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Xã hội:  Phạm Thiên Tứ        951-375-1196  
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Phòng Thánh: Hà Đỗ              951-526-8451 
Phòng Thánh:Lương K. Liên 951-368-8664 
Thánh Nhạc:Lê Phước Thiện 951-775-2222 
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TIN MỪNG CN  VII  PH ỤC SINH 
LỄ THĂNG THIÊN 

 

 Mt 28, 16-20 

Khi ấy, mười một môn đệ đi về Galilêa, đến núi 
Chúa Giêsu đã chỉ trước. Khi thấy Người, các 
ông thờ lạy Người, nhưng có ít kẻ còn hoài 
nghi. Chúa Giêsu tiến lại nói với các ông rằng: 
"Mọi quyền năng trên trời dưới đất đã được ban 
cho Thầy. Vậy các con hãy đi giảng dạy muôn 
dân, làm phép rửa cho họ nhân danh Cha, và 
Con và Thánh Thần, giảng dạy họ tuân giữ mọi 
điều Thầy đã truyền cho các con. Và đây Thầy 
ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
TÁI NGỘ 

Một người đàn ông khi còn sống chuyên môn làm nghề quảng cáo, đến lúc chết ông ta 
xuống gặp ngay Diêm vương. Diêm vương ân cần bèn hỏi: “Muốn ở thiên đàng hay ở 
hỏa ngục”. Người đàn ông ngập ngừng đáp: “Chưa thấy thiên đàng hay hỏa ngục như 
thế nào thì làm sao mà chọn”. Diêm vương bàn dẫn ông ta đến một nơi và chỉ cho thấy 
cảnh thiên đàng: đó là một nơi mát mẻ, yên lặng, người người dịu dàng đi lại, nói 
chuyện nhẹ nhàng, chơi cờ thanh thản… Đoạn dẫn đến một nơi gọi là hỏa ngục thì thấy 
vui nhộn hơn, có những đám ăn nhậu với đủ thứ thức ăn và rượu ngon, có cả văn nghệ 
với nhạc rập rình, có các cô đào trẻ đẹp múa hát… Sau khi đã nhìn thấy hai nơi rồi, ông 
ta mau mắn trả lời: “Ở thiên đàng buồn quá, tôi thích chọn hỏa ngục vui sướng hơn”. 
Thế là Diêm vương sai hai thằng quỉ ném ông ta vào hỏa ngục. Vừa đến nơi ông ta la 
hoảng lên vì nóng quá, chả có ăn nhậu, văn nghệ gì ráo trọi, mà chỉ thấy toàn lũ quỉ đen, 
nham nhở đang vui thích hành hạ các tội nhân. Ông ta sừng sững sờ quay lại hỏi Diêm 
vương: “Thế hỏa ngục lúc nãy Ngài cho tôi thấy nó ở đâu?”. Diêm vương khoái chí cười 
ha hả đáp: “Ngu ơi là ngu, quảng cáo mà mày!” 

Đời là thế đấy! đúng là “sinh ư tử nghiệp” “sống sao thác vậy”. Nói một cách rõ ràng 
hơn thì người đàn ông trong câu chuyện đã bị “gậy ông đập lưng ông” vì khi còn sống 
ông ta đã dùng mánh khóe, xảo thuật để quảng cáo đánh lừa người khác làm lợi cho 
mình. Đến khi chết đi, ông ta vẫn mang dòng máu tham lam, ham lợi đó nên đã bị Diêm 
vương cao tay hơn dùng chính lối quảng cáo đánh lừa ông ta là vậy. Nhưng nếu suy 
rộng ra thì đây cũng là một mẫu người tiêu biểu cho lối sống của nhiều người thời nay. 

Hơn bao giờ hết, người thời nay với lối sống xô bồ, đua tốc độ với thời gian, lấy vật chất 
làm động lực sống, coi hưởng thụ khoái lạc làm mục tiêu hành động nên đã sử dụng 
môn quảng cáo như là một tuyệt chiêu để tranh sống và sinh tồn ở đời. Do đó, người ta 
đua nhau tổ chức cuộc sống mình đặt trên cơ sở lấy ngắn thay cho dài hạn, lấy lợi trước 
mắt quên tác hại sâu xa, lấy bên ngoài quan trọng hơn bên trong, lấy xác hơn hồn. Tất cả 
những sai lầm nguy hiểm trên đương nhiên ai cũng chưa biết, nhưng người ta vẫn cứ 
sống, vẫn cứ coi thường. 

Hôm nay cũng như bao lần khác, chúng ta cùng nhau mừng lễ Chúa lên trời. Và mỗi lần 
như thế chắc chắn Chúa vẫn kêu mời mỗi người chúng ta hãy nghĩ và đặt lại hướng đi 
cuộc đời của mình cho đúng. Hay nói cách khác Chúa muốn chúng ta, nhân cơ hội kỷ 
niệm biến cố Ngài về trời, sáng suốt nhận ra được đâu là mục đích chính của đời sống 
tại dương thế. Thảm thương hay không hiểu tại sao mọi người chúng ta hình như cứ mải 
mê cố tình hoặc khờ khạo coi nhẹ sự sống đời đời. 

Sở dĩ có tình trạng mê lầm mất phương hướng này một phần do những đòi hỏi của bân 
mang vẻ hợp pháp đã đánh lừa nhiều người khiến họ cứ tưởng mình sống không đến nỗi 
xấu xa lắm: nào là “có thực mới vực được đạo”, nào là sống đạo cốt tại tâm, nào là phải 
lo đủ thứ bổn phận trách nhiệm trong gia đình ngoài xã hội, nào là phải liên tục 
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đương đầu để giải quyết biết bao công việc khó khăn. Tất cả những thứ đó có đủ mãnh 
lực mê hoặc, ru ngủ chúng ta đến nỗi chúng ta cho việc lơ là phần thiêng đạo đức, bỏ bê 
việc lành, thông cảm với những yếu đuối sa ngã, khô khan nguội lạnh đôi chút đều 
không có gì phải ân hận, nuối tiếc cả. 

Phần khác là do ảnh hưởng bên ngoài đầu độc. Chẳng hạn, thời nay hầu như ai cũng lấy 
lợi nhuận, hưởng thụ làm mục tiêu sống, trong khi kẻ nào chủ trương ăn ngay ở lành, ăn 
chay đền tội thì người ta cho là dại khờ. Thêm vào đó, nhiều chủ thuyết cổ võ lối sống 
tự do phóng khoáng, phi đạo đức luân lý, đả kích tôn gió khiến đức tin của một số người 
đâm lung lay và hoài nghi những chân lý trong đạo. Đặc biệt ma quỉ đâu chịu ngồi yên, 
chúng dùng mưu mô xảo quyệt, lợi dụng tối đa mọi hoàn cảnh để ra sức dụ dỗ con 
người nghi ngờ Chúa, quên đời sau. 

Ngay cả những giây phút cùng nhau chia sẻ Lời Chúa này, có những người tự bằng lòng 
với cuộc sống hiện tại của mình: nghĩa là họ thỏa mãn những gì họ đang có, còn đạo đức 
chỉ là chuyện thứ yếu và chuyện đời đời lại quá xa vời, không quan tâm vội. Chính khi 
suy nghĩ như thế cũng đã dủ để minh chứng rằng nhiều người đang sống xa Nước Trời. 

Vậy những ai xác tín rằng quê hương đích thực của đời mình là ở trên trời cao thì trước 
hết và trên hết hãy quy hướng tất cả mọi sự trong cuộc sống, vận dụng mọi hoàn cảnh về 
nơi đó để cố gắng chiếm đoạt cho bằng được dù phải trả bất cứ giá nào. Dĩ nhiên, điều 
này không có nghĩa là phải chạy trốn khỏi cuộc sống khốn khổ này, trái lại phải vui tươi, 
can đảm chu toàn những trách nhiệm, bổn phận mà Chúa giao phó cho mỗi người với 
điều kiện đừng để cho bản thân, gia đình, của cải, danh lợi làm chủ, điều kiển đến độ 
quên hết đời sau.    

SỐNG ĐẠO 
CHÚA TIN TƯỞNG CHÚNG TA 
 Có một truyền thuyết xưa kia kể lại rằng: Khi Đức Giêsu hoàn thành sứ mạng dưới thế, 
Ngài trở về trời và được Thiên thần Gabriel đón tiếp.  Gặp Chúa, thiên thần lên tiếng hỏi 
ngay: 
- Xin Chúa cho biết công trình của Chúa sẽ được tiếp tục như thế nào ở dưới thế?  
Chúa Giêsu trả lời:   
- Ta đã chọn 12 Tông đồ, một nhóm môn đệ và một vài phụ nữ.  Ta đã giao cho họ sứ 

mạng rao giảng Tin Mừng đến tận cùng trái đất. 
Nghe Chúa trả lời như thế, thiên thần Gabriel hình như chưa hoàn toàn thỏa mãn nên hỏi 
tiếp: 
 - Nhưng số môn đệ ít ỏi đó thất bại thì Chúa có dự trù nào khác không?  
Chúa Giêsu mỉm cười và dường như muốn biểu đồng tình là thiên thần Gabriel đã có lý 
khi nghi ngờ, tuy nhiên Ngài vẫn quả quyết: 
- Đó là kế hoạch duy nhất Ta chọn.  Ta không dự trù một kế hoạch nào khác cả.  Ta tin 
tưởng vào họ.  

***************************************** 
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Vâng, thưa anh chị em, mãi đến 20 thế kỷ sau, Chúa Giêsu vẫn không thay đổi kế hoạch 
Ngài đã chọn.  Các Tông đồ đã không làm Ngài thất vọng và cả đám dân được họ rao 
giảng Tin Mừng cũng đã không phụ lòng Ngài.  Và hiện giờ Ngài đang tin tưởng vào 
chúng ta. 

Thật vậy, trước khi từ giã các môn đệ ngài để trở về trời, Chúa Giêsu đã trao cho các 
ông trọng trách rao giảng Tin Mừng của Ngài và đã hứa ban cho các ông được lãnh nhận 
ơn Chúa Thánh Thần: “Anh em sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên 
anh em.  Bấy giờ anh em sẽ làm chứng cho Thầy tại Giêrusalem, trong khắp miền 
Giuđê, Samaria và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8). 

Vì thế, các môn đệ đã trở về, lòng tràn ngập hân hoan.  Đây chính là lúc phải bắt tay vào 
việc.  Chính nhờ vào niềm tin và nỗi vui mừng nầy, các môn đệ đã hăng hái ra đi rao 
giảng Tin Mừng sau khi được lãnh nhận Thánh Thần.  Các ông không còn sợ hãi của 
những ngày Chúa chịu chết, nhưng đầy sức mạnh để dám đương đầu với tất cả những 
khổ đau, những thương tích mà chính các ông không thể trốn tránh được.  Quả thật, các 
môn đệ của Chúa Giêsu đã không phụ lòng Ngài. 

Cha Mark Link, S.J đã sánh ví ngày lễ Thăng Thiên như một cuộc chuyền cây gậy từ 
vận động viên nầy sang vận động viên khác trong một cuộc chạy tiếp sức.  Cách đây 
2000 năm, vào ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã chuyền cây gậy sứ mạng của Ngài cho 
Phêrô, Giacôbê và Gioan… đến lượt họ, họ đã chuyền cho những người tiếp theo sau, 
rồi những người nầy lại chuyền cây gậy ấy đến chúng ta.  Và giờ đây đến lượt chúng ta 
lại phải chuyền gậy cho những người kế tiếp. 

Thực tế mà nói, điều nấy có nghĩa gì?  Sứ mạng ra đi rao giảng Tin Mừng về Chúa 
Giêsu như các Tông đồ đã làm mang ý nghĩa gì?  Đối với chúng ta, sứ mạng rao giảng 
về Chúa Giêsu mang một ý nghĩa căn bản trong cuộc sống Kitô hữu.  Đó chính là làm 
chứng cho Chúa Giêsu bằng đời sống Kitô hữu của mình.  Đó chính là sống Lời Chúa 
Giêsu truyền dạy trong chính cuộc sống riêng của mỗi người.  Để rao giảng Chúa Giêsu 
cho thế giới, chúng ta phải bắt đầu bằng cách tự rao giảng Ngài vào chính cuộc sống 
chúng ta trước, sau đó lời rao giảng về Ngài mới tỏa lan khắp thế giới. Nếu có đủ số 
người Kitô hữu biết đưa Chúa Giêsu vào cuộc đời mình thì họ sẽ thay đổi được bộ mặt 
trái đất nầy thành tuyệt vời đến mức chúng ta chưa bao giờ dám mơ ước. 

Anh chị em thân mến, Sứ điệp của ngày lễ Thăng Thiên hôm nay đưa ra cho chúng ta sự 
thách thức trước trước niềm tin tưởng mà Chúa Giêsu đã đặt nơi mỗi người chúng ta: 

“Anh em là muối đất… anh em là anh sáng trần gian…” (Mt 5, 13 -16).  Là men, là 
muối, là ánh sáng cho đời, cuộc sống Kitô hữu phải tốt, phải ướp mặn chất Tin Mừng, 
phải phản chiếu khuôn mặt Chúa Giêsu.  Được như thế, chắc chắn chúng ta sẽ không 
làm cho Chúa Giêsu phải thất vọng. 

Mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, chúng ta không phải chỉ đăm đăm ngước mắt nhìn về 
trời để nuối tiếc, để tìm kiếm, nhưng là ra đi vào thế giới, vào môi trường mình đang 
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sống, để làm chứng cho Chúa, để giới thiệu Chúa Kitô cho anh chị em chung quanh 
mình.  Chúa Kitô đặt hết niềm tin tưởng nơi chúng ta, để rồi một khi chu toàn bổn phận 
của mình nơi trần gian, chúng ta cũng sẽ trở về Trời với Chúa của mình.  

Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Hình Ảnh Chúa Giêsu Xuất Hiện Nơi Mặt Nhật 
Nguồn: Spiritdaily.com   

Ngày 4 tháng 2 năm 2011, một 
chuyện lạ xẩy ra tại trường học St. 
John the Evangelist ở vùng Jackson, 
tiểu bang Michigan. Hôm ấy là ngày 
Thứ Sáu đầu tháng nên các học sinh 
từ lớp Mẫu Giao đển lớp Sáu đều xếp 
hàng đến nhà nguyện để chầu Chúa 
Giêsu Thánh Thể. Thoạt tiên các học sinh lớp 1 được 
thấy Chúa Giêsu trong Mặt Nhật và các em báo cáo cho 
các thầy cô giáo. Sau đó bà Hiệu Trưởng Kathy 
Tarnacki được biết tin này. Lúc bà HIệu Trưởng vào 
chầu Thánh Thể thì bà cũng nhìn thấy hình ảnh Chúa 
Giêsu trong Mặt nhật, bà nghẹn ngào không nói nên lời. 
Bà Kathy nhìn thấy khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra như 
hình vẽ bằng viết chì. 
Thế rồi cha xứ được mọi người báo tin bằng email vì 

cha đi vắng. Hình ảnh Chúa Giêsu tỏ lộ rõ cho tất cả mọi người. Có một số học sinh còn 
thấy nhiều mầu sắc khác nhau trong hình ảnh Chúa Giêsu. Nữ Tu Schissler nói rằng: 
“Có một số học sinh thấy Thánh Tâm Chúa Giêsu ở trong Mặt Nhật (Xin nhìn hình kèm 
theo) 
Khi linh mục Bob Pienta, cha phó xứ đển để rước Chúa Giêsu vào Nhà Tạm thì ngài 
cũng được thấy hình của Chúa Giêsu. Lần này cha Bob lại gọi phone cho cha xứ là linh 
mục James Shaver để mời ngài đền nhà nguyện ngay. 

Cha Shaver quan sát hình Chúa trong Mặt Nhật và gọi ngay 
cho văn phòng giáo phận Lansing để báo cáo. Ngài được giáo 
phận cho biết rằng cứ tiếp tục chầu Thánh Thể cho đến lúc 
8:00 tối. 
Thế rồi các bậc cha mẹ và những người khác trong giáo xứ đã 
xếp hàng để chiêm ngắm Chúa Giêsu thật sự hiện diện nơi 
phépThánh Thể. Có những hàng dài gồm người hiếu kỳ nối 
nhau đển với Chúa. 
Trước khi được đặt lại nơi Nhà Tạm, Bánh Thánh Chúa Giêsu 
không còn ánh sáng và hình ảnh nữa vì Ngài biến đi. Tuy 
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nhiên khi một vị linh mục chụp hình thì thấy có Chúa Giêsu trong hình. Một điều lạ là 
hình mà vị linh mục chụp là hình của Chúa Giêsu của Shroud of Turin, còn hình mà một 
phụ huynh học sinh chụp thì có Thánh Tâm Chúa. 
Chúa Giêsu thực sự hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể, đó là đức tin vững mạnh mà 
người Công giáo luôn tin thật. 

Giáo hội điều hành 117.000 trung tâm điều trị bệnh nhân AIDS trên thế giới   
Vatican - Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về 
Chăm sóc Y tế, báo cáo rằng Giáo Hội Công Giáo hiện đang điều hành 117.000 trung 
tâm để chăm sóc cho bệnh nhân AIDS trên toàn thế giới. 
 
Đức Tổng Giám Mục Zygmunt Zimowski, người Ba Lan, nói với nhật báo 
L'Osservatore Romano rằng trong 30 năm qua, hơn 60 triệu người đã nhiễm HIV, chủ 
yếu là ở châu Phi. Ngài phát biểu với nhật báo Vatican trước ngày diễn ra một hội nghị 
về điều trị và phòng chống HIV và AIDS. 
Hội nghị này diễn ra trong ngày 27 và 28-5. Nó đã được tổ chức bởi Quĩ Người Samari 
Nhân hậu (Good Samaritan Foundation), được Chân phước ĐTC Gioan Phaolô II thành 
lập năm 2004 và giao cho Hội đồng Giáo Hoàng về Chăm sóc Y tế quản lý.  
Đức Tổng Giám Mục nhấn mạnh chứng từ của "vô số nhân viên chăm sóc y tế và người 
tình nguyện, những người trong sự chăm sóc can đảm cho người bệnh...đã bị lây nhiễm 
bệnh”. 
Ngài cũng đề cao công việc của Chân phước Mẹ Têrêsa thành Calcutta và cố Hồng Y 
John Joseph O'Connor ở New York, "là những người đã cổ vũ thành lập nhiều trung tâm 
chăm sóc y tế cho các nạn nhân AIDS", và "nhiều chương trình điều trị và hỗ trợ tại Mỹ 
và các nước nghèo khác”. 
Tổng Giám mục nói rằng hội nghị nhằm trả lời cho các câu hỏi của "nhiều Giám mục 
liên hệ với Hội đồng chúng tôi để được sự giúp đỡ liên tục, với sự hỗ trợ vật chất, nhưng 
trên hết, với các thông tin về các tiến bộ mới nhất trong khoa học trong cuộc chiến 
chống lại căn bệnh này". 
Mục tiêu của Hội nghị bao gồm việc cải thiện chăm sóc mục vụ và y tế cho các nạn 
nhân AIDS, và khuyến khích các nước phát triển hãy thể hiện tình đoàn kết với các nước 
nghèo, "vì quá nhiều người chết mà không tiếp cận được sự điều trị mà họ cần, nhất là 
thuốc kháng virus", hiện chỉ có sẵn ở các nước phát triển. 
 Trong năm 2008, chủ tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Chăm sóc Y tế thời đó, Đức Hồng 
Y Javier Lozano Barragán, báo cáo rằng 27% của các tổ chức trên khắp thế giới chăm 
sóc bệnh nhân AIDS là của Công Giáo, 44% là của Chính phủ; 11% là của các tổ chức 
phi chính phủ, và 8% là của các tôn giáo khác. (CNA / EWTN News 27-5-2011) 

Nhạc phụng vụ phải vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữuWHĐ  

(1.06.2011) – Hôm qua Tòa Thánh công bố Thư của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI 
gửi Đức Hồng y Zenon Grocholewski, Viện trưởng Giáo hoàng Học viện về Thánh nhạc 
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nhân kỷ niệm 100 năm thành lập Học viện. Trước đó, vào ngày 26-05, bức thư đã được 
tuyên đọc tại Học viện. 

Trong thư, Đức Thánh Cha nhắc lại, Đức Piô X đã thiết lập Trường Cao cấp Thánh 
nhạc, và 20 năm sau, Đức Piô XI nâng thành Giáo hoàng Học viện, nhằm khẳng định 
Học viện có một trọng trách riêng.  

Đức Thánh Cha cũng nhắc lại, Học viện ra đời 8 năm sau khi Đức Piô X ban hành Tự 
sắc Tra Le Sollecitudini ngày 22-11-1903. Tự sắc ấn định cuộc cải tổ sâu rộng nền âm 
nhạc của Giáo Hội phải được tiến hành trong truyền thống, không được chịu ảnh hưởng 
của nhạc đời: “Sự can thiệp của Huấn quyền đã đem lại cho Giáo Hội một trung tâm 
nghiên cứu và giảng dạy theo đúng ý của Đức Giáo hoàng muốn nền thánh nhạc phải trở 
về với nhạc bình ca truyền thống. Trong 100 năm hoạt động vừa qua, Học viện đã tiếp 
thu, vận dụng, chuyển đạt các huấn thị về âm nhạc của Tòa Thánh và của Công đồng 
Vatican II, nhằm soi sáng các nhà viết nhạc phụng vụ, các ca trưởng, chuyên viên phụng 
vụ, nhạc công và các giảng viên thánh nhạc”. 

Đức Thánh Cha nêu rõ, tiếp nối Đức Piô X, Giáo Hội đã tiếp tục đưa ra các huấn thị 
mang tính kế thừa, phát triển tự nhiên về lĩnh vực thánh nhạc. Dưới ánh sáng của Hiến 
chế Sacrosanctum Concilium, Đức Phaolô VI và Đức Gioan Phaolô II đã tiếp tục khẳng 
định mục đích của thánh nhạc là vinh danh Chúa và thánh hóa các tín hữu. 

Đức Thánh Cha viết: “Chuẩn mực căn bản của thánh nhạc là tôn trọng truyền thống của 
Giáo Hội, ý nghĩa của việc cầu nguyện, sự trang nghiêm và vẻ đẹp, giữ đúng các bản 
văn và trình tự của phụng vụ, sự tham gia của cộng đoàn, việc tiếp nhận các nét văn hóa 
riêng biệt một cách hợp lệ và tôn trọng ngôn ngữ thể hiện chung, ưu tiên tham chiếu 
nhạc bình ca, chú ý làm nổi bật các hình thức diễn tả đa dạng trong di sản văn hóa của 
Hội Thánh, nhạc đa âm và hợp xướng… Luôn luôn phải tự hỏi ai là chủ thể thực sự của 
phụng vụ? Câu trả lời chỉ có thể là Giáo Hội. Đó không phải là một tập hợp riêng biệt 
đang cử hành, mà chính là Chúa đang hành động trong Giáo Hội, làm nên lịch sử, truyền 
thống và sức sáng tạo của Giáo Hội. Phụng vụ và thánh nhạc sống mối tương quan bền 
chặt giữa truyền thống và sự phát triển đích thực, cả hai thống nhất với nhau. Như các 
nghị phụ Công đồng đã nêu rõ, truyền thống là một thực tại luôn sống động và hàm 
chứa nguyên lý của phát triển và tiến bộ”.Trong số các sinh viên Việt Nam xuất thân từ 
Giáo Hoàng Học Viện Thánh Nhạc có Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Linh mục 
nhạc sĩ Kim Long, Tiến Dũng, v.v.. Hiện nay có 2 nữ tu và 2 LM Việt Nam đang theo 
học tại Trường này. 

(Theo VIS) 

Giáo phận Thanh Hóa bế mạc Tháng hoa kính Đức Mẹ với kỉ lục 3.700 em dâng 
hoa 
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Tháng Năm, tháng mà các loài hoa đua nhau nở rộ, 
tỏa hương khoe sắc, tháng với cái nắng chói chang 
đầu hè...; Tháng, theo truyền thống của Giáo hội 
Công giáo Việt Nam được chọn dành riêng để tôn 
kính Đức Maria - đây được coi là một tiêu điểm 
lớn trong đời sống sinh hoạt đạo đức bình dân tôn 
kính Mẹ Maria của người Ki-tô hữu. 
Trong suốt thời gian này, các giáo xứ trong Giáo 
phận Thanh Hóa đã có các hoạt động tiêu biểu để 
tôn kính Đức Mẹ như kiệu hoa, dâng hoa cộng 
đồng, giao lưu dâng hoa giữa các giáo xứ… Năm 
nay, với sự quan tâm đặc biệt của Đức Cha Giuse 
Nguyễn Chí Linh, cùng với đó là mong muốn Giáo 
phận hóa chương trình dâng hoa tháng Năm, Ngài 
nhận thấy đây là một truyền thống quí báu đáng 
được lưu truyền, thể hiện tâm tình con thảo với 
Đức Maria và muốn phát huy truyền thống tốt đẹp 
đó,  Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh đã khởi ý 
một chương trình Dâng hoa cộng đồng cấp giáo 
phận, quy tụ tất cả các con hoa từ các giáo xứ về 
để dâng hoa kính Đức Mẹ 
Để bày tỏ sự ái mộ đặc biệt của Giáo phận dành 
cho Đức Trinh nữ Maria, tấm lòng yêu mến chân 
thành của Giáo dân dành cho Mẹ Thiên Chúa, 
cũng như tổng kết các hoạt động tháng hoa trong 
Giáo phận... ngày 31/05/2011, Giáo phận Thanh 
Hóa đã tổ chức dâng hoa cộng đồng và Thánh lễ tạ 
ơn Đức Mẹ tại giáo xứ Ba Làng, một giáo xứ vang 
danh lịch sử Giáo hội Việt Nam với Cửa Bạng, núi 
Do mang dấu tích của cha Đắc Lộ, một giáo xứ 
đầy lòng mến khách và nồng hậu với những con 
người chất phác, hiền lành. Chương trình Dâng hoa 
với chủ đề: "Chung lòng tạ ơn" đã nói lên hết tâm 
tình của con dân Giáo phận Thanh Hóa. Điều đặc 
biệt, đây là một sự kiện đạt đến kỉ lục với 3.700 
con hoa đến từ khắp các giáo xứ trong Giáo phận 
Thanh Hóa cùng dâng hoa kính Đức Mẹ, từ Phong 
Ý, Bằng Phú... miền núi xa xôi cho đến Ba Làng, Nghi Sơn... vùng biển nắng gió, từ 
Hữu Lễ, Nhân Lộ... ven dòng sông Mã, sông Chu với những điệu hò đằm thắm đến Tam 
Tổng, Phước Nam... vùng đất chiếu cói lừng lẫy một thời. Cùng tham dự còn có sự góp 
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mặt của 4 đội kèn và 4 đội trống đã làm nên một ngày lễ thật long trọng. Tham dự ngày 
lễ hôm nay có sự hiện diện của Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh -  Giám mục Giáo phận 
Thanh Hóa cùng Linh mục đoàn, các Tu sĩ nam nữ Giáo phận và đông đảo Giáo dân. 
Đức cha Giuse Chủ tế Thánh lễ tạ ơn và Bế mạc tháng hoa Giáo phận. Trong bài chia sẻ 
của mình, Ngài đã nhấn mạnh về ý nghĩa của việc Tôn kính Đức Mẹ qua việc dâng hoa 
và sống tháng hoa với Mẹ. Thế nhưng, việc Tôn kính chỉ có ý nghĩa bằng đời sống Đức 
tin của mỗi người. Đức Cha Giuse đã nói: "Chúng ta mang hoa về  đây để làm thành 
rừng hoa dâng kính Đức Mẹ, nhưng tinh thần của hoa không dừng lại ở rừng hoa chiều 
hôm nay, tinh thần của hoa là chúng ta phải mang hoa đi muôn nơi. Tinh thần của Mẹ 
phải được reo rắc trên khắp các nẻo đường chúng ta đi qua... Hoa tự nhiên thì sẽ phải 
tàn, nhưng hoa cuộc đời của chúng ta thì không bao giờ tàn. Lúc nào chúng ta chịu vò, 
chịu xé, chịu nghiền nát thì chúng ta sẽ dậy hương như loài hoa Oải hương, chính điều 
đó đã được Đức Mẹ thể hiện trong câu chuyện viếng thăm bà Elisabest. Chúng ta sẽ trở 
nên loài hoa có hương sắc khi biết quảng đại với tha nhân và sống cho Chúa..." 

Ban Truyền Thông Giáo Phận Thanh Hóa 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
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 công), ban Ẩm thực, 
ban trang hoàng, ban Tiếp tân…đã hết mình tham gia và hy sinh trong mọi công tác để 
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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. 

  
Thư cha xứ gởi Cộng Đoàn Dân Chúa về việc Xây Dựng Thánh Đường 
Ông bà anh chị em thân mến, 
Khi nói về việc dâng cúng trước tiên và trên hết chúng ta phải nghĩ về chúng ta như là 
những người quản gia đang thực hiện những điều tốt đẹp nhất về những gì Thiên Chúa 
đã trao ban cho chúng ta. Chúng ta cũng bị đòi hỏi phải đáp trả một cách quảng đại về 
những ân huệ chúng ta đã nhận được từ Thiên Chúa. Câu hỏi được đặt ra là: Tôi có thể 
làm được gì để đáp trả lại tất cả những gì Thiên Chúa đã ban cho tôi? 
Hôm nay cha kêu gọi quý ông bà anh chị em hãy quảng đại bởi vì nhu cầu của chúng ta 
thật cấp thiết. Chúng ta cần phải di chuyển Nhà Thờ xuống đường Whisper Heights. 
Cha mời gọi quý ông bà anh chị em hãy đóng một phần cho giải pháp thực tiễn này để 
sớm có được nơi thờ phượng trong một ngôi thánh đường mới. 
Cha cảm ơn quý ông bà anh chị em đã ký giấy hứa đóng góp vào quỹ phát triển giáo 
phận. Chúng ta đã gây được hơn $100,000.00 cho quỹ xây dựng nhà thờ trong năm nay, 
tuy nhiên chúng ta vẫn còn phải mời gọi những ai chưa tham gia đóng góp. 
Trong tuần này sẽ có những bì thư và phiếu điền lời hứa đóng góp cho quỹ phát triển 
giáo phận đặt ở cuối nhà thờ. Nếu ai chưa thực hiện xin mời tham gia. Chúng ta có thể 
thực hiện lời hứa trong khoảng thời gian 6 hay 7 tháng. Nếu quý ông bà anh chị em có 
thể dâng cúng $50.00/tháng, như vậy 7 tháng là $350.00 
Chúng ta có thể đóng góp một lần hoặc nhiều trong vòng 7 tháng. 
Càng nhiều người đóng góp thì mục tiêu sẽ đạt được sớm hơn, nhưng mỗi sự dâng cúng 
dù ít hay nhiều đều là một sự khẳng định về công việc của Thiên Chúa đang thực hiện 
trong Cộng Đoàn Giáo Xứ Chân Phước Teresa of Calcutta của chúng ta. 
Xin ông bà  anh chị  em hãy cầu nguyện thật nhiều và xin Chúa soi sáng cho chúng ta 
biết dâng cúng một cách thích đáng. Xin nhớ cầu nguyện cho cha và cha cũng luôn nhớ 
cầu nguyện cho ông bà anh chị em. 
Thân ái trong Chúa Kitô. 

Cha xứ Tom Burđick 

 
Y Phục khi tham dự Thánh Lễ 
Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, Texas đã nhắc 
nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự Thánh Lễ: 
Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là thời điểm 
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của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thích hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc nhã nhặn  đặc biệt 
khi tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, khi thi hành thừa tác viên 
Thánh Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 
Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về sự thiếu kính 
trọng và tôn kính Nhà của Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng của Chúa Giêsu trong 
Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và thiếu ý thức khi khêu gợi sự cám dỗ 
về đức khiết tịnh nơi người khác phái cùng tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 
Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ. 
Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự Thánh Lễ. 

  CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Dư mà có thể chưa đủ: Vài suy nghĩ về lòng sùng kính Đức Mẹ 
  

Sự cao cả của Đức Maria vượt lên trên hết các thiên thần và 
các thánh. Thật chúng ta không biết ca tụng Mẹ như thế nào 
cho vừa. Nhưng có một điều lạ: khi nhìn vào cách thức người 
Công giáo Việt Nam tán dương Đức Mẹ, tôi thường nhận thấy 
đó là những lời tán tụng vừa quá mức vừa bất cập. Sao lại có 
chuyện mâu thuẫn như thế? 
 
Rất nhiều lời ca tụng của chứng ta là quá mức khi vô tình 
chúng ta đặt Đức Maria ngang hàng với Chúa Giêsu, ngang 

hàng với Thiên Chúa; và những lời ca tụng đó đáng lẽ chỉ phải dâng lên một mình Thiên 
Chúa mà thôi. Có những lời ta áp dụng cho Đức Mẹ mà cũng có thể áp dụng cho Chúa 
Giêsu và còn áp dụng một cách thích hợp hơn cho Chúa Giêsu, như khi ta hát: 
“Vững chí chiến đấu vì Mẹ trong Mẹ, 
Nước Mẹ thống trị, chiến sĩ lên đường mới ” 
Ngoài nước Chúa ra, ngoài sự thống trị của Đức Kitô ra, thọ tạo nào có một nước thống 
trị muôn đời? 
Nhiều khi ta than thở : “Trên con đường về quê mà vắng bóng Mẹ, con biết cậy vào ai? 
Biết nương nhờ ai?”. Tôi hiểu lắm, đó chỉ là một cách nói thôi, nhưng trong tình hình 
hiểu biết giáo lý của phần lớn giáo dân ta còn thấp, những cách diễn tả như trên dễ đưa 
ta sai lạc. Chỉ một mình Thiên Chúa là tuyệt đối. Và chắc chắn Mẹ sẽ không vắng bóng 
trong cuộc đời các con cái Mẹ ở trần gian vì lòng Mẹ lân tuất vô biên. Nhưng xét cho 
cùng, cho dù có mặt Mẹ hay không thì cũng không phải Mẹ là người cứu độ chúng ta, 
bởi chính Mẹ đã phải được cứu độ. Có những kiểu nói hàm hồ, nên tránh. 
Tôn vương, có tôn vương Chúa Giêsu và tôn vương Đức Mẹ. Thống trị thì có Chúa 
thống trị, Mẹ thống trị. Chiến thắng cũng thế : Chúa Giêsu toàn thắng, Trái Tim Mẹ toàn 
thắng. Rồi tận hiến thì cũng phải tận hiến cho Chúa và tận hiến cho Mẹ. 
Tất nhiên là chính Giáo Hội cũng tôn Đức Maria làm Nữ Vương, hoặc tận hiến bản thân 
và thế giới cho Đức Mẹ…. Tôi cũng biết chính Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã 
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chọn khẩu hiệu: totus tuusnghĩa là con hoàn toàn thuộc về Mẹ. Nhưng những việc làm 
và lối nói đó được đặt trong một giáo thuyết và một “linh đạo” đầy đủ, quân bình có cân 
nhắc, được giải thích. Còn nơi chúng ta thì thường khác lắm. Ta thường hiểu theo kiểu 
riêng của ta. Ta tách rời những kiểu nói có nội dung thần học ra khỏi toàn bộ giáo lý của 
Giáo Hội về Đức Mẹ, giữ lại khía cạnh ta thích hoặc ta muốn, thường gắn với tình cảm 
ướt át hoặc với một ước mơ trần tục thầm tín. Những tiếng: “Nước Mẹ” hay  “Mẹ sẽ 
thắng” nơi nhiều người xem ra mang một nội dung mơ hồ hoặc sai lạc. 
Lời ca tụng Đức Mẹ trong Giáo hội Việt Nam ta rất nhiều, có thể là rất đẹp nhưng vẫn 
thiếu sót khi xem Đức Mẹ chỉ là một nguồn cảm hứng cho hồn thơ, hồn nhạc, hay thậm 
chí cho những rung động tình cảm có vẻ ít nhiều trần tục của ta. Ta nói nhiều tới trăng, 
sao, hương, hoa, suối, nhạc, phím đàn, nhưng ít khi đề cập đến các tước vị Đức Mẹ 
trong lịch sử cứu độ. Lời ta nhiều khi thật trống rỗng! Ta nói nhiều tới cô đơn, đau khổ, 
nước mắt, rợn rùng của trần thế, chông gai ba thù, nhưng quá ít đề cập đến những nhu 
cầu đích thực của đời sống Kitô hữu chúng ta, đến những nhân đức cao cả của Đức Mẹ 
mà ta phải noi theo: lòng tin, cậy, mến, lòng dũng cảm, tinh thần phục vụ, phó thác, cầu 
nguyện, lắng nghe và thực hành Lời Chúa … 
Có lần tôi vào một nhà giáo dân đạo đức. Vừa bước vào gian chính tôi đứng ngay trước 
một bàn thờ Đức Mẹ thật to và lộng lẫy. Có lẽ biết tôi thường không thích một lối sùng 
kính nào đó đối với Đức Mẹ, nên dù tôi không nói gì, chủ nhà vẫn kể cho tôi nghe lời 
một vị linh mục nói rằng bà thánh kia quả quyết: suốt đời Đức Mẹ đã luôn luôn bước đi 
trong ánh sáng Thiên Chúa và hằng có các thiên thần chầu chực phục vụ trên một con 
đường ngập hào quang … Tôi hiểu ý của ông, tuy không nói ra, nhưng ông dựa vào “uy 
tín” của một linh mục khác và một vị thánh để gián tiếp phê bình lập trường của tôi. Và 
tôi đã trả lời, đại ý là kiểu diễn tả đó có thể rất đúng nếu hiểu theo nghĩa “thiêng liêng” 
như một cách đề cao sự thánh thiện của Đức Mẹ là Đấng đầy ân sủng, nhưng hiểu theo 
nghĩa hẹp thì sai, bởi lẽ chính Ngôi Hai Thiên Chúa là Con của Mẹ cũng đã bước đi 
trong thân phận con người, phải dò dẫm, phải chiến đấu, phải khóc lóc rơi lệ mà học cho 
biết vâng lời, như thư gởi cho giáo đoàn Do Thái đã viết. Huống hồ là Đức Mẹ! 
Chúng ta có khuynh hướng chung đẩy Đức Mẹ lên tối đa, ngang hàng với Thiên Chúa 
cũng được, ít nhất là càng xa với thân phận của chính chúng ta bao nhiêu càng hay bấy 
nhiêu và coi đó là cách ca ngợi đẹp lòng Mẹ nhất. Tôi tin rằng thật ra Mẹ sẽ buồn hơn là 
vui đấy! Thành ra lòng tôn sùng của ta ít hướng về noi gương Đức Mẹ. 
Trong thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế của Đức Gioan Phaolô II, ngài nhấn mạnh đến đức 
tin của Mẹ: sự cao cả của Mẹ là ở chỗ tin, nhờ tin mới được làm Mẹ của Chúa Cứu thế, 
nhờ tin mới giữ được một chỗ có một không hai trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa, 
nhờ tin mới trở thành người cộng tác một cách đặc biệt (nhưng vẫn là thứ yếu) vào công 
cuộc cứu chuộc của Chúa Giêsu. Những cũng là một lòng tin bị thử thách, có sáng, có 
tối, có trưởng thành dần dần theo định luật của ân sủng và của cuộc sống. Đức Thánh 
Cha nói tới “những đêm tối đức tin” trong đó Mẹ không hiểu rõ, không hiểu hết; chính 
nhờ thử thách mà đức tin của Mẹ trờ nên chín muồi và ngày thêm sâu sắc. Mà cũng vì 



 13

tin, nên Mẹ thực sự là thành phần của Giáo Hội, Mẹ là người đầu tiên đã được hưởng 
trọn vẹn mọi hoa trái của ơn cứu độ do Chúa Giêsu: tín điều Vô nhiễm nguyên tội, tín 
điều Mẹ hồn xác lên trời đều căn cứ trên giáo lý đó. 
Năm 1982, khi loan báo ý định về năm thánh cứu độ, Đức Thánh Cha nói: “Mẹ là đỉnh 
cao của ơn cứu độ; Mẹ gắn liền vào công cuộc cứu độ một cách bất khả phân ly, bởi vì  
Mẹ là Mẹ của Đấng Cứu Thế và là hoa trái cao quý nhất của ơn cứu chuộc. Thật vậy, 
Mẹ là người đầu tiên được cứu vớt bởi chính công nghiệp của Đức Kitô  là con Thiên 
Chúa và là con của Mẹ…” 
“Rõ ràng là sự cao cả của Mẹ không tách rời sự cao cả của Chúa Giêsu. Nhưng đàng 
khác , cũng rõ ràng là Mẹ cũng gần gũi với chúng ta trong thân phận thọ tạo, đặc biệt 
trong đời sống đức tin…” 
Một dấu hiệu khác về thiếu sót trong lòng sùng kính của giáo dân ta đối với Đức Mẹ là 
phần đông họ sính những chuyện ly kỳ, thích nghe theo những tin đồn phép lạ nơi này 
nơi kia hơn là những lời Chúa dạy trong Tin Mừng và những giáo huấn của Giáo Hội. 
Một lòng sùng kính lành mạnh chỉ có được trong một đức tin lành mạnh, vững vàng. 
Chúng ta không biết ca tụng Đức Mẹ thế nào cho đủ, nhưng trong thực tế hiện nay, mặc 
dù đã có nhiều tiến bộ so với khoảng vài ba chục năm trước đây, tôi thiển nghĩ lòng tôn 
sùng của chúng ta có thể là dư mà vẫn chưa đủ, -dư vì quá nhấn mạnh vào những điều 
phụ thuộc hoặc có khi lại hàm hồ (dị nghĩa), và thiếu vì còn ít quan tâm tới những nội 
dung cốt yếu trong giáo lý của Hội Thánh về Mẹ Maria. 

 Lm Nguyễn Hồng Giáo, OFM 

BÔNG HOA ĐẸP TRONG CHẬU HOA XẤU XÍ  

 
Nhà chúng tôi nằm đối diện lối vào bệnh viện John Hopkins ở Baltimore. Chúng tôi 
sống ở tầng trệt và cho thuê tầng trên. Một buổi tối mùa hè nọ, khi đang chuẩn bị bữa 
tối, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cánh cửa mở và trước mặt tôi là một người đàn ông 
trông thật kinh khủng. “Ông ta còn thấp hơn đứa con tám tuổi của mình” - tôi nghĩ thế 
khi nhìn thân hình nhỏ thó của ông ấy. nhưng điều đáng sợ chính là khuôn mặt đỏ lên vì 
sưng tấy. Tuy vậy, ông có một giọng nói thật dễ chịu: “Chào chị! Chị còn dư phòng nào 
không? Tôi từ vùng biển phía tây, đến đây để chữa bệnh sáng nay. Tôi phải ở lại đêm 
nay vì ngày mai mới có xe bus”.  
“Ông nói rằng mình đã đi tìm phòng từ chiều nhưng không được, có vẻ như không có 
chỗ nào còn phòng. “Tôi đoán có lẽ là do khuôn mặt của tôi… Tôi biết nó trông thật 
kinh khủng, nhưng bác sĩ nói rằng chỉ cần điều trị thêm vài lần nữa….” 
Ngập ngừng một lúc, nhưng rồi tôi đã bị thuyết phục bởi những điều ông ta nói sau đó : 



 14

“Tôi có thể ngủ trên cái xích đu ở ngoài hiên. Xe bus của tôi sẽ khởi hành sáng sớm 
mai.” 
Tôi nói với ông rằng chúng tôi sẽ tìm một cái giường để ông ngủ ngoài hiên. Rồi tôi đi 
vào trong để nấu xong bữa tối. Khi bữa tối sẵn sàng, tôi hỏi liệu ông có muốn ăn tối 
cùng chúng tôi không nhưng ông đã từ chối. 
Sau khi rửa chén, tôi ra ngoài hiên bắt chuyện với ông. Cũng không mất nhiều thời gian 
để tôi nhận ra rằng người đàn ông này có một trái tim lớn nằm trong thân hình nhỏ bé. 
Ông kể rằng cả đời mình đã kiếm sống bằng nghề đánh cá để lo cho gia đình đứa con 
gái với năm đứa con và người chồng bị liệt vĩnh viễn sau một tai nạn. 
Câu chuyện của ông hoàn toàn không phải là những lời than vãn, mà ngược lại mỗi câu 
nói đều bắt đầu bằng lời tạ ơn Chúa đã ban phúc. Ông biết ơn Người vì căn bệnh của 
ông không mang đến đau đớn, có lẽ là một dạng ung thư da nào đó. Vào giờ ngủ, chúng 
tôi đặt một chiếc giường gấp ở ngoài hiên cho ông. Khi tôi thức dậy sáng hôm sau, chăn 
mền đã được xếp gọn gàng và người đàn ông đang đứng ngoài hiên. Ông từ chối bữa 
sáng nhưng chỉ ngay trước khi rời khỏi, một cách ngập ngừng, như đang cầu xin một ân 
huệ, ông nói: “Tôi có thể trở lại và ở nhờ nhà chị vào lần chữa bệnh tới được không? Tôi 
sẽ không làm phiền mọi người. Tôi có thể ngủ trên xích đu”. Ông ngừng lại một lúc, rồi 
nói tiếp: “Bọn trẻ con chị khiến tôi có cảm giác như mình đang ở nhà. Người lớn sợ 
khuôn mặt tôi nhưng dường như chúng không để ý đến điều đó.” Và tôi đã đồng ý. Vào 
lần sau, khi đến ông có mang theo một con cá và mấy con sò lớn nhất mà tôi từng thấy 
để làm quà. Ông nói rằng ông đã bắt chúng vào buổi sáng trước khi lên đường để chúng 
được tươi và ngon. Tôi biết xe bus khởi hành lúc 4 giờ sáng và tự hỏi ông đã dậy lúc 
mấy giờ để làm điều này cho chúng tôi. 
Những năm sau đó ông đều đến ở qua đêm nhà chúng tôi. Không lần nào mà không 
mang tặng chúng tôi cá hay sò hay rau từ vườn nhà mình. Có những lần chúng tôi nhận 
được những bưu kiện gởi đảm bảo từ ông: cá và sò được đặt trong hộp với từng lá rau 
được rửa cẩn thận. Chúng tôi biết ông đã phải đi bộ tận 3 dặm để gởi và rằng thu nhập 
của ông chẳng đáng là bao khiến những món quà càng trở nên quý giá. Mỗi khi nhận 
những món quà nhỏ ấy tôi thường nghĩ về lời nhận xét của người hàng xóm kế bên, sau 
khi ông đi vào sáng đầu tiên: “Cô cho người đàn ông kinh khủng đó ngủ lại qua đêm ư? 
Tôi đã từ chối ông ta! Cô có thể mất khách trọ vì ông ta đấy!” Có lẽ chúng tôi mất khách 
trọ một hoặc hai lần. Nhưng giá như mà họ hiểu ông thì cảm giác đó có thể sẽ không còn 
nữa. Tôi biết rằng gia đình mình hạnh phúc khi gặp được ông; người đã dạy cho chúng 
tôi bài học chấp nhận những điều tồi tệ mà không than vãn và luôn biết ơn Chúa. 
Mới đây, tôi đến thăm một người bạn có một ngôi nhà kính. Khi cô ấy chỉ cho tôi khu 
vườn của mình, chúng tôi đã bắt gặp những bông cúc vàng tuyệt đẹp đang nở rộ. Nhưng 
thật ngạc nhiên, chúng được trồng trong một cái chậu rỉ sét, xấu xí. “Nếu là mình, những 
bông hoa này sẽ được trồng trong cái chậu đẹp nhất mà mình có”. “Mình đã hết chậu 
rồi” - cô ấy giải thích - “nhưng biết rằng cây sẽ nở hoa rất đẹp nên mình nghĩ nó sẽ 
không ngại nếu không được trồng trong cái chậu cũ kĩ này một thời gian cho tới khi 
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mình có thể bứng nó xuống vườn”. 
Chắc hẳn cô ấy đã tự hỏi vì sao tôi lại cười một cách vui vẻ như vậy, nhưng tôi đang 
tưởng tượng ra một tình huống tương tự trên Thiên đàng. “Đây là một tâm hồn đẹp”- 
Chúa có lẽ đã nói như thế khi thấy linh hồn của ông lão đánh cá dễ mến - “Ông ấy sẽ 
không phiền phải bắt đầu trong cơ thể nhỏ bé này đâu”. 

 Mary Bartels Bray 
Quân Huy chuyển dịch 

Ði Một Ðoạn Ðường Với Chúa 

Người Ấn Ðộ có kể một câu chuyện ngụ ngôn như sau: Có một 
người thanh niên nọ khao khát được nhìn thấy Chúa. Ðêm ngày, anh cầu nguyện liên lỉ 
chỉ mong sao cho ước nguyện của mình thành sự thật. Quả thực, không bao lâu, Thiên 
Chúa đã đến với anh dưới hình dạng của một con người đẹp đẽ, uy quyền, trầm tĩnh. 
Chúa đề nghị với anh: "Con có thể đi với Ta một quãng đường không?". Người thanh 
niên cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Chúa và anh đồng hành với nhau như một 
đôi bạn tri âm. Ði một lúc, Chúa dừng lại nói với anh: "Ta khát nước, con có thể đi tìm 
cho Ta một ít nước không?". 
Người thanh niên hăm hở đi tìm nước. Lòng anh tràn ngập hạnh phúc. Còn gì sung 
sướng bằng đi tìm nước để mang về cho Chúa... Nhưng, anh đi tìm mãi mà không thấy 
nơi nào có nước... Anh đi mãi để rồi cuối cùng dừng lại bên một bờ sông. Anh đang 
chuẩn bị lấy nước mang về cho Chúa, thì tình cờ một cô gái đẹp xuất hiện bên bờ sông. 
Cô gái đẹp đến độ người thanh niên không còn thấy cảnh vật xung quanh, cũng như 
không còn nghĩ đến việc mang nước về cho Chúa. 
Anh nấn ná đến làm quen với cô gái. Họ thương nhau, lấy nhau và sinh được nhiều con 
cái. Không gì đầm ấm, hạnh phúc cho bằng. Nhưng một cơn ôn dịch xảy đến. Người 
thanh niên đưa vợ con đi đến một nơi khác. Nhưng khi họ đi qua một chiếc cầu, thì thình 
lình mưa gió thổi đến, nước dâng lên kéo cả vợ con anh theo. Người đàn ông bám vào 
được một gốc cây lớn. Anh khóc thương cho thân phận bọt bèo của vợ con cũng như 
chính kiếp cô đơn lạc loài của anh. 
Giữa lúc đó, Thiên Chúa xuất hiện trước mặt anh: Ngài mỉm cười hỏi anh: "Này con, 
con có mang nước về cho Ta không? Con làm gì để Ta phải chờ đợi gần cả tiếng đồng 
hồ". 
Một người cha nhân từ mòn mỏi trông đứa con hoang trở về: đó là hình ảnh cảm động 
nhất về Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta trong bài dụ ngôn "Người 
Con Hoang Ðàng". Từng ngày, người cha ra đầu ngõ để trông đợi. Khi đứa con còn ở 
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đằng xa, ông đã chạy đến để giang rộng đôi cánh tay để ôm trọn đứa con vào lòng, 
không một lời quở trách, không một cử chỉ bất bình... Thiên Chúa cũng đối xử với 
chúng ta như thế. Chúng ta tưởng mình đi tìm Ngài, chúng ta tưởng Ngài ẩn mặt với 
chúng ta. Nhưng kỳ thực, chính Ngài mới là Ðấng đeo đuổi chúng ta, tìm kiếm chúng ta, 
chờ đợi chúng ta. Chúng ta tưởng mình đang đi đến với Chúa, nhưng kỳ thực chính Ngài 
đang ở với chúng ta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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 


