha tổng thư 
ký Bộ Truyền Giáo lo ngại rằng “Khi xảy ra ngày càng nhiều những vụ tấn 
phong trái phép như thế này Giáo Hội tại Trung quốc hay một một bộ phận của 
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Giáo Hội tại đây dường như đang đi dần đến chỗ dựng nên một Giáo Hội khác 
không có liên hệ gì với Đức Thánh Cha.” 

Các Giám Mục tại Trung quốc dưới sức ép của chế độ đang đẩy Giáo Hội tại 
đây đến bờ vực của ly giáo. Đức Cha Hàn Đại Huy, người đã từng là giáo sư 
Thần Học tại Đại Chủng Viện Thánh Linh ở Hương Cảng trước khi được Đức 
Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ hiện nay hôm 23/12/2010, đồng ý là có 
những sức ép từ phiá nhà nước cộng sản. Tuy nhiên, “cảm nhận của tôi là cái 
áp lực này không ác liệt như những gì mà anh em chúng tôi đã phải gánh chịu 
trong những thập niên trước. Nói chẳng hạn, bây giờ nguy cơ bị bắt đi lao động 
cải tạo, tù đày hay bị giết không còn như trước.” 

“Dĩ nhiên là các Giám Mục hay linh mục không chịu khuất phục thì bị trừng 
phạt cách này cách khác... Nói thí dụ như Đức Cha Lý Liên Quí (Li Lianghui - 
���) của giáo phận Thương Châu (Cangzhou - ��) tỉnh Hà Bắc (Hebei-��) 
từ chối không tham dự vào Hội Nghị Công Giáo Toàn Quốc thì ngài bị đưa đi 
cải tạo. Nhưng mà, đây chính là bằng chứng hiển nhiên là có thể cứng đầu nhất 
định không chịu khuất phục. Nếu cúi đầu thì gánh nặng bị tách biệt khỏi các 
Giám Mục khác, các linh mục và anh chị em giáo dân của mình cũng đâu có 
nhẹ nhàng gì. Các Giám Mục có gan đương đầu chắc chắn là thanh thản hơn.” 
Đức Cha tổng thư ký chỉ ra rằng “Có những kẻ cơ hội, xu thời sẵn sàng nhượng 
bộ chế độ. Họ nại ra biết bao là lý do chẳng hạn như thế sẽ tốt hơn cho Giáo 
Hội, sẽ được trợ cấp từ nhà nước, yêu cầu khách quan của việc truyền giáo, đủ 
các thứ. Nhưng những biện minh như thế đều giả dối. Khi Giáo Hội bị tách biệt 
khỏi Phêrô, đá tảng của mình, thì sẽ tự động suy yếu”. 

 “Dù cho có bị bách hại đi nữa thì đấy cũng không phải là lý do đủ để biện 
minh cho sự khuất phục. Cúi đầu khom lưng với chế độ là công khai gây tai 
tiếng cho Giáo Hội và đưa ra một thông điệp sai trái cho các tín hữu. Nó làm lu 
mờ ký ức anh hùng của các Giám Mục đã có gan đương đầu.” 

“Ta cần phải để ý điều này là người Công Giáo Hoa Lục hiện nay được linh 
hứng bởi Tân Chân Phước Gioan Phaolô II, người đã hô hào ‘Đừng sợ’. Vị 
Giáo Hoàng này đã nói những lời này vào buổi khởi đầu triều Giáo Hoàng của 
ngài ngay khi ngài vừa rời khỏi Ba Lan, một đất nước nơi Giáo Hội bị bách hại 
và chỉ có chút hy vọng thành công. Nhưng mà ‘Đừng sợ’ đã có hiệu quả. Chính 
Đức Hồng Y Casaroli đã không lường được cộng sản đã sụp đổ tan tành trong 
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thời gian ngắn ngủi như thế”. 

Đức Hồng Y Agostino Casaroli (24/11/1914 – 9/6/1998) là Quốc Vụ Khanh 
Tòa Thánh từ năm 1979 đến năm 1990. Ngài cổ vũ cho việc đối thoại thay vì 
đối đầu với các chế độ cộng sản từ khi ngài còn là một nhà ngoại giao. Năm 
1964, ngài đại diện cho Tòa Thánh để ký hiệp ước với Hung Gia Lợi, và hai 
năm sau đó với Nam Tư. Đây là những lần đầu tiên Tòa Thánh có những quan 
hệ ngoại giao chính thức với các nhà nước cộng sản. 

Trước tình trạng hiện nay của Giáo Hội tại Trung Hoa, Đức Cha Hàn Đại Huy 
cũng khuyên hàng giáo sĩ nước này hai chữ ‘Đừng sợ’. Với những ai vẫn cứ sợ, 
ngài nói: “Những Giám Mục và linh mục nào thấy mình không làm tròn được 
nghĩa vụ, không có gan cứng cổ chống lại sức ép của chế độ thì chúng tôi 
khuyên họ điều này: họ nên xin nghỉ mọi công việc mục vụ và có can đảm trao 
lại thừa tác vụ của mình.”  

BỘ TRƯỞNG TƯ PHÁP TEXAS VÀ SINH VIÊN THỦ KHOA ĐẤU 
TRANH ĐỂ LẬT NGƯỢC LỆNH CẤM CẦU NGUYỆN TRONG LỄ 
TỐT NGHIỆP 

 

 
Sinh viên thủ khoa Angela Hildenbrand cầu nguyện tại lễ tốt nghiệp 

 TTCG (Tổng hợp CNA / ksat.com / mysanantonio.com) – Toà Phúc thẩm bang 
Texas đã ra quyết định hôm thứ sáu 3-6 rằng thẩm phán Fred Biery của quận 
San Antonio đã sai khi ra lệnh cấm cầu nguyện chung tại lễ tốt nghiệp, diễn ra 
vào tối thứ bảy 4-6 tại Trường Trung học Medina Valley, bang Texas, Hoa Kỳ. 
 
“Tôi rất vui và thấy may mắn vì Chúa đã cho tôi có cơ hội được dự phần trong 
trường hợp này, cũng như được chia sẻ với tất cả tâm tình của mình vào tối 
ngày mai... Tất cả mọi thứ có thể diễn ra theo như kế hoạch ngày thứ bảy 4-6, 
và tôi được tự do cầu nguyện như tôi cảm thấy thích đáng”, Hildenbrand chia 
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sẻ hôm thứ sáu 3-6. 
 
Vào tối thứ bảy 4-6, hàng trăm phụ huynh, người thân và bạn bè là thành viên 
của khoá tốt nghiệp năm 2011 đã háo hức để nghe bài diễn văn của Angela 
Hildenbrand, sinh viên thủ khoa của trường. Khán đài tại sân bóng đá của 
Trường Trung học Medina Valley, nơi diễn ra lễ tốt nghiệp, đã được tăng 
cường an ninh, sau khi có người gọi đến trường học đe doạ rằng Angela 
Hildenbrand nên xem lại quyết định của mình nếu không muốn bị tổn hại, 
nhưng buổi lễ kết thúc tốt đẹp mà không xảy ra sự cố nào. 
 
Hildenbrand đã đấu tranh để được cầu nguyện trong bài diễn văn của mình 
nhưng cho đến cuối ngày thứ sáu 3-6 vẫn bị cấm làm điều này. Mãi cho đến tối 
thứ sáu 3-6, Toà Thượng thẩm mới đảo ngược phán quyết của thẩm phán Fred 
Biery và cho phép Hildenbrand được cầu nguyện trong bài diễn văn tốt nghiệp 
của mình. 
 
“Cho dù bạn có muốn tham gia cùng tôi hay không, bạn cứ tự do làm những gì 
mà bạn thấy là tốt nhất”, Hildenbrand nói vắn tắt trước khi cô cầu nguyện: 
“Lạy Chúa, con cám ơn Ngài vì đã nâng đỡ toàn thể cộng đồng trong suốt vụ 
điều trần này…”. 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lưu Thông an toàn 

Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe sau Thánh Lễ, xin quý vị sử dụng đường đi phía 
sau Nhà Thờ để tránh gây cản trở lưu thông hoặc tai nạn cho những xe đi vào 
bãi đậu xe Nhà Thờ bằng đường đi phía tay trái từ Đường Winchester đi vào. 
 
Khi đi du lịch bạn ĐỪNG quên Chúa 

Khi đi du lịch hoặc đi xa bạn thường lo lắng không biết đi tham dự Thánh Lễ ở 
đâu. Website: www.masstimes.org cung cấp cho bạn mọi thông tin để tìm địa 
chỉ Thánh Đường và giờ cử hành Thánh Lễ trên toàn thế giới. 
Khi đi du lịch bạn đừng quên Chúa. Chúa chẳng quên bạn bao giờ . 
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Thư Cảm Tạ 
 

 
  
Kính thưa Cha Quản Nhiệm, 
Ban Mục Vụ và toàn thể Ông bà, Anh chi em 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Lavang Winchester. 
 
Thật hân hoan và vui mừng khi con được trở về thăm toàn thể anh chị em trong 
Cộng Đoàn sau khi lãnh nhận chức linh mục tại Dòng Ngôi Lời Chicago, 
Illinois. Đồng thời, con lại được phép của Cha Xứ Thomas, Cha Quản Nhiệm 
để cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn vào Chúa nhật 29. 05. 2011 vừa qua. Con xin chân 
thành tri ân sâu xa. 
 
Sự hiện diện, lời kinh nguyện và những lời chúc thân thương dành cho con 
trong thánh lễ và trong tiệc mừng đã làm cho con thêm niềm tin và sức mạnh để 
vững bước trên con đường theo Tiếng Chúa trong sứ vụ Truyền giáo và phục 
vụ tha nhân. 
 
Bên cạnh lời tri ân đến Cha Thomas, Cha Giuse Trọng con cũng xin gởi lời 
cám ơn đặc biệt đến ban Phụng vụ, Ca Đoàn, ban Văn Nghệ (các ca sĩ và nhạc 
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công), ban Ẩm thực, ban trang hoàng, ban Tiếp tân…đã hết mình tham gia và 
hy sinh trong mọi công tác để cho buổi lễ thật vui tươi, thánh thiện và kết quả 
vô cùng tốt đẹp. 
 
Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên cha xứ Thomas, cha Quản 
nhiệm và toàn thể ông bà anh chị em trong cộng đoàn. 
 
Xin Chúa, Me Maria, Thánh Giuse luôn luôn chúc lành cho anh chi em và mọi 
sinh hoạt mục vụ trong những ngày tháng sắp đến được thành quả để mở rộng 
Nước Chúa trong tinh thần Yêu thương và Phục Vụ. 
 
Chân thành tạ ơn. 
Lm. Giuse Nguyễn Công Minh SVD. 
  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Đạo Công giáo đẹp quá và xấu quá 

  Lm. Piô Ngô Phúc Hậu 

Một ông bạn đến thăm. Bạn mới toanh. Mình chỉ mới biết chứ chưa quen và 
chưa dám thân. Vừa ngồi xuống ghế, ông vô đề cái rụp: 

Anh là linh mục. Tôi là mácxít. Nhưng chúng mình cứ chân thành nói chuyện 
với nhau. 

Không ai ngại ai. Đừng ai sợ ai. 

- Đồng ý. Tôi chỉ ước mong có bấy nhiêu thôi. 

- Tôi công nhận đạo của anh có chân lý, vì nó tồn tại hai mươi thế kỷ. Tôi cố 
tìm hiểu đạo của anh, nhưng tìm hoài không ra. Tôi đọc Victor Hugo, tôi thấy 
đạo của anh rất mâu thuẫn. Đọc cuốn “Những Kẻ Khốn Cùng”, tôi thấy đạo của 
anh đẹp quá. Đọc cuốn “Nhà Thờ Đức Bà Paris”, thì lại thấy đạo của anh bẩn 
quá. Vậy thì đạo của anh là gì? 

- Đọc Victor Hugo, anh chỉ thấy chúng tôi, chỉ thấy Giáo Hội, chứ chưa thấy 
ĐẠO. Chúng tôi không phải là ĐẠO. Đức Giêsu mới là ĐẠO. Chúng tôi hay 
Giáo Hội của chúng tôi, chỉ là những người tội lỗi đang lẽo đẽo theo sau Đức 
Giêsu, để tìm ơn cứu độ. Giữa Đức Giêsu và chúng tôi còn một khoảng cách xa 
vời vợi. 
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- Làm thế nào để hiểu biết Đức Giêsu? 
- Phải đọc Thánh Kinh. 
- Thánh Kinh bán ở đâu? 
- Có đâu mà bán. 
- Tại sao vậy? 
- Anh hiểu rõ hơn chúng tôi. Nhưng hy vọng chánh sách sẽ mở rộng từ từ… 

Mình và ông mácxít ngồi tâm sự rỉ rả với nhau từ tám giờ tối, đến mười giờ 
đêm. Tin 

tưởng và chân thành dìu cả hai người đi vào mọi ngóc ngách lịch sử của cả đạo 
lẫn đời. 

Mình không ngại kể lại cho ông bạn sơ giao nghe những trang sử đen tối nhất 
của Giáo Hội. Thời Trung Cổ Giáo Hội đã phạm những sai lầm ngoài sức 
tưởng tượng của mình. 

Đó là chia rẽ Kitô giáo; tòa án tôn giáo; cuộc chiến dai dẳng giữa Công giáo và 
Hồi giáo; đời sống luân lý sa đọa ngay tại Vatican. 

Mình kể chuyện Giáo Hội yếu đuối, mà lòng không e ngại. Dường như mình 
cảm thấy rằng khiêm tốn nhìn nhận lỗi lầm của Giáo Hội cũng là chứng tá của 
Tin Mừng. Thánh 

Phaolô đã không giấu giếm cái quá khứ tội lỗi của mình. Ngài thấy mình yếu 
đuối bao nhiêu thì càng thấy ơn Chúa hùng mạnh bấy nhiêu. Thánh Phêrô trên 
đường truyền giáo, chắc chắn không quên kể lại chuyện mình chối Chúa ba lần. 
Kể chuyện mình chối Chúa, mà cả người kể lẫn người nghe đều cảm thấy lòng 
mình thương Chúa nhiều hơn. 

Hôm nay ông bạn mácxít được nghe chuyện xấu xa của Giáo Hội nhiều hơn 
ông đã từng biết. Ông không ghét, ông không khinh Giáo Hội. Dường như ông 
thông cảm với Giáo Hội, y như ông thông cảm với thân phận yếu đuối chung 
của loài người và của chính ông. Dường như ông cũng bắt đầu thấy rằng dưới 
gầm trời chẳng có ai là thánh. Ai khoe mình 

là Thánh, thì chỉ là khoác lác, chỉ là cuồng si, chỉ là không tưởng… 

Mình cảm thấy rằng khi hai người đối thoại với nhau mà không thành kiến, 
không hận thù, thì họ sẽ thấy những khuyết điểm của nhau chỉ là đáng tiếc, chứ 
không đáng khinh dể. Bây giờ ông bạn mácxít của mình không còn thắc mắc tại 
sao “đạo của anh bẩn quá”. Ông chỉ còn muốn biết Đức Giêsu là thế nào. Mình 
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kể cho ông nghe ba câu chuyện của ba người. 

Người thứ nhất là ông Philip. Sau khi được Đức Giêsu mời gọi làm đệ tử, 
Philip vội vàng đi khoe với ông bạn Nathanael: “Đấng mà Môsê và ngôn sứ nói 
tới, thì chúng tôi đã gặp rồi, đó là Đức Giêsu con ông Giuse, người làng 
Nagiarét”. Nói tới Nagiarét một làng nổi tiếng quê mùa, Nathanael cả cười và 
phê một câu chắc nịch: “Chẳng có điều gì tốt mà lại xuất phát từ Nagiarét”. 
Philip đành chịu thua, nhưng khuyên bạn: “Anh hãy đến mà xem”. Nathanael 
đến gặp Đức Giêsu và đã tin Người là Đấng Cứu Thế. 

Mình khuyên ông bạn mácxít của mình: “Anh hãy nuôi ước muốn tìm hiểu Đức 
Giêsu. Ngài sẽ trực tiếp giúp anh”. Người thứ hai là đại danh hào Lep Tolstoi. 

Tolstoi say mê kinh “Phước Thật Tám Mối”. Đó là bài giảng quan trọng nhất 
của Đức Chúa Giêsu. Đó là chân dung hoàn hảo nhất của một Kitô hữu chân 
chính. Tolstoi đã giới thiệu kinh này cho Thánh Gandhi của Ấn Độ. Thánh 
Gandhi đã phát biểu ý kiến của mình về kinh “Phước Thật Tám Mối” như sau: 

“Sau khi đọc kinh phước thật tám mối, tôi rất yên tâm tiếp tục cuộc đấu tranh 
bất bạo động của mình để giành độc lập cho quê hương Ấn Độ”. 

Người thứ ba là đại danh hào Dostoievsky. 

Dostoievsky bất mãn với Giáo Hội thời Trung Cổ. Trong cuốn “Anh Em Nhà 
Karamasov” ông đã dựng nên một vở tuồng cực ngắn mô phỏng một vị hồng y 
ngồi ghế chánh án xử một tín đồ về tội không tin theo giáo huấn của Giáo Hội. 
Người tín đồ ấy bị đưa lên giàn hỏa thiêu. Phần kết của vở tuồng, Dostoievsky 
cho đức hồng y chánh án đối chất với ĐứcGiêsu đang bị giam ở tầng hầm của 
tòa giám mục, “Xin Ngài nhớ là trước khi về trời, Ngài đã trao mọi quyền hành 
trên trời và dưới đất cho chúng tôi rồi mà. Tại sao bây giờ Ngài lại đến xía vào 
việc của chúng tôi…”. 

Dostoievsky bất mãn với cái xấu của Giáo Hội, một tập thể yếu đuối đang đi 
tìm ơn cứu độ nơi Đức Giêsu. Nhưng ông lại tuyệt đối tin tưởng vào Đức 
Giêsu. Ông tuyên tín như sau: “Đức Giêsu là Chân-Thiện-Mỹ tuyệt đối. Nếu có 
ai bảo rằng Đức Giêsu không có chân lý thì tôi, Dostoievsky, vẫn đứng về phía 
của Người”. 

Mình hứa sẽ tìm cho ông bạn mácxít của mình một cuốn sách Thánh Kinh. Đọc 
Thánh Kinh để biết Đức Giêsu. Đọc Thánh Kinh còn giúp người đọc hiểu sâu 
sắc hơn về các tác phẩm văn chương của Châu Âu. Mình đan cử một ví dụ: 
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V.Gheorghiu tác giả của cuốn “Giờ Thứ Hai Mươi Lăm” kể chuyện: một người 
đàn bà nghèo tên là Aritiba có một người chồng mà dư luận cho là có dòng máu 
Do-Thái. Đó là thời điểm đang bùng vỡ phong trào bài Do Thái. Người đàn bà 
này sợ quá, nhưng không dám hỏi chồng. Bà cứ nom nóp lo sợ, cứ âm thầm 
thắc mắc. Cho tới buổi tối hôm ấy,chồng của bà hấp hối. Bà đứng khóc thút thít 
bên giường người chồng sắp ra đi. Khi ông vừa ngáp một cái rồi tắt thở, thì bà 
vội kéo quần ông xệ xuống một cái rồi kéo trở lại ngay. 

Bà hốt hoảng lấy tay làm dấu Thánh giá… 

Mình hỏi ông bạn: 
 Anh có biết tại sao bà kéo quần của chồng xệ xuống, rồi vội kéo lên ngay 
không? Anh có hiểu tại sao bà ta hốt hoảng và làm dấu Thánh giá không? 
 Tôi chưa kịp hiểu. Anh hỏi tôi mới để ý. 
 Bà kéo quần chồng xệ xuống mới phát giác ra rằng quả thật chồng bà là người 
Do Thái. 
 Theo luật, thì mọi người Do Thái phải cắt bỏ da bọc quy đầu. Bà đã thấy, bà 
sợ quá. Khi sợ quá người bên đạo chúng tôi thường làm dấu Thánh giá như một 
phản xạ. Nếu anh đọc Thánh Kinh, anh sẽ tìm hiểu ngay chi tiết có vẻ hơi bí 
mật này. 
 Có lý. Anh kiếm cho tôi một cuốn Thánh Kinh nha. 
 

Cánh Diều 

 
Người Rumani nói về nguồn gốc của trò chơi thả diều bằng mẩu chuyện như 
sau: 

Tại một làng kia, có một người nghèo mà ai cũng gọi là Cob. Cob là một tên 
gọi không mấy thanh cao trong ngôn ngữ Rumani. Người ta gọi ông bằng 
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tên ấy vì cái miệng sún răng cũng như đôi chân khập khiễng của ông. Con 
người có dáng vẻ xấu xí ấy lẽ dĩ nhiên chỉ có thể là một người nghèo mà thôi. 
Không vợ, không con, ông Cob lầm than như tất cả những người nghèo khác. 
Ði đến đâu, ông cũng trở thành trò đùa cho mọi người. Vậy mà con người ấy 
không hề than thân trách phận hoặc tỏ ra giận dữ, buồn phiền mỗi khi bị chọc 
ghẹo. 

Cả đời, ông chỉ có mỗi một băn khoăn: là chưa hề làm một việc thiện cho 
người khác. Ông yêu người, ông muốn tặng thật nhiều quà cho mọi người. 
Nhưng ông cảm thấy mình quá nghèo để có thể thực hiện được giấc mơ ấy. 
Ông thường tự nhủ: "Bệnh tật, đau yếu, khốn khổ, chết chóc, đó là số phận 
chung của mọi người. Ai không nhỏ lệ thì cũng khóc thầm trong lòng. Nước 
mắt là cơm bữa của loài người. Do đó, cần phải làm cho con người phấn khởi, 
vui tươi". Nghĩ thế, ông trình bày lên Chúa tước nguyện như sau: "Xin Chúa 
cho con có thể mang lại cho những người đau khổ một quà tặng". 

Một quà tặng cho nhân loại đau khổ, nhưng ông Cob vẫn không biết món quà 
đó phải như thế nào. Trong khi chờ đợi, mỗi lần bị cười chê, mỗi lần bị đem ra 
làm trò cười, ông vẫn tươi cười với ý nghĩ rằng: "Ít ra mình cũng làm cho 
người khác vui". 

Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng ông Cob mới tìm ra được món quà tặng 
mà ông sẽ mang lại cho nhân loại đau khổ: đó là một cánh diều bay lơ lửng 
trên không. 

Nghĩ đó là sự linh ứng của Chúa, ông Cob đi nhặt tất cả những gì cần thiết để 
làm một cánh diều. Ông miệt mài cắt xén, sơn vẽ để hoàn thành được một cánh 
diều óng ả, sáng chói như một đĩa bay. 

Khi cánh diều gặp gió bay cao, cả dân làng kéo nhau ra cánh đồng để nhìn 
ngắm cánh diều của ông Cob. Mọi người đưa mắt nhìn lên không trung và 
quên hẳn những nhọc nhằn của cuộc sống. Ðó là quà tặng mà người khốn khổ 
nhất của ngôi làng đã mang lại cho người đồng loại của mình. 

Một tác giả nào đó đã nói: "Trái tim không phải là một món hàng để mua bán, 
mà là một món quà để trao tặng". Một trái tim không biết trao tặng là một trái 
tim chết. 

Sự giàu có và nghèo nàn có thể phân biệt con người thành giai cấp thứ bậc. Có 
người tiền rừng bạc biển, có người nghèo rớt mòng tơi. Nhưng mỗi người chỉ 
có một quả tim, và quả tim đó lẽ ra phải giống nhau, bởi vì người ta không thể 
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cân lường được quả tim. Do đó, quà tặng xuất phát từ quả tim đều vô giá. Giá 
trị của món quà không hệ tại ở số lượng của tiền bạc, mà ở quả tim được gói 
gém trong món quà. 

Chúa Giêsu đã nhìn thấy qủa tim mà một người đàn bà góa đã gói trọn trong 
một đồng xu nhỏ dâng cúng đền thờ. Nhân vật Cob trong câu chuyện của người 
Rumani trên đây đã đặt tất cả con tim của mình vào cánh diều để làm vui cho 
con người. 

Một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói an ủi, một bàn tay nâng đỡ, đó là bao 
nhiêu quả tim mà con người có thể trao tặng cho nhau. Và có thể là những món 
quà cao quý nhất mà những người xung quanh đang chờ đợi nơi chúng ta. 
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(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 

3 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, vùng 
Wildomar. Cho share, giá 1 phòng $350 (bao điện nước 
gas) . Liên lạc: anh Huy Cell  951-249-2178  & 951-723-
8811  giờ làm việc 


