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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: 12 May/29/2011 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 4:00PM (Spanish) 
                  5:00PM (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   951-795-0120 
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 
TÂN LINH MỤC GIUSE NGUYỄN CÔNG MINH 
SVD 

 
Cầu chúc cha mãi mãi là mục tử nhân lành của Chúa 
và luôn luôn sẵn sàng thí mạng sống mình vì đàn 
chiên.       Chân thành cầu chúc. 

CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester

TIN MỪNG CN VI PHỤC SINH 
Ga 14, 15-21 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Nếu 
các con yêu mến Thầy, thì hãy giữ giới răn Thầy. Và 
Thầy sẽ xin Cha, và Người sẽ ban cho các con một 
Đấng Phù Trợ khác, để Ngài ở với các con luôn mãi. 
Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể đón 
nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết được 
Ngài; còn các con, các con biết Ngài, vì Ngài sẽ ở nơi 
các con và ở trong các con. Thầy sẽ không bỏ các con 
mồ côi: Thầy sẽ đến với các con. Một ít nữa, thế gian 
sẽ không còn thấy Thầy. Phần các con, các con thấy 
Thầy vì Thầy sống và các con cũng sẽ sống. Trong 
ngày đó, các con sẽ hiểu biết rằng Thầy ở trong Cha 
Thầy, và các con ở trong Thầy, và Thầy ở trong các 
con. Ai nhận các luật Thầy truyền và giữ các luật đó, 
thì người ấy là kẻ mến Thầy. Và ai mến Thầy sẽ được 
Cha Thầy yêu mến, và Thầy sẽ yêu nó, và sẽ tỏ mình 
ra cho nó"
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Câu chuyện kể về một cha sở mới, khi về nhận nhiệm sở, với bài giảng đầu tiên làm cho 
họ đạo hồi hộp và thích thú. Chúa nhật tuần sau, bổn đạo đi lễ mong chờ cha sở mới 
giảng dạy thêm những điều khác, ai ngờ ngài lại nói y như bài giảng tuần trước. Vào 
tuần lễ thứ ba, rồi Chúa nhật thứ tư, ngài cũng đã giảng y như vậy, bổn đạo hết sức buồn 
bã. Sau cùng, một buổi họp hội đồng giáo xứ đã được triệu tập để xin cha sở cắt nghĩa 
về thái độ lạ lùng của ngài. Giáo dân hỏi: “Bộ cha chỉ có một bài giảng đó thôi sao?” 
Ngài trả lời: “Không. Tôi có vài bài giảng, và tôi cũng còn đang soạn thêm. Nhưng vì 
quí ông bà vẫn chưa thi hành điều nào trong bài thứ nhất cả, nên tôi vẫn phải nhắc lại 
cho đến khi những lời giảng đó được thi hành”. 
Bài Phúc âm hôm nay, gồm những câu trích từ bài giã biệt dài của Chúa Giêsu với các 
môn đệ trước khi Người bị bắt và chịu chết. Người hứa: “Nếu các con nhân danh Thầy 
mà xin điều gì, chính Thầy sẽ làm điều đó”. Với điều kiện: “Ai có và giữ các điều răn 
của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy”. Đang khi dạy về luật yêu thương, Chúa 
Giêsu đã chứng tỏ hành vi tối thượng của tình yêu: ban chính mình Người một cách 
hoàn toàn, tất cả và vô điều kiện cho nhân loại. Và Người cũng ra lệnh cho mỗi người: 
“Hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương các con”. Tình yêu này phải được chứng tỏ 
bằng hành động, phải thật sự hiến thân để đi theo Người. Bởi Người đã trở thành khuôn 
mẫu của sự thánh thiện của chúng ta. 
Cách đây không lâu, một bác sĩ giải phẫu người Mỹ đã vâng theo tiếng gọi của Chúa 
Giêsu, yêu thương tha nhân bằng cách ban tặng chính bản thân mình cho họ. Ông đã trở 
nên một nhà truyền giáo phục vụ trong ngành y khoa. Từ bỏ quê hương, ông đi tới một 
hòn đảo xa xôi trên biển Thái Bình dương, nơi dân chúng sống nghèo khổ, bệnh tật vì 
thiếu thuốc. Sau một thời gian, để tạo sự bất ngờ cho bác sĩ, vị mục sư ở Mỹ đã đến 
thăm ông mà không báo trước. Khi mục sư đến, ông bác sĩ đang sửa soạn giải phẫu cặp 
mắt của một em bé gái 8 tuổi. Vị mục sư đã quan sát cuộc giải phải xảy ra qua cái cửa sổ 
của một căn chòi nhỏ. Sau ba giờ đồng hồ, bác sĩ đi ra khỏi phòng mổ và nói: “Đôi mắt 
của cô bé rất tốt. Em sẽ mau khỏi bệnh”. Rồi ông đi ra gặp mục sư của mình. Khi bàn về 
cuộc giải phẫu vừa mới xảy ra, mục sư hỏi: “Ông sẽ được trả bao nhiêu tiền cho cuộc 
giải phẫu đó nếu ông giải phẫu ở Mỹ?” “Chừng 3000 đô la, tôi đoán như vậy”, bác sĩ trả 
lời. “Vậy ở đây người ta trả ông bao nhiêu?” mục sư hỏi. “Tôi không biết nữa, chỉ vài xu 
và nụ cười của Thiên Chúa” ông bác sĩ nói. Rồi đặt tay lên vai mục sư, ông lay nhẹ và 
nói, “Nhưng lạy Chúa, cuộc sống ở đây thật tuyệt vời!” 
Món quà tình yêu của Thiên Chúa ban nhưng không cho ta qua Đức Giêsu Kitô, mặc dù 
là vô giá, nhưng không phải là không có điều kiện. Giống như tất cả các loại tình yêu, 
Tình Yêu Thiên Chúa cũng có những đòi hỏi. Và một trong những đòi hỏi nặng nề nhất 
của Người, một đòi hỏi thường xuyên, đó là chia sẻ tình yêu thương đó cho tha nhân. 
Khi chúng ta đáp lại lời mời gọi: “Hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu thương các con”, 
chúng ta sẽ có được cảm cái giác hoan lạc giống như vị bác sĩ: “Nhưng lạy Chúa, cuộc 
sống ở đây thật tuyệt vời!”. 
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SỐNG ĐẠO 
Linh Mục - Người Của Những Mâu Thuẫn 

"Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ…". Câu hát vẳng 
sang từ phòng anh bạn sinh viên Việt Nam ở cạnh phòng tôi. 
Và bỗng dưng hai chữ "mười năm" làm tôi chợt nhớ đến 
ngày kỷ niệm mười năm thụ phong linh mục sắp tới của 
mình. Tôi lẩm nhẩm theo điệu nhạc của bài hát: "Mười năm 
linh mục tưởng mình đã cũ…" 

Mà cũ thật! Bởi sau mười năm chẳng còn ai gọi tôi là “cha mới” 
nữa. Cũ quá đi chứ. Tuy nhiên, là “cha cũ” nhưng tôi không thể 

để cuộc đời và ơn gọi linh mục của mình cũ đi được. Các nhà tu đức đã chẳng bảo các 
linh mục phải làm mới lại ơn gọi của mình mỗi ngày là gì? Như một cố gắng để làm mới 
lại cuộc đời và ơn gọi linh mục của mình, tôi để mặc cho dòng tư tưởng cuốn mình đi. 
Tôi nhớ lại một mẩu chuyện về thánh Don Boscô… 

Hôm 7/6/1841, hai ngày sau khi lãnh chức linh mục, Cha Don Boscô đã trở về dâng lễ 
tại quê nhà. Sau thánh lễ, bà Marguerite, mẹ Người, đã ôm Người một hồi lâu. Bỗng 
dưng bà buông con ra và trợn mắt nhìn con. Sau cùng, bà lùi ra xa, quỳ xuống trước mặt 
con. Cha Don Boscô ngỡ ngàng vội đỡ bà dậy và nói: 
- Mẹ ! Mẹ làm sao thế ? Mẹ thấy con lạ lắm sao ? 
Bà Marguerite ấp úng trả lời: 
- Vâng. Thưa... Vâng. Con lạ lắm. Con là ai? Con cao trọng. 
Và bà đã oà lên khóc. 
Con là ai? Linh mục là ai? Một câu hỏi đã được đặt ra rất nhiều lần, nhưng vẫn chưa có 
câu trả lời đầy đủ và thoả đáng. Cũng có thể sẽ không có câu trả lời đầy đủ và thỏa đáng, 
vì ơn gọi linh mục là một mầu nhiệm do ý muốn khôn dò của Thiên Chúa. Mầu nhiệm,  
bởi xét trong một góc độ nào đó, con người và cuộc đời linh mục là một sự hoà trộn khó 
hiểu của biết bao nhiêu điều mâu thuẫn. 

1- Mâu thuẫn giữa bản thân yếu hèn của linh mục với sự cao cả của sứ mệnh: 
- Là con người bất toàn, nhưng linh mục lại phải thi hành những nhiệm vụ thánh, phải 
chu toàn những công việc linh thiêng. 
- Được xức dầu thánh hiến để thuộc về Thiên Chúa, nhưng linh mục vẫn phải sống giữa 
lòng cuộc đời đầy những bất trắc và cạm bẫy. 
- Là con người sống trên mặt đất này, nhưng bàn tay linh mục lại phải không ngừng 
vươn lên tới Trời cao. 
-  Là con người sống giữa thế gian, nhưng linh mục không được thuộc về thế gian mà 
phải thuộc về Thiên Chúa. 
-  Linh mục phải sống đẹp lòng Thiên Chúa, nhưng cũng phải làm vừa lòng con người. 
-  Linh mục phải là một cánh chim bay trên núi thánh, nhưng cũng phải gần gũi với từng 
con người yếu hèn. 
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2- Mâu thuẫn giữa thực tại thiêng liêng và những giá trị vật chất: 
-  Là người làm chứng cho những thực tại thiêng liêng, nhưng linh mục không thể phủ 
nhận sự cần thiết của những điều kiện vật chất mà đời sống đòi hỏi. 
-  Là người xây dựng Nước Trời trong lòng anh chị em mình, nhưng linh mục lại bị vây 
bọc bởi những quyến rũ của trần thế. 
-  Là người phân phát những của cải không hư nát, nhưng linh mục vẫn phải lệ thuộc 
vào những của cải chóng qua. 
-  Là người mời gọi anh chị em mình tin tưởng vào Chúa Quan Phòng, Đấng nuôi sống 
từng con chim, Đấng săn sóc từng cánh hoa ngọn cỏ, nhưng linh mục vẫn phải lo toan 
cho mình nơi ăn chốn ở. 

3- Mâu thuẫn giữa sức mạnh và yếu đuối: 
-  Mỗi ngày linh mục cầm trong tay, rước vào lòng mình Chúa Giêsu Thánh Thể, Đấng 
là Sự Thật và là Sự Sống, nhưng linh mục vẫn phải đương đầu với những cám dỗ bất 
trung, bội tín và đôi khi linh mục cảm thấy như sự sống tâm linh của mình bị cạn kiệt. 
-  Là người phải có niềm tin chuyển được núi, dời được non, nhưng nhiều lúc linh mục 
vẫn thấy lòng mình đầy những nghi nan và ngờ vực. 
-  Là người giới thiệu Đấng Cứu Thế cho người khác, nhưng nhiều lúc linh mục quờ 
quạng mãi mà vẫn như không thấy Chúa đâu. 
-  Là người rao giảng tình yêu thương và sự tha thứ, nhưng nhiều lúc linh mục cảm thấy 
như mình phải trả giá quá đắt cho những đòi hỏi này. 
-  Là người hướng dẫn tâm linh, nâng đỡ người khác, nhưng linh mục không tránh khỏi 
những nguy cơ khiến mình ngã gục. 
-  Là người thay quyền Chúa tha tội cho những tội nhân, nhưng linh mục cũng rất cần 
được ơn tha thứ. 
-  Là người giới thiệu con đường giải thoát, nhưng linh mục vẫn sợ mình không được ơn 
cứu độ. 

4- Mâu thuẫn giữa những cái riêng tư và những cái chung: 
- Linh mục luôn ý thức rằng Chúa đòi hỏi phải vượt lên trên những ràng buộc của gia 
đình và huyết thống để hoà nhập vào một gia đình rộng lớn hơn, nhưng linh mục vẫn là 
một người con không có quyền sống ngược lại bổn phận hiếu thảo mà mình đã rao 
giảng. 
-  Là người được đặt lên vì và cho cộng đoàn, nhưng linh mục vẫn có cuộc đời riêng để 
sống. 
-  Là người được tách ra khỏi thế gian để lo việc của Thiên Chúa, nhưng linh mục vẫn 
cứ phải bận tâm với những công việc của đời này. 

5- Mâu thuẫn giữa những từ bỏ và những sở hữu: 
-  Là người của mọi người, nhưng linh mục lại chẳng được giữ riêng ai cho mình. 
-  Là người được gọi làm bạn hữu của Thiên Chúa, được trao quyền lãnh đạo cộng đoàn, 
nhưng linh mục vẫn phải sống như một người tôi tớ phục vụ anh chị em mình. 
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-  Là người quản lý cả đoàn chiên, nhưng không được có con chiên nào là của riêng... 

Và còn nữa, còn rất nhiều những mâu thuẫn gay gắt trong cuộc đời linh mục. 

Những mâu thuẫn này dường như không dịu đi hay mất đi theo tuổi đời linh mục. Trái 
lại, càng ngày chúng càng trở nên gay gắt hơn. Dung hòa được những mâu thuẫn để 
sống trọn vẹn mọi chiều kích của đời mình là điều không dễ dàng. Chính trong thực tại 
đầy những mâu thuẫn ấy mà cuộc đời linh mục trở thành một cuộc chiến dai dẳng và 
thật gay go. Chiến đấu với những nghi nan ngờ vực trong đời sống đức tin của chính 
mình. Chiến đấu với những khát vọng tầm thường vẫn cứ như nung như nấu trong cõi 
lòng. Chiến đấu chống lại những mệt mỏi, rã rời của thân xác. Chiến đấu chống lại 
những chán chường khi tinh thần bạc nhược. Chiến đấu chống lại những ý tưởng muốn 
buông xuôi, muốn chạy trốn, muốn đào ngũ… Mà cuộc chiến nào lại chẳng có đổ máu, 
có thương tích, có chết chóc, có chiến thắng và chiến bại? 

Trong lá thư gửi các linh mục, một nữ giáo dân người Nga đã viết: “Một đêm kia khi tôi 
đang cầu nguyện, bỗng thấy những bức tường nhà tôi như biến mất. Rồi căn nhà bé nhỏ 
của tôi xuất hiện đầy những bóng linh mục. Những linh mục đang sống trong nghi nan. 
Những linh mục đang quằn quại vì khổ đau, những nỗi đau thầm kín. Những linh mục 
đang chờ đợi hồi tục. Những linh mục đang muốn kết hôn. Những linh mục đã hồi tục 
đang muốn ly dị. Những linh mục vẫn còn đang ở lại nhiệm sở, nhưng hầu như quá mệt 
mỏi. Có một vài vị như đã hết hơi, đã kiệt sức... 

Lúc ấy trong tâm trí tôi hoàn toàn tan biến cái ý định kết án bất cứ ai trong số những 
linh mục thiếu đức tin, yếu đuối và thiếu chín chắn này. Rồi tâm hồn tôi bỗng tràn ngập 
tình yêu và lòng thương cảm. Tôi muốn an ủi tất cả các vị ấy. Tôi muốn nói với các vị ấy 
rằng: Tôi và tất cả chúng tôi, những người giáo dân cần đến các linh mục biết bao”. 

Những lời bộc bạch thật chân thành của một người giáo dân! Người nữ giáo dân ấy 
không tô son vẽ phấn cho các linh mục, không đưa các linh mục lên tới tận trời xanh 
bằng những lời tung hô và chúc tụng. Nhưng bà đã vẽ nên những bức chân dung rất thật 
của đời linh mục, đã hiểu được tất cả những nghiệt ngã của cuộc sống mà người linh 
mục phải đối diện, đã thông cảm với những yếu hèn nơi bản thân linh mục. Và cho dù 
có những khuyết tật nơi khuôn mặt cũng như đời sống của các linh mục, bà vẫn không 
đánh mất lòng tôn kính mến yêu. Trái lại, niềm tôn kính mến yêu ấy dường như dạt dào 
hơn bởi bà biết và tin rằng các linh mục là người của Thiên Chúa và là người của mọi 
người. Bà cũng biết rằng : để có thể sống trọn vẹn đời mình, các linh mục rất cần đến lời 
cầu nguyện và sự nâng đỡ của anh chị em giáo dân. 

Có thể có những người không đồng ý với những suy nghĩ của bà. Và có thể họ sẽ đặt 
câu hỏi: "Tại sao các linh mục được gọi là người của Thiên Chúa, đã được Thiên Chúa 
yêu thương và tuyển chọn lại có thể có những khuyết tật trong đời sống mình như vậy?". 
Thư gửi giáo đoàn Do Thái đã đưa ra câu trả lời: “Tư tế nào cũng là người được chọn 
trong số những người phàm và được đặt lên làm đại diện cho loài người trong các mối 
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tương quan với Thiên Chúa để dâng lễ phẩm cũng như lễ đền tội. Vị ấy có khả năng cảm 
thông với những người yếu đuối và những kẻ lầm lạc, bởi chính Người cũng đầy yếu 
đuối. Mà vì yếu đuối nên Người phải dâng lễ đền tội cho dân thế nào thì cũng phải dâng 
lễ đền tội cho chính mình như vậy"  (Dt.5, 1-3). 

Thật vậy, là người của Thiên Chúa nhưng rõ ràng các linh mục cũng chỉ là những con 
người yếu đuối như bao người khác. Bí tích truyền chức không tự động biến đổi con 
người linh mục trở thành một vị thánh. Vẫn còn đó nơi con người linh mục những hèn 
yếu và giới hạn. Nhiều anh chị em giáo dân không chấp nhận được hình ảnh của những 
linh mục thất trận có lẽ vì họ đã được nghe nói nhiều đến những dáng vẻ cao sang bề 
ngoài của người linh mục. Hậu quả là khi người linh mục không phản ảnh được bức 
chân dung đích thực của Đức Kitô thì những anh chị em ấy mất niềm tin. Không chỉ mất 
niềm tin nơi người linh mục mà mất niềm tin cả nơi Thiên Chúa nữa. Dịp Tuần Thánh 
năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã đi hành hương Đất Thánh. Từ chính 
căn phòng tiệc ly ngày xưa của Chúa Giêsu và các Tông Đồ, Người đã viết một lá thư 
gửi cho các linh mục trên toàn thế giới nhân ngày Thứ Năm Tuần Thánh, ngày kỷ niệm 
Chúa Giêsu lập bí tích Truyền Chức Thánh. Trong thư Người ghi lại : “Nhiều lần, sự 
yếu hèn của con người linh mục đã che khuất khuôn mặt Đức Kitô trong con người họ. 
Tại phòng tiệc ly đây, không phải chỉ sự phản bội của Giuđa đạt đến cao điểm, nhưng 
chính Phêrô cũng phải đối diện với yếu đuối của mình khi nghe lời tiên báo chua xót về 
sự khước từ của ông. Khi chọn những con người giống như nhóm mười hai, quả thực 
Đức Kitô không ảo tưởng. Bởi chính trên sự yếu đuối của con người mà Chúa Giêsu 
đóng ấn bí tích sự hiện diện của Người. Thánh Phaolô tỏ cho chúng ta biết lý do: « 
Những kho tàng ấy, chúng tôi lại chứa đựng trong những bình sành, để chứng tỏ quyền 
năng phi thường phát xuất từ Thiên Chúa, chứ không phải từ chúng tôi” (2Cor.4, 7)"  
(Gioan Phaolô II, Thư gửi các linh mục –  Thứ Năm Tuần Thánh  2000 ). 

Thân phận con người linh mục là thế đấy. Được bao bọc bởi muôn điều thánh thiêng 
nhưng chính con người mình lại chẳng phải là thánh. Được trao phó để quản lý những 
kho tàng quý báu, nhưng bản thân mình lại chỉ như chiếc bình sành mong manh dễ vỡ. 

Không biết tôi có bi quan quá hay hạ giá người linh mục quá không khi suy tưởng về 
cuộc đời linh mục như thế? Không biết tôi có thiếu lương thiện khi trưng dẫn Lời Chúa 
và lời của Đức Thánh Cha để "biện minh " cho những yếu đuối của mình ? Tôi sợ nếu 
không dám chấp nhận sự thật về những yếu đuối của mình mà cứ tô hồng cho cuộc đời 
linh mục bằng những hào quang bên ngoài thì e rằng sẽ tạo nên những ảo tưởng cho 
chính mình và cho những người khác. Tiên tri Isaia đã chép lại lời Giavê: “Ta đã gọi tên 
con, con thuộc về Ta”  (Is 43,1). Vâng, Thiên Chúa đã gọi đích danh người linh mục, đã 
thánh hiến để linh mục thuộc về Người. Nhưng dù thuộc về Thiên Chúa, nhưng linh 
mục vẫn cứ còn mang trong mình những bất toàn và yếu đuối. 
Biết thế nên cùng với lời tạ ơn Thiên Chúa sau mười năm linh mục, tôi cũng dâng lên 
Người những lời tạ tội và những lời cầu xin tha thiết để mình có thể sống trọn vẹn ơn 
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gọi linh mục giữa biết bao mâu thuẫn và giằng co của cuộc đời. Tôi cũng nói thầm trong 
lòng mình rằng: “Thưa anh chị em giáo dân, chúng tôi cần anh chị em biết bao! Cần lời 
cầu nguyện, cần sự tha thứ, cần sự cảm thông, cần sự nâng đỡ để chúng tôi mãi mãi là 
những mục tử như lòng Chúa mong ước”.                                            Phêrô Phạm Minh Tâm 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Tự do tôn giáo sẽ là một vấn đề lớn đối với Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ. 
Towson, Hoa kỳ [CNS 19/5/2011] - Tự do tôn giáo sẽ là một vấn đề lớn cho Giáo hội 
Công giáo tại Hoa kỳ. 
Trong bài diễn văn về tự do tôn giáo tại trường trung học Towson, bang Baltimore, hôm 
10 tháng 5 năm 2011, ông John Garvey, viện trưởng viện Ðại học Công giáo Hoa kỳ tại 
Washington khẳng định rằng tự do tôn giáo sẽ là vấn đề quan trọng nhứt đối với Giáo 
hội Công giáo tại Hoa kỳ trong nửa thế kỷ tới. Lý do là vì văn hóa Mỹ tiến triển theo 
những cách thế khác nhau và đôi khi thù nghịch với tôn giáo. 
Theo ông Garvey, cuộc khủng hoảng về lạm dụng tình dục trong Giáo hội đã làm cho 
Giáo hội bị tổn thương sâu xa và khiến cho uy tín tinh thần của Giáo hội sút giảm. 
Trong thập niên vừa qua, những hạn chế pháp lý đối với Giáo hội lại được công chính 
tán thành. Ngày nay, Giáo hội đang ở vào vị trí của những tôn giáo thiểu số. 
Các Ðức giám mục Anh nói rằng bản dịch mới của Thánh lễ giúp đào sâu đức tin. 
London [CNA 19/5/2011] - Các Ðức giám mục Anh nói rằng bản dịch mới của thánh lễ 
giúp đào sâu đức tin. 
Trong một lá thư mục vụ sẽ được đọc trên các nhà thờ trên toàn quốc vào Chúa nhựt 29 
tháng 5 năm 2011, các Ðức giám mục Anh nói rằng bản dịch hiện tại của thánh lễ chưa 
thể hiện đầy đủ ý nghĩa của nguyên bản Latinh và do đó đánh mất một số giáo huấn về 
đức tin mà phụng vụ nhắm tới. 
Các Ðức giám mục Anh và xứ Wales ghi nhận rằng ngôn ngữ là một yếu tố quan trọng 
để thông truyền giáo huấn chân thật của đức tin, bởi vì "chúng ta tin như thế nào thì cầu 
nguyện như thế đó". 
Bản dịch mới của thánh lễ đã được một nhóm chuyên gia do Hội đồng Giám mục của 11 
nước Anh thoại bổ nhiệm thực hiện. Công tác đã khởi sự từ năm 1973. Ðây là lần thứ ba 
nguyên bản Latinh được dịch sang Anh ngữ. 
Theo dự trù, bản dịch mới sẽ được xử dụng trong các giáo xứ tại Anh và xứ Wales vào 
tháng 9 năm 2011. 
Năng lượng nguyên tử là một quái vật. 
Seoul [Ucanews 18/5/2011] - Giáo hội Công giáo tại Nam Hàn cực lực phản đối việc xử 
dụng năng lượng hạt nhân. 
Trong một bài viết được đăng trên tờ báo của Hội đồng Giám mục có tên là 
"Kyeonghyang Magazine", Ðức cha Peter Kang U il, Giám mục Cheju, chủ tịch Hội 
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đồng Giám mục Nam Hàn viết rằng năng lượng hạt nhân là một quái vật không thể sống 
chung với các sinh vật. 
Theo Ðức cha Kang, bảo rằng năng lượng hạt nhân là một năng lượng "xanh" hay năng 
lượng "sạch" là một hành động lừa gạt. 
Trong một chuyến viếng thăm tại hai Giáo phận Saitama và Sendai, Nhựt bản, là hai nơi 
bị trận động đất và sóng thần tàn phá nặng nề nhứt, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám 
mục Nam Hàn đã nêu lên câu hỏi: liệu năng lượng hạt nhân có an toàn không? 
Trích dẫn thông điệp "Caritas in Veritate" [bác ái trong sự thật] của Ðức thánh cha 
Benedicto XVI, Ðức cha Kang nói: "môi trường tự nhiên của chúng ta là một quà tặng 
của Chúa cho mọi người và chúng ta cần phải xem mình có trách nhiệm đối với người 
nghèo, các thế hệ tương lai và toàn thể nhân loại". 
Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Nam hàn khẳng định rằng quyền thống trị trái đất 
mà Chúa ban cho con người không phải là tuyệt đối. Ngài nói: "Chúng ta phải biết tự 
chế đối với thiên nhiên". Năng lượng hạt nhân có thể là một đại họa, bởi vì không có bất 
cứ kỹ thuật nào của con người có thể kiểm soát nó. Do đó, Ðức cha chủ tịch Hội đồng 
Giám mục Nam Hàn kêu gọi mọi người hãy suy nghĩ về chủ nghĩa tiêu thụ của xã hội 
khiến phải xử dụng quá nhịều năng lượng. 
Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nga than phiền về tình trạng dân số sút giảm. 
Mascova [CWN 19/5/2011] - Các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Nga than phiền về tình trạng 
dân số sút giảm. 
Trong một hội nghị mới đây tại Mascova, các nhà lãnh đạo Chính thống, Công giáo và 
Tin lành tại Nga và một số nước láng giềng đã lên tiếng than phiền về cuộc khủng hoảng 
dân số trong vùng. Kể từ năm 1991 đến 2011, dân số Nga từ 149 triệu giảm xuống còn 
143 triệu. 
Theo Ðức cha Hilarion, chủ tịch phòng ngoại vụ của của tòa Thượng phụ Chính thống 
Mascova, ngày nay, "văn hóa quần chúng" chạy theo thành công, tiêu thụ và khóai lạc, 
đang công khai chống lại các giá trị kitô. Văn hóa đang thống trị này khiến cho giới trẻ 
sống ích kỷ và phóng đảng. 
Tham dự hội nghị với chủ đề "Những con đường để chận đứng cuộc khủng hoảng dân 
số", có các vị đại diện của các Giáo hội Kitô tại Nga và vùng vịnh Baltic. 
Trong phần phát biểu của mình, Ðức cha Paolo Rossi, Tổng giám mục Mascova, nhấn 
mạnh đến sự đóng góp của các Giáo hội để giải quyết một vấn đề mà theo ngài "sự thịnh 
vượng vật chất và tinh thần của các thế hệ tương lai tùy thuộc vào". 
Theo nhận xét của Ðức tổng giám mục Hilarion, cho đến thế kỷ 20, các gia đình Nga và 
Âu châu đều có đông con, bất luận nguồn thu nhập hay địa vị xã hội. Nhưng nay, những 
gia đình như thế là điều hiếm thấy. Nhiều gia đình chỉ có một hay hai đứa con. Phải làm 
gì? Ðức cha chủ tịch phòng ngoại vụ của tòa Thượng phụ Chính thống Mascova trả lời: 
"truớc hết, cần phải nhắc nhở dân chúng về những chân lý đạo đức, tạo một bầu khí 
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thuận lợi và những điều kiện xã hội cần thiết cho những gia đình lớn. Nhắc lại những 
sáng kiến của một số giáo xứ tại Mascova, Ðức cha Hilarion nói rằng "trợ giúp xã hội 
phải là một trong những ưu tiên hàng đầu trong giáo xứ và công tác mục vụ". Theo ngài, 
"tất cả mọi lực luợng lành mạnh trong xã hội cần phải liên kết với nhau để ngăn ngừa 
tình trạng dân số chết dần chết mòn". Ngài khẳng định: "Ðể dân số gia tăng, phải bắt 
đầu bằng các sáng kiến kinh tế và tài chính, nhưng cũng phải rao giảng Lời Chúa". 

Gia đình Công giáo   

VATICAN CITY (CNS) – ĐHY Dionigi Tettamanzi, 
tổng giáo phận Milan, nói: “Cũng như mọi người khác, 
người Công giáo thường gặp thử thách phải cân bằng 
nhu cầu, công việc và thời gian rảnh của gia đình, 
nhưng họ cũng có trách nhiệm cho người khác thấy một 
cách giải quyết Kitô giáo đối với ba thứ đó”. 
Tại cuộc họp báo ngày 24-5-2011 để thảo luận về kế 
hoạch cho Ngày hội Gia đình Thế giới 2012, ĐHY nói 
thêm: “Người Công giáo chúng ta nên trở thành cách 
sống duy nhất và căn nguyên mà các thử thách đối mặt 
với mỗi gia đình”. 
Gm phụ tá Franco Brambilla, tổng giáo phận Milan nói 
rằng các cặp vợ chồng Công giáo nên biết về mức độ công việc và thời gian rảnh ảnh 
hưởng đời sống gia đình, nhưng họ cũng phải nhận biết rằng họ có thể “thay đổi thế giới 
qua công việc và nhân bản hóa thời gian bằng việc cử hành Kitô giáo, đặc biệt là lưu 
tâm các ngày Chúa Nhật”. 
Thiết tưởng cũng nên biết thêm rằng Anh ngữ gọi Gia đình là FAMILY, thật ý nghĩa 
vì: Father And Mother, I Love You – Thưa cha mẹ, con yêu cha mẹ! 
Mỹ: Xu hướng ngày càng có nhiều thanh niên trẻ hơn làm linh mục 

(vietcatholic) 

21% người đã tham dự Đại hội Giới trẻ thế giới trước khi vào chủng viện 
WASHINGTON - Hơn một nửa của lớp linh mục 
truyền chức năm 2011 tại Mỹ thuộc độ tuổi 25-34 
tuổi, việc này cho thấy một xu hướng nhất quán 
của ngày càng có nhiều người trẻ tuổi hơn trở 
thành linh mục. 
Hội đồng Giám mục Công Giáo Mỹ đã công bố 
thông kê của lớp linh mục truyền chức năm 2011, 
và nói rằng có một xu hướng liên tục trong năm 
năm qua về ngày càng có thêm người truyền chức 
linh mục trẻ tuổi hơn. 
333 tân linh mục được hỏi ý kiến, trong tổng số 

480 tân linh mục thuộc các giáo phận và Dòng tu năm nay. 

 



 10

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng việc Tông Đồ (CARA), một trung tâm nghiên cứu 
thuộc Đại học Georgetown tiến hành cuộc khảo sát này, ghi nhận rằng 69% các tân linh 
mục là người da trắng / Âu Mỹ / châu Âu da trắng, trong khi 15% là người gốc Tây Ban 
Nha / Latino, và 10% là người gốc Châu Á / Thái Bình Dương. 
Đa số là người Công giáo từ khi mới sinh, mặc dù 8% gia nhập Giáo Hội khi lớn lên. 
Khoảng một phần ba các tân linh mục có một người thân là linh mục hay tu sĩ. 
Hơn một nửa số các tân linh mục có nhiều hơn hai anh chị em, và một phần tư các tân 
linh mục có năm hay nhiều hơn năm anh chị em. 
Cuộc khảo sát cũng nhận thấy rằng 21% người đã tham dự Đại hội Giới trẻ thế giới 
trước khi vào chủng viện. 
Cầu nguyện: khảo sát nói thêm rằng 70% các tân linh mục thường xuyên lần chuỗi Mân 
Côi, và 65% siêng năng chầu Thánh Thể trước khi vào chủng viện. 
Độ tuổi trung bình mà các tân chức nghĩ về ơn gọi linh mục lần đầu tiên là 16 tuổi. 
Đối với 66% số người được hỏi, có một linh mục khuyến khích họ xem xét ơn gọi linh 
mục. 
Khoảng 71% tân chức nói rằng họ cũng được khuyến khích biện phân ơn gọi linh mục 
bởi một người bạn, cha mẹ, ông bà, thân nhân hoặc giáo dân, trong khi một nửa số các 
tân chức cho biết có người làm nản lòng họ trên con đường này. 
Các sở thích phổ biến nhất hoặc hoạt động ngoại khóa của lớp tân chức năm 2011 là 
nghe nhạc (73%), đọc sách (67%), xem phim (62%), chơi bóng đá hay bóng chày 
(41%), đi bộ đường dài (33%), nấu ăn (33%) và chơi dụng cụ âm nhạc (33%). 
Lớp tân chức năm nay cũng có một người bị điếc bẩm sinh, một số người tị nạn từ Việt 
Nam, cựu quân nhân và thừa tác viên của các đạo khác trở lại Công giáo. (Zenit 6-5-
2011)  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thành Kính Phân Ưu 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester chân thành phân ưu cùng anh chị Nghĩa-Hạnh 
và tang quyến về sự ra đi của cụ ông Augustino Nguyễn Văn Định. (26/05/2011) 
Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, xin cùng hiệp thông trong lời cầu 
nguyện cho linh hồn cụ Augustino sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa. 
Chương trình tang lễ 
Cầu nguyện & viếng xác: 
3:00_8:00 pm ngày thứ sáu 03/6/2011  
Bros. Saint Patrick_ 7820 Bolsa Ave., Midway City, CA 92665 
Thánh Lễ an táng:  
6:30 am ngày thứ bầy 04/6/2011 
Blessed Sacrament Church_ 14072 S. Olive St., Westminster, CA 92683  
Tang gia kính báo.  
Bẩy Tân Linh Mục thuộc Dòng Ngôi Lời 
Ngày 21/5/2011 tại nguyện đường Dòng Ngôi Lời tại Techny, Illinois 7 thày phó tế đã 
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được Đức Giám Mục Terry Steib SVD đặt tay truyền chức linh mục, trong số 7 vị tiến 
chức có 4 tân linh mục Việt Nam: cha Giuse Nguyễn Công Minh, cha Trần Trung Bảo, 
cha Dominic Savio phạm Huỳnh và cha Gioan Trần Duy. 
Xin chúc mừng 7 tân linh mục, chúc mừng Dòng Ngôi Lời có thêm 7 vị truyền giáo dấn 
thân vào cánh đồng truyền giáo mênh mông theo sứ mệnh của của tu hội. 

 
Giáo Phận San Bernardino có 3 Tân Linh Mục Việt Nam 
Ngày 20/5/2011 Đức Giám Mục Gerald Bames đã truyền chức linh mục cho 3 thày phó 
tế Việt Nam: thày Anthony Bùi, thày Khan Ngô và thày Peter Phan tại giáo xứ St. Paul 
the Apostle, Chino Hills. 
Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa xin chúc mừng 3 tân linh mục của giáo phận chúng ta. 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Tân Chân phước Nữ tu DULCE của Brazil 
SALVADOR DA BAHIA, Brazil, 19-5-2011 – 
Theo báo São Paulo, Nữ tu Dulce Lopes Pontes là 
một phụ nữ được khâm phục nhất trong lịch sử 
Brazil. Vị nữ tu này được tôn phong chân phước 
vào Chúa Nhật 22-5-2011. 
ĐHY Geraldo Majella Agnelo, TGM hưu trí ở Giáo 
phận Salvador da Bahia, nói: “Mỗi vị thánh là một 
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tấm gương của Chúa Kitô, nữ tu Dulce cũng vậy. Hằng ngày chị dành hết cho người 
nghèo và người đau khổ”. 
ĐHY sẽ trình ĐGH Bênêđictô XVI khi chủ tế Lễ Phong cho vị nữ tu, người đã đoạt giải 
Nobel Hoà bình năm 1988. Chị đã được Chân phước Gioan Phaolô II đến thăm 2 lần 
vào năm 1980 và 1990. 
Chị sinh năm 1914 và có tên rửa tội là Maria Rita. Mẹ chị mất khi chị mới 6 tuổi, và chị 
được các dì của mình nuôi dạy. Lúc 13 tuổi, một người dì dẫn chị đi thăm những nơi 
nghèo khổ nhất thành phố, và sự kiện này đã khơi dậy tính nhạy cảm của chị. Lúc 18 
tuổi, chị vào Dòng Truyền giáo Thánh Mẫu Vô Nhiễm (Missionary Sisters of the 
Immaculate Conception of the Mother of God) và lấy tên dòng là Dulce. 
Điều gợi hứng cho ơn thiên triệu của chị là đời sống của Thánh nữ Têrêsa Hài đồng 
Giêsu. Nữ tu Dulce viết: “Tôi nghĩ tôi thích tình yêu bé nhỏ của những tâm hồn bé nhỏ, 
dù có yêu đến mức nào thì vẫn là ít đối với Thiên Chúa. Giống như Thánh Têrêsa, tôi 
nghĩ rằng Chúa Giêsu vui mừng với những hành động yêu thương nhỏ bé, dù nhỏ bé 
mức nào”. 
Hành động yêu thương nhỏ bé của chị đã chuyển thành công tác xã hội. Chị thành lập 
Hội Hoạt động Thánh Phanxicô (St. Francis Union of Workers). Chị bắt đầu chăm sóc 
các bệnh nhân ở những căn nhà bỏ hoang tại Salvador da Bahia. Khi người ta lấy lại 
nhà, chị chuyển họ tới một chợ cá cũ, nhưng người ta cũng không cho phép. 
Chỉ còn cách là đưa cả 70 bệnh nhân về khu nuôi gà ở tu viện. Và nơi này liền được biến 
thành bệnh viện. Bắt đầu một trang sử khác mà chị sáng lập: Bệnh viện Thánh Antôn, 
chính thức mở cửa vào tháng 5-1959, với 150 giường. Ngày nay, bệnh viện này chăm 
sóc 3.000 bệnh nhân mỗi ngày; và tổ chức của chị được gọi là Công tác Xã hội Nữ tu 
Dulce (Sister Dulce's Social Works), viết tắt là OSID (Obras Sociais Irmã Dulce). Đây 
là hội từ thiện tư nhân theo luật pháp Brazil. 
Trong 30 năm cuối đời, sức khoẻ chị giảm sút, chỉ còn khả năng hô hấp 30%. Năm 
1990, chị yếu hơn và phải nằm bệnh viện 16 tháng. Lúc này chị được Chân phước Gioan 
Phaolô II đến thăm. Chị được chuyển tới Tu viện Thánh Antôn và qua đời tại tu viện 
này ngày 13-3-1992. Hàng ngàn người nghèo đến tiễn đưa chị. 
Năm 2010, người ta phát hiện thi hài chị còn nguyên vẹn. Hài cốt chị được di chuyển tới 
Nhà thờ Thánh Mẫu Vô Nhiễm. 
Phép lạ xảy ra năm 2001 được Giáo Hội công nhận là có sự can thiệp của chị: Chị 
Cláudia Cristiane Santos (năm nay 42 tuổi) sống sót sau cơn xuất huyết sau khi sinh. 
Sau 3 lần phẫu thuật vẫn không thể cầm máu. Các bác sĩ đều hết cách. Thân nhân của 
chị cầu xin nữ tu Dulce cầu bầu, dưới sự hướng dẫn của José Almí de Menezes, bệnh 
nhân liền cầm máu. 
Sự kiện này xác nhận đời sống đức hạnh của nữ tu Dulce, tập trung vào việc cầu nguyện 
và bác ái trong những việc nhỏ. Nữ tu Dulce thường nói: “Tình yêu vượt qua mọi trở 
ngại, mọi hy sinh”. 

Thánh Maximilian Kolbe Auschwitz  tử đạo  
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Thánh Maximilian Kolbe, Linh mục dòng Phanxicô của 
Ba Lan, là nhà truyền giáo và tử đạo, qua đời trong trại 
tập trung ở Auschwitz, thời Thế chiến II, và được kính 
nhớ như một vị “tử vì đạo vì lòng vác ái” vì đã chết thay 
cho một tù nhân là người đã có vợ và con cái. Ngài được 
Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II phong thánh ngày 10-
10-1982. 
Thánh Maximilian cũng được kính nhớ vì công việc 
truyền giáo của ngài, việc truyền bá Phúc Âm của ngài sử 
dụng các phương tiện truyền thông hiện đại, và suốt đời 

của ngài đã tận hiến cho Đức Trinh Nữ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội.  
Thánh Maximilian, theo một số tiểu sử, được Đức Trinh Nữ Maria gọi cách riêng, cả 
về đời sống thánh thiện và việc tử đạo của ngài. Từ một đứa trẻ bốc đồng và cư xử xấu, 
ngài đã cầu nguyện với Đức Mẹ để được hướng dẫn, và sau đó ngài mô tả Đức Mẹ 
hiện ra cách kỳ diệu như thế nào với hai vương miện cầm trên tay: một màu trắng, 
tượng trưng cho sự tinh khiết; một màu đỏ tượng trưng cho sự tử vì đạo. 
Khi được hỏi phải chọn giữa hai số phận này, là một đứa bé rắc rối và là vị thánh 
tương lai cho biết ngài muốn cả hai. Thay đổi căn bản lối sống, ngài vào tiểu chủng 
viện của các tu sĩ dòng Phanxicô lúc 13 tuổi, vào năm 1907. 
Lúc 20 tuổi, ngài đã long trọng tuyên khấn làm một tu sĩ Phanxicô, đạt văn bằng tiến sĩ 
triết học trong năm kế tiếp. Tuy nhiên, ngay sau đó, ngài đã mắc bệnh lao mãn tính, 
căn bệnh cuối cùng phá huỷ một lá phổi và làm suy yếu lá phổi khác. 
Ngày 16-10-1917, để đáp lại các cuộc biểu tình chống Công giáo của Tam Điểm Ý, 
thầy Maximilian dẫn 6 tu sĩ dòng Phanxicô khác ở Rome để thành lập hiệp hội mà họ 
gọi là Militia Immaculata - Đạo quân Đức Mẹ Vô Nhiễm. Sự khai sinh của nhóm này 
trùng khớp hoàn toàn với cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga, và các cuộc Đức Mẹ hiện 
ra tại Fatima, Bồ Đào Nha. 
Là một linh mục dòng Phanxicô, Cha Maximilian trở lại làm việc tại Ba Lan trong thập 
niên 1920. Ở đó, ngài thúc đẩy niềm tin Công giáo thông qua các tờ báo và tạp chí mà 
cuối cùng đã đạt được một sự luân lưu ngoại thường, xuất bản từ một tu viện rất lớn 
đến nỗi nó được gọi là “thành phố của Immaculata”. 
Năm 1930 ngài chuyển đến Nhật Bản, và đã thành lập một toà báo Công giáo Nhật 
Bản năm 1936, cùng với tham vọng tương tự để thành lập một tu viện. 
Năm đó, tuy nhiên, ngài trở về Ba Lan lần cuối cùng. Năm 1939, Đức xâm lược Ba 
Lan và Cha Kolbe đã bị bắt. Đựợc tạm tha một thời gian ngắn trong năm 1940, ngài 
xuất bản một ấn phẩm cuối cùng cho tờ báo Hiệp Sĩ Của Immaculata trước khi ngài bị 
bắt lần sau cùng và bị chuyển đến trại tập trung Auschwitz vào năm 1941. 
Vào đầu tháng 8 năm đó, 10 tù nhân bị kết án tử hình bằng cách bỏ đói như là hình 
phạt khi có một tù nhân nào khác trốn thoát. Xúc động trước lời ta thán của một tù 
nhân về số phận vợ con của ông ấy, Cha Kolbe tình nguyện để chết thế cho người này. 

Thánh Maximilian Kolbe 
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Những người sống sót trong trại tập trung làm chứng rằng các tù nhân chết đói có thể 
nghe được những lời cầu nguyện và hát các bản thánh ca, được hướng dẫn bởi vị linh 
mục là người đã tình nguyện một cái chết khổ đau. Sau 2 tuần, vào đêm lễ vọng Đức 
Mẹ Lên Trời của Giáo Hội, các cán bộ trại đã quyết định đẩy nhanh cái chết của Cha 
Kolbe, bằng cách tiêm vào ngài acid carbolic. 
Thi hài Thánh Maximilian Kolbe đã được cán bộ trại hoả táng vào ngày lễ Mẹ Lên 
Trời năm đó. Ngài đã tuyên bố năm trước rằng: “Tôi muốn được biến thành tro bụi cho 
sự nghiệp của Immaculata, và bụi này có thể được gieo rắc trên toàn thế giới, do đó sẽ 
không có gì còn lại”.                                                                                   Hùng Nguyễn 

Câu chuyện thật của thế kỷ 21 
Nếu chúng ta không có thì giờ ngừng lại một chút để lắng nghe người nghệ sĩ lừng danh 
trên thế giới đàn những tấu khúc mà không ai có thể viết hay hơn được nữa trên một cây 

đàn có những âm thanh tuyệt vời nhất, thì chúng ta sẽ còn mất mát 
và bỏ qua bao nhiêu thứ tốt đẹp khác nữa trên cõi đời này… 
Tại trại xe điện ngầm Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn vào buổi sáng tháng 
giêng lạnh lẽo năm 2007, một người đàn ông đàn liên tục sáu tấu 
khúc của Bach trên cây đàn vĩ cầm trong 45 phút. Ước chừng hơn 
2000 người qua lại trạm xe điện ngầm trong khoảng thời gian đó và 
hầu hết những người ấy đều trên đường đi làm. 

Sau ba phút, một người đàn ông trung niên nhận ra là có người đang chơi nhạc. Ông ta 
chậm bước và ngừng chân trong vài giây rồi lại hối hả theo thời khắc biểu đã định sẵn. 

Bốn phút sau, người đàn vĩ cầm nhận được đồng tiền đầu tiên: một phụ nữ vừa đi vừa 
liệng tiền vô cái nón mà không hề ngừng lại. 

Phút thứ sáu: một thanh niên trẻ dựa vào tường và lắng nghe tiếng đàn, sau đó liếc nhìn 
đồng hồ đeo nơi tay và bước đi. 

Phút thứ mười: một bé trai khoảng 3 tuổi đứng lại nhưng bị mẹ lôi đi vội vã. Cậu bé trì 
lại và nhìn người chơi đàn lần nữa. Dù bị mẹ kéo đi, cậu bé vẫn luôn ngoái đầu nhìn. 
Nhiều đứa bé khác cũng quay đầu nhìn như thế và không cha mẹ nào lại không nhanh 
chóng kéo con mình đi cả. 

Bốn mươi lăm phút đàn không ngừng, chỉ có sáu người thật sự dừng hẳn lại và lắng 
nghe trong một lúc. Khoảng hai mươi người cho tiền mà vẫn tiếp tục bước đi. Người 
chơi đàn nhận được tất cà là 32 đô la. 

Sau một giờ, người đàn ông chấm dứt, thôi đàn và không gian trở nên im vắng. Không 
ai để ý. Không ai vỗ tay khen và cũng chẳng có ai lưu tâm. Nhưng không một ai biết 
điều này, người chơi đàn vĩ cầm đó là Joshua Bell, một cầm thủ lẫy lừng trên thế giới. 
Với cây đàn vĩ cầm trị giá trên ba triệu rưỡi đô la, Joshua Bell đã đàn lên những tấu 
khúc tuyệt vời mà không ai có thể viết hay hơn được nữa. Hai ngày trước đây, Joshua 
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Bell đã trình diễn ở Boston, nơi mà giá trung bình là 100 đô la một vé và nhạc viện bán 
sạch không còn dư một vé nào.  

Đây là một câu truyện thật: việc Joshua Bell lặng lẽ chơi đàn tại trạm xe điện ngầm 
được báo Washington Post sắp xếp để xem cảm xúc con người trong xã hội như thế nào, 
họ nhận thức và lựa chọn ra sao…  

Câu hỏi được đặt ra là tại nơi chốn thông thường trong giờ giấc không thuận lợi cho 
lắm, liệu chúng ta có nhìn ra được tài năng với bối cảnh không ngờ, và liệu chúng ta có 
nhận thức được cái đẹp và ngưng lại để thưởng thức nó hay không ?  

Có thể kết luận về chuyện này như sau: Nếu chúng ta không có thì giờ ngừng lại một 
chút để lắng nghe người nghệ sĩ lừng danh trên thế giới đàn những tấu khúc mà không ai 
có thể viết hay hơn được nữa trên một cây đàn có những âm thanh tuyệt vời nhất, thì 
chúng ta sẽ còn mất mát và bỏ qua bao nhiêu thứ tốt đẹp khác nữa trên cõi đời này…  
HÃY XEM THIÊN CHÚA LÀM ĐIỀU GÌ VÀ THẾ NÀO LÀ TÌNH YÊU ....  
Còn bạn, ở vị trí của người phụ nữ này, bạn có muốn tự vẫn không ? 
 Còn bạn, nếu bạn là người đàn ông này, bạn có chấp nhận người đàn bà này làm vợ của 
bạn không ?  
Cuộc sống của chúng ta được Thiên Chúa dẫn dắt, hãy tin vào mầu nhiệm. 
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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 


