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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.  

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: 11 May/22/2011 

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 

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.  

( Tiếp theo trang 2 ) 
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Thư cha xứ gởi Cộng Đoàn Dân Chúa về việc Xây Dựng Thánh Đường (Tiếp theo) 

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 

TIN MỪNG CN V PHỤC SINH 
Ga 14, 1-12T  

"Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Lòng 
các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin 
vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu 
không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ 
cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các 
con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để 
Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con 
đã biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người rằng: "Lạy 
Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao 

chúng con biết đường đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. 
Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết Thầy, thì cũng biết 
Cha Thầy. Ngay từ bây giờ các con biết và đã xem thấy Người". Philipphê thưa: "Lạy 
Thầy, xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ cho chúng con". Chúa Giêsu 
nói cùng ông rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế mà con chưa biết Thầy ư, 
Philipphê? Ai thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 'Xin tỏ cho chúng con xem 
thấy Cha? Con không tin rằng Thầy ở trong Cha và Cha ở trong Thầy ư? Những điều 
Thầy nói với các con, không phải tự mình mà nói, nhưng chính Cha ở trong Thầy, Ngài 
làm mọi việc. Các con hãy tin rằng Thầy ở trong Cha, và Cha ở trong Thầy. Ít ra các con 
hãy tin vì các việc Thầy đã làm. Thật, Thầy bảo thật các con: Ai tin vào Thầy, người ấy 
sẽ làm những việc Thầy đã làm. Người ấy còn làm được những việc lớn lao hơn, vì 
Thầy về với Cha" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
KHUÔN MẶT THIÊN CHÚA  
Nếu gom các hình vẽ, các bức tượng Chúa lại để so sánh, chúng ta sẽ thấy Thiên Chúa 
có nhiều khuôn mặt khác nhau, tùy theo sự tưởng tượng của các họa sĩ và của các nhà 
điêu khắc. 

Từ ghi nhận này, ta có thể liên tưởng đến hình ảnh Thiên Chúa mà mỗi người khắc họa 
cho đời mình. Thiên Chúa chỉ có một, nhưng mỗi người lại hình dung về Người một 
cách khác nhau, tùy theo sự suy nghĩ và sở thích riêng của mình chứ không hẳn đã đúng 
như hình ảnh đích thực của Người. Đây là điều rất quan trọng, bởi chính cái nhìn của ta 
về Thiên Chúa sẽ chi phối và ảnh hưởng đến niềm tin cũng như cách sống đạo của ta. Ta 
có thể đưa ra một vài thí dụ: 

- Người Do thái đã hình dung Thiên Chúa là Đấng thánh thiện tuyệt đối nên Người hoàn 
toàn tách biệt với những gì phàm tục và tội lỗi. Từ quan niệm này họ cũng nghĩ rằng: 
Nếu muốn là con cái Chúa, người cũng phải sống tách biệt như vậy. Điều này đúng, 
nhưng không đúng ở chỗ nhân danh Thiên Chúa toàn thiện, người ta coi khinh và loại 
trừ những người tội lỗi, là những người rất cần đến sự nâng đỡ của mọi người. Vả lại, 
Thiên Chúa dù ghét tội lỗi nhưng lại rất yêu thương các tội nhân và muốn họ được cứu 
thoát. 

- Có những người hình dung Thiên Chúa là một ông thẩm phán khắc nghiệt, chỉ biết dò 
xét tội lỗi của con người để trừng phạt. Nghĩ về Thiên Chúa như thế nên họ sống đạo, họ 
giữ lề luật chỉ vừa đủ để khỏi bị phạt. Và nghĩ về Thiên Chúa như thế, nên khi thấy một 
người gặp tai ương hoạn nạn, họ cho rằng đó là người tội lỗi. Quan niệm rằng: Tai ương, 
hoạn nạn là hình phạt của Thiên Chúa vẫn còn ăn sâu nơi tâm trí của nhiều người. 

- Có người lại tưởng Thiên Chúa là một ông quan thích tham nhũng hối lộ. Vì thế, họ 
xin lễ, họ dâng cúng tiền bạc vào nhà thờ như để mua chuộc Thiên Chúa chúc lành cho 
những công việc của mình, kể cả những công việc mờ ám. 

- Có người lại nghĩ Thiên Chúa chỉ là một ông thủ kho. Khi cần điều gì, họ đến gõ cửa 
xin Người mở kho để đáp ứng nhu cầu của họ. Nghĩ như thế nên đời sống đạo của 
những người này thu hẹp lại trong việc xin xỏ. Mà hầu hết chỉ là xin xỏ những nhu cầu 
vật chất. Nếu Thiên Chúa không đáp ứng điều họ yêu cầu, họ sẽ phản kháng, sẽ trách 
móc, thậm chí buông những lời xúc phạm đến Người. 

- Có những người coi Chúa như một vị thần xa lạ, không liên hệ gì tới đời sống của họ, 
vì thế họ dửng dưng với Người… 

Và còn rất nhiều cách nhìn khác về Thiên Chúa. Do đó, cũng có rất nhiều cách sống 
đạo, nhiều cách sống mối quan hệ đối với Thiên Chúa, 

Ghi nhận những cách nhìn như thế về Thiên Chúa để thấy câu hỏi của ông Philipphê rất 
quan trọng:”Lậy Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Cha”. Và câu trả lời của Chúa 
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Giêsu còn quan trọng hơn:”Ai thấy Thầy là thấy Cha”. Thiên Chúa là Đấng vô hình, 
nhưng đã trở nên hữu hình nơi Đức Giêsu. Vì thế, cứ nhìn vào Đức Giêsu ta sẽ thấy 
được dung nhan đích thực của Thiên Chúa.-Nhìn Chúa Giêsu lân la với người tội lỗi để 
an ủi, để cứu vớt, ta sẽ biết Thiên Chúa không ruồng bỏ người có tội, nhưng yêu thương 
và tha thứ. 

- Thấy Chúa Giêsu đến với những người nghèo khổ, những người đau ốm tật nguyền, ta 
biết Thiên Chúa là Đấng không vô tâm trước những nỗi thống khổ của kiếp người. 

- Nhìn Chúa Giêsu thổn thức trước mộ ông Lagiarô, động lòng trắc ẩn trước cảnh người 
mẹ góa đi chôn xác con trai mình, thương cảm đám dân chúng bơ vơ đói khát như chiên 
không có người chăn, ta thấy Thiên Chúa gần gũi con người biết bao. 

- Nhìn Chúa Giêsu quì xuống rửa chân cho các môn đệ, chiêm ngắm Chúa Giêsu quằn 
quại trên thập giá, ta biết Thiên Chúa yêu thương ta dường nào. 

- Nghe Chúa Giêsu xin Chúa Cha tha thứ cho kẻ giết mình, ai dám nghĩ rằng Thiên 
Chúa thích báo thù và trả oán…Vì Chúa Giêsu biểu lộ khuôn mặt đích thực của Thiên 
Chúa, nên nếu muốn thấy Thiên Chúa, muốn hiểu biết Thiên Chúa, thì phải gần gũi và 
gắn bó với Chúa Giêsu.Chỉ khi có cái nhìn đúng về Thiên Chúa ta mới có được thái độ 
sống phù hợp với đạo làm con. 

Chớ gì chúng ta không bị Chúa Giêsu trách cứ như Người đã trách cứ ông Philipphê: 
Con theo đạo biết bao lâu rồi mà vẫn chưa biết Thầy, chưa biết Cha ư?  

KTVN 

SỐNG ĐẠO 
MẦU NHIỆM PHỤC SINH 

Trong sứ điệp Phục Sinh gửi cho tổng giáo phận Sidney, Australia, Ðức cha Georgie 
Bens có kể lại gương can đảm của một người phụ nữ phi châu như sau: 

Người đàn bà Phi Châu này hiện đang đứng coi một trung tâm giúp đỡ những người 
túng thiếu và không nhà không cửa. Cụ thể, mỗi ngày bà nấu cơm và dọn cho họ 
ăn. Chuyện đáng nói là bởi vì bà, con gái của bà và ngay cả đứa cháu nội bốn tuổi đều 
đã bị hãm hiếp dã man bởi chính những người đàn ông địa phương.  Tội ác đã diễn ra 
ngay trước trung tâm cứu trợ của bà.  Người đàn bà biết rõ những kẻ đã hành hạ bà.  Bà 
vẫn thường thấy họ đi lại trên đường phố, nhưng vì chế độ tham nhũng cho nên các 
phiên tòa chỉ là trò hề và những kẻ gây ra tội ác vẫn không bao giờ bị trừng phạt. 

Khi được hỏi tại sao giữa những đau khổ như thế bà vẫn có thể tiếp tục sống và giúp đỡ 
những người hàng xóm và những người túng thiếu khác?  Bà trả lời như sau: "Bởi vì có 
Chúa đang ở với tôi!"  

Những người ngoài Kitô giáo thường tỏ ra khó chịu và đôi lúc bất mãn hay nổi giận về 
thái độ bình thản của các Kitô hữu khi đứng trước đau khổ. Người phụ nữ Phi Châu 
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được Ðức Tổng Giám Mục Sidney đề cao trên đây không phải là một con người bất 
thường hay vô cảm, bà phải đối phó với nỗi khổ đau khủng khiếp của bà từng ngày, 
nhưng dù vậy, bà vẫn cảm thấy an bình và tiếp tục hy vọng.  Sở dĩ người đàn bà này có 
thể đứng vững như thế không phải vì bà không còn đau khổ nữa mà chỉ vì Thiên Chúa 
vẫn có đó và bà vẫn cảm nhận được tình yêu của Ngài. 

Câu chuyện trên đây đưa chúng ta vào trọng tâm của mầu nhiệm phục sinh.  Chúa Giêsu 
Kitô, Thiên Chúa thật và là người thật, đã đến trong thế gian.  Và ở vào tuổi thanh niên, 
Ngài đã chịu tra tấn, hành hạ và cuối cùng chết treo trên thập giá.  Nỗi đau khổ của Chúa 
Giêsu có thể mang lại niềm an ủi cho chúng ta những lúc chúng ta gặp đau khổ.  Ngài đã 
chết nhưng ba ngày sau đó đã sống lại và ra khỏi mồ.  Ngài chứng minh cho chúng ta 
thấy rằng tình yêu và sự sống mạnh hơn đau khổ và sự chết. 

Phục Sinh không chỉ là ngày lễ trọng nhất của Kitô giáo mà còn là một mùa đặc biệt của 
hy vọng cho tất cả mọi người đang đau khổ.  Kỳ thực, có ai trong chúng ta thoát khỏi 
khổ đau.  Ít hay nhiều, mỗi người đều có một thập giá để vác, nhưng Chúa vẫn có đó và 
Ngài vẫn yêu thương chúng ta. 

Thứ Bảy Tuần Thánh, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu đang nằm trong mộ.  Bầu khí 
tĩnh lặng của nhà thờ gợi lên trong tâm hồn chúng ta sự an bình.  Ðó là sự an bình của 
tin yêu và phó thác.  Hình ảnh của Chúa Giêsu đang an nghỉ trong mồ nhắc nhở chúng ta 
về hình ảnh của hạt giống được gieo vào trong lòng đất. Như Ngài đã nói: "Nếu hạt 
giống được gieo vào lòng đất mà không thối đi, thì nó sẽ trơ trụi một mình.  Nhưng nếu 
nó thối đi, nó mới sinh nhiều bông hạt".  Những nỗi khổ đau mà chúng ta đang trải qua 
là những hạt giống cần được gieo vào lòng đất.  Chỉ khi nào chúng ta chấp nhận đặt vào 
ngôi mộ của Chúa Giêsu những nỗi khổ đau của chúng ta, niềm hy vọng mới bừng lên 
trong chúng ta và niềm tin yêu, tín thác, mới đơm hoa kết trái trong chúng ta. 

LạyChúaGiêsu,  

Chúng con đang chiêm ngắm Chúa trong ngôi mộ.  Chúa đang yên giấc để chuẩn bị 
sống lại.  Chúng con xin được đến với Chúa cùng với gánh nặng của bao vất vả sầu đau 
trong cuộc sống.  Xin cho chúng con được kết hiệp với Chúa để cũng được cùng với 
Chúa sống lại trong con người mới của tin yêu và hy vọng.    

R. Veritas 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
VATICAN. Hôm 18-5-2011, ĐTC Biển Đức 16 tái mời gọi các tín hữu trong toàn thể 
Giáo Hội Công Giáo cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc đang gặp nhiều khó 
khăn, nhất là cám dỗ 'Giáo Hội tự trị'. 
Ngỏ lời trước hàng chục ngàn tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng 
18-5-2011tạiQuảng trường Thánh Phêrô, ĐTC nói: 

toàn thể Giáo Hội hiệp ý cầu nguyện với Giáo Hội tại Trung Quốc. Tại đó, cũng như 
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ở nơi khác, Chúa Kitô đang sống trong cuộc khổ nạn của Ngài. Trong khi gia tăng con 
số những người đón nhận Ngài là Chúa, thì Chúa Kitô cũng bị những người khác phủ 
nhận, làm ngơ không biết đến hoặc bách hại: “Saolô, Saolô, sao ngươi bách hại Ta?” 
(Cv 9,4). Giáo Hội tại Trung Quốc, nhất là trong lúc này, đang cần lời cầu nguyện của 
Giáo Hội hoàn vũ. Trước tiên, tôi mời gọi tất cả các tín hữu Công Giáo Trung Hoa tiếp 
tục và tăng cường việc cầu nguyện, nhất là với Đức Maria, Trinh Nữ hùng mạnh. Nhưng 
đối với tất cả các tín hữu Công Giáo trên thế giới, việc cầu nguyện cho Giáo Hội tại 
Trung Quốc cũng là một nghĩa vụ: các tín hữu tại Trung Quốc có quyền được chúng ta 
cầu nguyện, họ đang cần lời cầu nguyện của chúng ta.” 

“Qua sách Tông Đồ công vụ, chúng ta biết rằng, khi Phêrô bị cầm tù, tất cả mọi người 
đã mạnh mẽ cầu nguyện và đã được một thiên thần đến giải thoát cho thánh nhân. Cả 
chúng ta cũng làm như vậy: tất cả cùng nhau hãy sốt sắng cầu nguyện cho Giáo Hội tại 
Trung Quốc, với niềm tín thác rằng, nhờ lời cầu nguyện, chúng ta có thể làm một cái gì 
đó rất thực tế cho Giáo Hội tại nơi đó 

“Như tôi đã nhiều lần nói, các tín hữu Công Giáo Trung Quốc muốn được hiệp nhất với 
Giáo Hội hoàn vũ, với vị Chủ Chăn tối cao, với Người kế vị thánh Phêrô. Qua kinh 
nguyện chúng ta có thể xin cho Giáo Hội tại Trung Quốc được tiếp tục là duy nhất, 
thánh thiện và công giáo, trung thành và kiên cường trong đức tin và trong kỷ luật của 
Giáo Hội. Giáo Hội ấy đáng được tất cả lòng quí mến của chúng ta. 

“Chúng ta biết rằng, trong số các anh em Giám Mục của chúng ta, có một số vị đang 
chịu đau khổ và đang chịu sức ép trong việc thực thi sứ vụ Giám Mục của các vị. Chúng 
ta hãy bày tỏ sự gần gũi với các vị, với các linh mục và toàn thể tín hữu Công Giáo đang 
gặp khó khăn trong việc tự do tuyên xưng đức tin. Qua lời cầu nguyện, chúng ta có thể 
giúp đỡ họ tìm được con đường để duy trì đức tin sinh động, đức cậy mạnh mẽ, và đức 
ái nồng nhiệt đối với tất cả mọi người và bảo tồn nguyên vẹn giáo hội học mà chúng ta 
đã thừa hưởng từ Chúa và các Tông Đồ, và được trung thành truyền lại cho chúng ta cho 
đến ngày nay. Qua kinh nguyện, chúng ta có thể xin cho ước muốn của họ ở lại trong 
Giáo Hội duy nhất và hoàn vũ vượt thắng được cám dỗ đi theo một con đường độc lập 
khỏi Phêrô. Kinh nguyện có thể đạt được cho họ và cho chúng ta, niềm vui và sức mạnh 
loan báo và làm chứng tá với tất cả sự thẳng thắn và không bị cản trở về Chúa Giêsu 
Kitô chịu đóng đánh và sống lại, Con Người Mới, đã chiến thắng tội lỗi và sự chết”. 
Và ĐTC kết luận rằng: “Cùng với tất cả anh chị em, tôi cầu xin Mẹ Maria chuyển cầu để 
mỗi người trong các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc ngày càng sống phù hợp hơn với 
Chúa Kitô và ngày càng quảng đại hiến thân cho anh chị em mình. Tôi cầu xin Mẹ 
Maria soi sáng cho những người còn ở trong tối tăm, cảnh tỉnh những người lầm lạc, an 
ủi những người sầu khổ, củng cố những người bị rơi vào lòng những lời dua nịnh xu 
thời. Lạy Mẹ Maria, là Đấng Phù Hộ các tín hữu Kitô, là Đức Mẹ Xà Sơn, xin cầu cho 
chúng con!” 

Trong bản tin truyền đi ngày 16-5-2011, hãng tin Asia News cho biết Ông Lưu Bách 



Niên, Chủ tịch danh dự của Hội Công Giáo yêu nước Trung Quốc, đe dọa rằng Hội này 
sẽ cho bầu và truyền chức cho 10 GM theo nguyên tắc “tam tự”, bất cần sự phê chuẩn 
của Tòa Thánh. 

Một vụ tương tự đã xảy ra hồi tháng 11 năm 2010 và có 8 GM hiệp thông với ĐTC tham 
gia vụ truyền chức GM bất hợp pháp tại giáo phận Thường Đức. Đức TGM Savio Hàn 
Đại Huy SDB, người Hong Kong, Tổng thư ký Bộ truyền giáo, đã phê bình một số 
Giám Mục tại Trung Quốc, tuy được Tòa Thánh nhìn nhận, nhưng có thái độ “quá xu 
thời”, 'vâng lệnh' Nhà Nước hơn là tuân hành các hướng đi trong thư của ĐTC gửi các 
tín hữu Công giáo tại Trung Quốc hồi năm 2007. (SD 18-5-2011) 

G. Trần Đức Anh OP 

Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho thăm và chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2011 
  
Vào lúc 14h30 ngày 16.05.2011, Đức Giám mục 
Giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc, linh mục 
Phaolô Phạm Đăng Thiện, linh mục Giuse Nguyễn 
Tuấn Hải và linh mục Phêrô Trần Anh Tráng đã 
đến Chùa Vĩnh Tràng là nơi đặt Văn phòng làm 
việc của Tỉnh hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang, tọa 
lạc ở đường Nguyễn Trung Trực, xã Mỹ Phong, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để thăm và 
chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2011, Phật lịch 
2555. Đại lễ Phật Đản nhằm ghi dấu 3 biến cố 
trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca: 1) 
Ngày Đức Phật đản sinh, 2) Ngày Đức Phật giác ngộ đại thành chính quả, và 3) Ngày 
Đức Phật tịch diệt. Theo truyền thống, đại lễ này thường được tổ chức vào ngày rằm 
tháng tư âm lịch hằng năm. 
Chùa Vĩnh Tràng cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 3km. Đây là một ngôi cổ tự 
danh tiếng bậc nhất ở miền Nam, được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia, và 
là một điểm du lịch nổi tiếng. Chùa Vĩnh Tràng được xây dựng vào đầu thế kỷ 19. Mỗi 
ngày, Chùa tiếp đón hằng ngàn chư Tăng Ni, Phật tử và du khách đến vãng cảnh, chiêm 
bái. 
Đức Giám mục Giáo phận Mỹ Tho Phaolô Bùi Văn Đọc đã  trao Sứ điệp của Hội đồng 
Giáo hoàng đặc trách Đối thoại Liên tôn gửi các Phật tử nhân dịp đại lễ Phật Đản 
Vesakh/ Hanamatsuri Đặc biệt, Đức Cha 2011 (Phật lịch 2555) với chủ đề: “Tìm chân lý 
trong tự do: Các Kitô hữu và Phật Tử sống chung hòa bình” cho hai vị Thượng Tọa 
Thích Giác Nhân và Thích Hoằng Đức với lời chúc bình an và hòa bình đến Giáo hội 
Phật giáo. Đức Cha cũng nói lên ước muốn rằng các tôn giáo cùng đoàn kết xây dựng 
hòa bình cho mọi người trên toàn thế giới. Trong phần đáp từ, Thượng Tọa Thích Giác 
Nhân đã cám ơn Đức Cha và các linh mục trong đoàn, và ghi nhận những tình cảm chân 
thành của Đức Cha dành cho ngày lễ Phật Đản năm Phật lịch 2555, năm Dương lịch 
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2011. Thượng tọa cũng cầu chúc sức khỏe và mọi điều tốt đẹp đến các linh mục, tu sĩ và 
giáo hữu Công giáo trong Giáo phận. 
Sau khi chúc mừng xong, Đức Cha, các cha cùng đi và hai vị Thượng Tọa đã cùng ngồi 
nói chuyện và thăm hỏi vui vẻ thân tình với nhau cho đến 15h05. Cuối buổi tiếp, hai vị 
Thượng Tọa đã ân cần đưa tiễn đoàn ra tận cửa cùng với những cái bắt tay thắt chặt mối 
tương giao. 

LM Giuse Nguyễn Tuấn Hả  

Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại Lybia và nội chiến tại Syria  

VATICAN (CNS) -- Đức Thánh Cha Benedict XVI lập lại lời kêu gọi của ngài là phải 
có một sự thương lượng để có hòa bình tại Lybia, và ngưng đổ máu tại Syria, nơi các 
tranh chấp nội bộ khiến cho hàng trăm người chết. 

Trong diễn từ buổi trưa tại Vatican ngày 15tháng 5, Đức Thánh Cha nói ngài "hết sức lo 
âu" theo dõi cuộc chiến tại Lybia, và đặc biệt ưu tư về nỗi thống khổ của thường dân. 
Đức Thánh Cha nói: "Tôi lập lại lời kêu gọi khẩn thiết là con đường thương lượng và 
đối thoại sẽ vượt thắng được con đường bạo lực, với sự trợ giúp của các cơ quan quốc tế 
đang hoạt động để tìm kiếm một giải pháp cho tình trạng khẩn trương." 

Ngài bầy tỏ lòng biết ơn những nỗ lực của Giáo Hội Công Giáo tại Libya để trợ giúp 
dân chúng, ngài đặc biệt ghi nhận công trình bác ái của các nữ tu trong các bệnh viện 
của quốc gia này. 

Giới chức cao cấp nhất của giáo hội tại Libya, là Đức Giám Mục Giovanni Martinelli 
giáo phận Tripoli, tiếp tục kêu gọi một sự ngưng chiến để cho dân chúng có thể "thở ra." 
Đức Giám Mục đã là một người chỉ trích mạnh mẽ về chiến dịch oanh tạc các lực lượng 
của tổng thống Lybia Moammar Gaghafi của Liên Hiệp Quốc. Ngài nói rằng các trái 
bom đã làm cho nhiều thường dân bị thiệt mạng. 

Đức Giám Mục Martinelli nói với cơ quan truyền thông truyền giáo Fdes của Vatican 
ngày 14 tháng 5: "Tối hôm qua cũng vậy, đã có một số phi vụ oanh tạc, vụ nặng nề nhất 
vào khoảng 3 giờ sáng. Họ không cho chúng tôi được ngủ yên." 

LM BÙI HỮU THƯ  

LM Vincentê Nguyễn Văn Long được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá TGP 
Melbourne 
  
ROMA - 20.5.2011, Đức Thánh Cha vừa bổ nhiệm Linh mục 
Vincentê Nguyễn Văn Long, hiện là Phó Tổng quyền Dòng 
Phanxicô làm Giám mục phụ tá TGP Melbourne, Úc châu. 
Cha Vinventê sinh ngày 3.12.1961 tại Gia Kiệm, giáo phận Xuân 
Lộc. 
Năm 1980 khi được 18 tuổi, anh Long cùng gia đình đã trốn Cộng 
sản và đã vượt biên làm thuyền nhân và được định cư tại Úc. 

 

8
Khi đó, 3 anh em của tân giám mục được định cư tại Hòa Lan, còn một người em gái 
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vẫn còn tại Việt Nam, và một em gái khác hiện đang sống tại Melbourne. 
Năm 1983, anh Long gia nhập Dòng Phanxicô (Order of Friars Conventuals) và khấn 
tạm ngày 8.12.1984. Khấn trọn đời ngày 14.1.1989 và được thụ phong linh mục ngày 
30.12.1989. 
Sau khi thụ phong linh mục, Cha Long được gửi sang Roma du học và được cấp bằng về 
Kitô học và Linh đạo do trường Giáo hoàng học viện St. Bonaventura. 
Trở về Úc, Cha được bổ nhiệm coi xứ đạo ở Kellyville NSW 4 năm và ở Springdale 7 
năm.  
Đến năm 2005, Cha Long được bầu làm Bề trên Tổng Quản Dòng Phanxicô tại Úc. 
Từ năm 2008, Cha được chọn sang Roma làm Phó Tổng Quyền của Nhà Dòng, đặc 
trách về Á châu và Đại Dương Châu. 
Lễ phong chức cho tân giám mục sẽ được cử hành ngày 23.6.2011 tại nhà thờ chính tòa 
Melbourne, Úc châu. 

Hiện Cha Long đang sống tại Roma và sẽ trở về Úc vào cuối tháng 5 này. 
Theo Niên Giám 2011 của Tòa Thánh, tổng giáo phận Melbourne hiện do Đức TGM 
Denis James Hart, 70 tuổi, coi sóc và có 1.085.000 tín hữu Công Giáo trên tổng số 
3.844.000 dân cư, với 229 giáo xứ, 3 GM phụ tá, 561 linh mục triều và dòng, 1.232 nữ 
tu. 

 G. Trần Đức Anh OP  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Thánh Lễ Tạ Ơn Tân Linh Mục  
CN 19/5/2011 sẽ có thánh lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Giuse Nguyễn Công Minh SVD 
tại nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta. 
Tân Linh Mục không chỉ là người thân nhưng còn là một thành viên đã từng sát cánh 
với Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang trong những ngày tháng đầu tiên xây dựng Cộng Đoàn 
với những sinh hoạt ca đoàn, giới trẻ và thiếu nhi. 
Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự Thánh Lễ trong tâm tình tạ ơn Thiên 
Chúa với tân linh mục và cầu nguyện cho tân linh mục được tràn đầy ơn thánh để dấn 
thân vào cánh đồng truyền giáo nơi vùng xa xôi của tiểu bang Tennessese.  
Sau Thánh Lễ sẽ có tiệc mừng tân linh mục tại tư gia anh chị Thu-Oanh. 
Ban Mục Vụ trân trọng kính mời. 
Bảo Vệ An Toàn cho Trẻ Em 
Tất cả các em thiếu nhi từ 14 tuổi trở xuống khi đi restroom bắt buộc phải có cha mẹ đi 
theo để phòng ngừa những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra cho các em. 
Nếu quý vị đi lễ trễ, đừng vội vàng đi vào nhà thờ trước bỏ lại các em thiếu nhi đi phía 
sau một mình. Tất cả trẻ em cần được bảo vệ an toàn trong mọi nơi mọi lúc. 
Cám ơn. 
Cha xứ Tom Burdick 



 Cell Phone 
Xin vui lòng tắt cell phone khi tham dự Thánh Lễ để không gây chia trí cho người chung 
quanh. 

(Bản tin Giáo Xứ) 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Chuyện về bức tranh khảm Đức Mẹ nhân sinh nhật Chân phước Gioan Phaolô II 
  
Vatican – Nhân sinh nhật của Chân phước ĐTC 
Gioan Phaolô II (sinh ngày 18-5-1920), một trong 
các cộng sự thân cận nhất của Ngài đã tiết lộ câu 
chuyện có thật đằng sau bức tranh khảm Đức Mẹ, mà 
Ngài đã cho đặt tại Quảng trường Thánh Phêrô. 
Đức Hồng Y Giovanni Battista Re đã viết trong số 
báo ra ngày 18-5 của nhật báo Vatican L'Osservatore 
Romano: “Sau nỗ lực ám sát ĐTC ngày 13-5-1981, 
các giám chức Vatican đã đánh giá khả năng đặt một 
tấm bảng, hoặc một dấu hiệu rõ ràng trên Quảng 
trường Thánh Phêrô, ngay tại nơi ĐTC bị bắn, để nhớ 
đến một trang đau đớn trong lịch sử của Giáo Hội, và cũng là chứng tá cho sự che chở 
của Chúa”. 
Đức Hồng Y Re là một nhân vật cao cấp trong Thánh bộ Giám mục, và là Quốc vụ 
khanh Tòa thánh trong triều giáo hoàng của ĐTC Gioan Phaolô II. 
Ngài viết: “ ĐTC Gioan Phaolô II, tin rằng Đức Trinh Nữ Maria đã bảo vệ Ngài trong 
ngày đó, nên ngay lập tức bày tỏ mong muốn có một bức ảnh của Đức Mẹ được đặt ở 
quảng trường". Đức Hồng Y Re nói thêm, ĐTC cũng ý thức rằng còn “thiếu” cái gì đó 
trên quảng trường thánh Phêrô cho đến thời điểm ấy – đó là ảnh tượng của Đức Mẹ. 
Vì vậy, vào mùa hè năm 1981, Đức Giám mục Re (chưa thăng Hồng y) được yêu cầu 
tham gia một nhóm nhỏ phụ trách tìm ra kiểu mẫu. Việc thảo luận của nhóm không kéo 
dài lâu. 
Hồng y kể: “Hai giờ sau, chúng tôi đứng tại Quảng trường Thánh Phêrô và Đức ông 
Fallani (người phụ trách bảo tồn ở Vatican) chỉ vào một cửa sổ của Dinh thự tông đồ, 
nơi bức khảm hiện nay được đặt, và nói ‘Đối với tôi, một giải pháp phù hợp nhất cho 
toàn cảnh quảng trường là một bức tranh khảm đặt trong khung cửa sổ trên cao’. Tôi 
(Hồng y) liền hỏi là có gì đàng sau cửa sổ đặc biệt ấy..." 
Theo Đức Hồng Y Re, Đức ông giải thích rằng đàng sau đó là phòng "nơi hai nữ tu đã 
làm việc đánh máy văn bản cho Phủ Quốc vụ khanh, nhưng đó là một căn phòng lớn và 
còn có một cửa sổ nữa ở phía khác”. 
Vì vậy, nhóm đã quyết định vị trí và dùng một tranh khảm, nhưng cần phải sử dụng hình 
Đức Mẹ nào đây? 

 10
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Hồng y Re viết tiếp: “Một lần nữa, ĐTC đưa ra ý kiến của mình là Ngài thích sự trình 
bày Đức Maria như là Mẹ của Giáo hội, bởi vì, theo giải thích của ĐTC, ‘Mẹ Thiên 
Chúa đã luôn luôn kết hiệp với Giáo Hội và đặc biệt gần gũi với Giáo hội trong các thời 
điểm khó khăn của lịch sử’. Ngài cũng viết thêm là đích thân Ngài thuyết phục đặt tranh 
khảm Đức Trinh Nữ Maria tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 13-5, vì Mẹ đã cứu 
sống ĐTC”. 
Đức Hồng Y Re giải thích, hình ảnh chính xác được lấy từ một bức tranh cổ của Đức 
Mẹ và Hài Nhi, vốn có lịch sử lâu đời. Tranh đã được đặt trong Vương cung thánh 
đường thánh Phêrô cũ, được Hoàng đế Constantine xây dựng trong thế kỷ thứ 4, và sau 
đó được đặt trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô hiện tại, được xây dựng trong 
thế kỷ 16 dưới sự hướng dẫn của danh họa Michelangelo. Cuối cùng, vào năm 1964, 
bức tranh đã được phục chế và đổi tên thành "Mẹ Giáo hội” (Mater Ecclesiae), để đánh 
dấu lời tuyên bố của Công đồng chung Vatican II rằng Đức Maria là "Mẹ Giáo Hội".  
Hồng y viết thêm: "Ngày 8-12-1981, trước khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC làm phép bức 
tranh khảm Đức Mẹ Maria, một dấu hiệu của việc che chở từ trời cao cho ĐTC, Giáo 
hội và tất cả những ai đến Quảng trường Thánh Phêrô".  

(CNA / EWTN News 18-5-2011)  

CHIẾC BÌNH BỊ NỨT 
Một người Ấn Độ gánh nước thuê với hai chiếc bình, mỗi chiếc được treo vào một đầu 
đòn gánh. Một trong hai chiếc bình đã bị nứt, chiếc còn lại rất hoàn hảo và luôn chứa 
đầy nước trên suốt đoạn đường dài từ suối đến nhà chủ, trong khi đó chiếc bình bị nứt 
kia khi đến nơi chỉ còn lại phân nửa. Trong suốt thời gian 2 năm, mỗi ngày, người gánh 
thuê chỉ mang đến nhà chủ một bình rưỡi nước. Lẽ dĩ nhiên chiếc bình hoàn hảo kia rất 
tự hào về thành quả của mình, nó làm tốt mọi việc từ đầu đến cuối. Trái lại, chiếc bình 
nứt đáng thương kia lại cảm thấy xấu hổ về khuyết điểm của mình và vô cùng buồn rầu 
vì nó chỉ hoàn thành một nửa công việc phải làm. Sau nhiều năm nhận thấy rõ sự thiếu 
năng lực của mình, một ngày nọ, bên bờ suối, nó nói với người gánh thuê: 
“Tôi xấu hổ với chính bản thân mình và tôi xin lỗi ông”. “Tại sao?”, người gánh thuê 
hỏi, “Ngươi xấu hổ về điều gì?” 
Chiếc bình nói: “Trong suốt hai năm qua, tôi chỉ có thể mang một nửa bình bởi vì vết 
nứt trên thân tôi làm cho nước chảy ra ngoài trên suốt đoạn đường đến nhà chủ của ông. 
Chỉ vì vết nứt của tôi, ông đã phải cố gắng làm tất cả những việc này nhưng không nhận 
lại được xứng đáng với công sức bỏ ra”. 
Người gánh nước thuê cảm thấy tội nghiệp chiếc bình và với lòng thương xót của mình, 
ông nói: “Khi chúng ta quay lại nhà chủ, ngươi hãy chú ý những bông hoa xinh đẹp dọc 
đường”. 
Thế là khi lên đồi, chiếc bình cũ bị nứt ấy chú ý đến tia nắng mặt trời sưởi ấm những 
bông hoa xinh đẹp ven đường và điều này làm nó cảm thấy vui hơn. Nhưng đến cuối 
đoạn đường, nó lại cảm thấy buồn rầu bởi vì nó đã làm đổ ra ngoài phân nửa bình và nó 
lại xin lỗi người gánh thuê. 



Người gánh thuê nói với chiếc bình: “Ngươi có nhận thấy rằng chỉ có những bông hoa 
phía bên con đường của ngươi còn bên phía con đường của chiếc bình kia lại không có? 
Bởi vì ta biết khuyết điểm của ngươi và ta đã lợi dụng nó. Ta đã gieo những hạt giống 
trên đường bên phía của ngươi và mỗi ngày khi chúng ta trên đường từ suối trở về, 
ngươi đã tưới nước cho chúng”. 
Trong suốt hai năm qua, ta đã hái những bông hoa xinh đẹp này để trang trí trên bàn ăn 
của chủ ta. Nếu không có vết nứt trên thân ngươi, ông ấy sẽ không có những bông hoa 
xinh đẹp tô điểm thêm cho căn nhà của mình”.  
Mỗi chúng ta đều có những khuyết điểm riêng. Tất cả chúng ta đều là những chiếc bình 
rạn nứt, nhưng nếu chúng ta sẵn lòng để cho Chúa Giêsu sử dụng, Ngài sẽ dùng những 
khuyết điểm của chúng ta để tô điểm cho chiếc bàn của Cha Ngài. Đừng lo ngại về 
khuyết điểm của bạn vì Chúa Giêsu kêu gọi bạn thực hiện những phần việc mà Ngài đã 
chỉ định cho bạn. Hãy nhận ra những khuyết điểm của mình và để Ngài tận dụng chúng, 
bạn sẽ có thể mang đến điều xinh đẹp cho con đường của Ngài. (Khuyết danh) 
Những khuyết điểm của bản thân có thể là những người bạn vì chúng giúp chúng ta tìm 
kiếm Đấng cao cả hơn chúng ta, Đấng có quyền năng tuyệt đối không giống như bản 
thân chúng ta. (Nana Williams) 
Một người nói về bí mật đã học được: “Tôi đến bên Chúa Giêsu và đã uống Lời Ngài, 
tôi nghĩ mình sẽ không phải bao giờ khát nữa. Phương châm của tôi chính là: ‘Không 
dựa vào sức mình nhưng để sức mạnh của Chúa tuôn đổ nơi tôi’, và điều đó đã làm thay 
đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi”. (Charles Cowman) 

Thiên Ân dịch  

 
Nữ kiến trúc sư Việt đầu tiên tại Chicago 
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[GPVO] - Một thanh nữ Việt Nam vóc người nhỏ 
bé so với dân Mỹ bản xứ, nhưng cô đã để lại nhiều 
ấn tượng qua các công trình kiến trúc đông tây hài 
hòa của cô tại thành phố gió Chicago. Những đóng 
góp thiện nghĩa và nghệ thuật của cô với nền kiến 
trúc hiện đại ẩn chứa nét đẹp của thiên nhiên đã 
được cư dân Việt Mỹ tại đây ngưỡng mộ. Cô là 
Kiến Trúc Sư Cao Bích Ngọc, một nữ KTS Việt 
đầu tiên tại Chicago. 

Nổi tiếng là cô gái thùy mỵ, chăm chuyên, thông 
minh, linh hoạt và học giỏi, cô Ngọc đã đạt thành 
tích cao về chuyên cần và học vấn. Rời Việt Nam 

sang Hoa Kỳ với gia đình trên hai mươi năm qua, cô đến định cư tại thành phố Chicago 
với hai bàn tay trắng. Vì yêu thích việc học và say mê nghiên cứu, cô đã hy sinh tất cả 
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cho việc học tập và các công trình nghiên cứu về nghệ thuật kiến trúc. 

Sau khi tốt nghiệp ngành kiến trúc tại Đại Học UIC (University of Illinois at Chicasgo), 
cô Ngọc đã dành nhiều tâm huyết thiết kế các công trình kiến trúc phản ánh văn hóa 
Việt Nam và nghệ thuật Âu Mỹ. Qua một căn nhà nhỏ cho một cặp vợ chồng mới cưới, 
một dãy nhà to cho những gia đình đông con, hay những gian hàng cho các công ty 
thương mại, người ta đều thấy các chi tiết từ bố cục, phối cảnh và ánh sáng đến không 
gian đều đậm nét hài hoà giữa người và thiên nhiên. 

Ngoài nét hài hòa của kiến trúc CBN, các công trình kiến trúc khác của cô còn mang 
tính chất đa dạng: Từ nhà hàng Phở Việt trên đường Broadway, đến nhà hàng Viet Bowl 
trên đường Wilson; từ Foster House đến Western Welcome Center; từ những tiệm Nail 
người Việt đến những cửa hàng của những thương hiệu thời trang; các thiết kế của KTS 
Cao Bích Ngọc tiềm ẩn những nét đan thanh với những đặc điểm nổi bật là hài hòa, tươi 
sáng và thanh thoát. 

KTS Cao Bích Ngọc còn yêu thích những kiến trúc sáng tạo và đổi biến linh hoạt. Trong 
các công trình của cô, dường như thiên nhiên đã được thể hiện. Được hỏi tại sao cô yêu 
thích kiến trúc thiên nhiên và tính chất hài hòa, KTS Cao Bích Ngọc cho biết: “Con 
người là một phần của thế giới tự nhiên vì thế kiến trúc cần thể hiện sự hài hòa và phản 
ánh thiên nhiên với hình ảnh con người hiện hữu linh động trong thiên nhiên.” “Không 
khí, ánh sáng, làn nước được chắt lọc để phản ánh sự thay đổi của ngày và đêm, của 
nắng và gió; của âm và dương… và đó là tổng thể của một cấu trúc sinh động, mềm mại 
và hàm chứa nữ tính.” 

KTS Cao Bích Ngọc đã thành công vì cô khẳng định rằng bằng mọi giá mình phải trở 
thành một KTS tại Mỹ. Cô đã thành công vì đã thực hiện được ước mơ kiến trúc của 
mình. Không những cô đã thành công trên con đường sự nghiệp mà cô còn tích cực 
tham gia các hoạt động cộng đồng của người Việt tại Chicago như là Kiến Trúc Sư cho 
chương trình xây tượng đài của Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam tại thánh đường St. 
Henry ở Chicago, Trưởng BTC Đêm Hội Ngộ SVHS Việt Nam tại Trường Clemente 
Community Academy năm 2011. KTS Cao Bích Ngọc còn là thành viên một số tổ chức 
giáo dục, xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ những người cao tuổi, đơn côi, nghèo 



khó.  
 Trong ngày Lễ Khánh Thành Tượng Đài, Đức Giám mục Francis Kane thuộc Tổng 
Giáo phận Chicago đã trao bằng tưởng thưởng cho Cô Cao Bích Ngọc là Kiến Trúc Sư 
xây dựng tượng đài Đức Mẹ La Vang và Thánh cả Giuse tại Chicago. Linh mục Quản 
nhiệm Hà Văn Vịnh, các linh mục, quý tu sĩ nam nữ, Ban Chấp hành Giáo xứ và cộng 
đồng giáo dân đã hân hoan tham dự thánh lễ và tiệc mừng trong ngày trọng đại và hân 
hoan của Cộng Đoàn Công Giáo Chicago. 
 
Được hỏi cảm nghĩ của mình về một người học trò cũ, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu nói: 
“KTS Cao Bích Ngọc là một thanh nữ Việt Nam khả ái. Không những cô đã có một khối 
óc thông minh và ý chí kiên trì, cô còn có một trái tim nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ 
đồng loại với khả năng giao tiếp của một thanh nữ Việt Nam hoạt bát, lịch thiệp, hài 
hòa….” 
Được biết văn phòng làm việc của Kiến Trúc Sư Cao Bích Ngọc được đặt tại khu phố 
Argyle, một trung tâm sinh hoạt thương mại đông đảo của người Việt Nam tại thành phố 
Chicago, với thương hiệu là cNk Design, địa chỉ: 5041 N. Broadway Avenue, Chicago, 
Illinois. 
Cô Cao Bích Ngọc, nữ kiến trúc sư Việt Nam đầu tiên tại Chicago, là gương mẫu cho 
giới trẻ và là niềm hãnh diện cho tất cả người Việt khắp nơi. 

Nguyễn Công Chính 

Xây dựng hôn nhân hạnh phúc 
Chúng ta yêu, kết hôn, có con và nuôi dưỡng gia đình. Qua nhiều năm, tình yêu thấm 
sâu, hệ luỵ kết chặt, nhưng cảm xúc hôn nhân lại giảm dần! 
Những lúc “cam go” đó xảy ra nhiều mâu thuẫn và xung đột, ít chia sẻ và ít “chạm” vào 
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nhau, ít vui vẻ và ít xây dựng lẫn nhau - kiểu “không thèm” quan tâm nhau. Lâu ngày 
dày kén, cái sảy nảy cái ung, chuyện bé xé ra to, chiến tranh lạnh tăng theo cấp số nhân - 
dù có khoảng 50% các cặp vợ chồng vẫn cố gắng duy trì hôn nhân. 
Theo các chuyên gia hôn nhân, điều mà đa số các cặp vợ chồng không nhận ra là có 
những việc họ khả dĩ làm để “hạ hoả” nhau để chuyển bão thành cơn gió nhẹ. 
TS Renee Colclough Hinson, Giám đốc Hiệp hội Phong phú hoá Hôn nhân, nói: “Hôn 
nhân là khu vườn đẹp, đòi hỏi chủ nhân phải có kỹ năng chăm sóc và không ngừng luu 
tâm. Có vậy thì khu vườn mới luôn đẹp, nếu khinh suất thì khu vườn sẽ tàn héo và chết 
khô”. Một nhận xét thật thú vị và chính xác! 
Hành động vì hạnh phúc chung 
Không ai lại không phải làm việc cần mẫn để cải thiện gia đình và hôn nhân, cả tinh 
thần và vật chất. Đừng chủ quan, vì chủ quan có thể dẫn đến khinh suất mà làm tổn hại 
mối quan hệ. 
Hôn nhân nào cũng có những vấn đề riêng gây xung đột và căng thẳng. Các vấn đề 
thường gặp là: 
* Tiền bạc: Không bao giờ đủ, mà nếu có thì người ta cũng chưa chắc biết sử dụng hợp 
lý. Đôi khi lại là mối hoạ. 
* Tình dục: Khoảng 45% các cặp vợ chồng phải nhờ tư vấn hôn nhân. Thường thì người 
này muốn tình dục lúc này, còn người kia muốn lúc khác; hoặc người này muốn thế này, 
còn người kia muốn khác. Đó là do thiếu cởi mở với nhau. 
* Công việc: Vợ hoặc chồng đều có vai trò riêng, đừng so sánh và tự cho mình có vị thế 
cao hơn. 
* Con cái: Vợ chồng có thể bất đồng ý kiến về cách nuôi dưỡng và giáo dục con cái. 
Giao tiếp tích cực 
Các vấn đề này không dẫn đến đổ vỡ hôn nhân nếu bạn có thể đối thoại tích cực xây 
dựng lẫn nhau. 
John Gottman, GS Khoa Tâm lý ĐH Washington và sáng lập Viện Gottman, đã ghi hình 
hơn 3.000 cặp vợ chồng để nghiên cứu xem điều gì làm mối quan hệ của họ thành công 
hay thất bại. Ông thấy rằng khi thảo luận vấn đề, các vợ chồng không hạnh phúc thường 
bắt đầu bằng cách chỉ trích nhau. Rồi chê trách tính cách người kia thế này thế nọ, tiếp 
theo là động thái khinh khi - một yếu tố làm “xói mòn” hôn nhân. Tất nhiên, người bị 
chỉ trích sẽ phản ứng bảo vệ bằng cách phản công. Ẩu đả có thể phát sinh, và vấn đề 
càng thêm nghiêm trọng có thể không giải quyết được. 
Ngược lại, các cặp vợ chồng hạnh phúc thường có động thái tích cực gấp 5 lần trong 
những lúc xung đột. Chẳng hạn, họ có thể khôi hài để làm giảm căng thẳng và có những 
cách nói chuyện đầy yêu thương để làm dịu tình huống. Thật vậy, “một sự nhịn thì chín 
sự lành”, và “đồng vợ, đồng chồng, tát Biển Đông cũng cạn! 
Với người Công giáo, hôn nhân là một bí tích. Kinh Thánh nói: “Phúc thay kẻ biết xử sự 
khôn khéo, kẻ nói mà người ta lắng tai nghe” (Hc 25,9). Về bổn phận hôn nhân, thánh 
Phêrô dạy: “Chị em là những người vợ, chị em hãy phục tùng chồng, như vậy, dù có 



những người chồng không tin Lời Chúa, thì họ cũng sẽ được chinh phục nhờ cách ăn nết 
ở của chị em mà không cần chị em phải nói lời nào, vì họ thấy cách ăn nết ở trinh tiết và 
cung kính của chị em. Ước chi vẻ duyên dáng của chị em không hệ tại cái mã bên ngoài 
như kết tóc, đeo vòng vàng, hay ăn mặc xa hoa; nhưng là con người nội tâm thầm kín, 
với đồ trang sức không bao giờ hư hỏng là tính thuỳ mị, hiền hoà: đó chính là điều quý 
giá trước mặt Thiên Chúa. Xưa kia, các phụ nữ thánh thiện là những người trông cậy 
vào Thiên Chúa, cũng đã trang điểm như thế; họ đã phục tùng chồng. Như bà Sara, bà 
đã vâng phục ông Abraham, và gọi ông là “ông chủ”. Chị em là con cái của bà, nếu chị 
em làm điều thiện và không sợ hãi trước bất cứ nỗi kinh hoàng nào” (1 Pr 3,1-6). 
Trầm Thiên Thu  
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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 
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Cell (501) 908-6188 
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www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
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Tel: 714 891 0898 Fax 714 894 1862  
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IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
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Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 
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Miễn Phí 
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ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

Phòng cho share: Tại vùng Wildomar nhà mới 1tuổi, ít 
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mailto:brandon7cscp@aol.com

