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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: 09 May/08/2011 

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        951-375-8398  
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 Ngày Hiền Mẫu 

 

Vì Thượng Đế không thể cùng lúc hiện diện ở 
khắp mọi nơi nên Ngài đã tạo 

dựng nên các bà mẹ để thay thế Ngài. (Ngạn 
ngữ tây phương) 

Cầu chúc quý bà, quý chị luôn cảm nhận được 
niềm hạnh phúc trong thiên chức làm mẹ mà 
Thiên Chúa đã ban tặng. 

Chúng ta thật hạnh phúc vì không chỉ có người 
mẹ trần thế nhưng còn có một người mẹ thiêng 
liêng là Mẹ Maria ở tr ên trời. Mẹ luôn yêu 
thương, che chở, cầu bầu cho đoàn con lữ thứ. 

Xin hiệp lời tôn vinh và ca tụng Mẹ Maria. 
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TIN MỪNG CN III PHỤC SINH A 
Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmaus, cách 
Giêrusalem độ sáu mươi dặm. Dọc đường, các ông nói với nhau về những việc vừa xảy 
ra. Đang khi họ nói truyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại 
cùng đi với họ, nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra Người. Người hỏi: "Các 
ông có truyện gì vừa đi vừa trao đổi với nhau mà buồn bã vậy?" Một người tên là 
Clêophas trả lời: "Có lẽ ông là khách hành hương duy nhất ở Giêrusalem mà không hay 
biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay". Chúa hỏi: "Việc gì thế?" Các 
ông thưa: "Sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nadarét. Người là một vị tiên tri có 
quyền lực trong hành động và ngôn ngữ, trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. 
Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp Người để xử tử và đóng đinh 
Người vào thập giá. Phần chúng tôi, chúng tôi vẫn hy vọng Người sẽ cứu Israel. Các 
việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi, 
quả thật, đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng. Và không thấy xác Người, họ 
trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng: Người đang sống. Vài người trong chúng 
tôi cũng ra thăm mồ và thấy mọi sự đều đúng như lời các phụ nữ đã nói; còn Người thì 
họ không gặp".  

Bấy giờ Người bảo họ: "Ôi kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói! Chớ thì Đấng 
Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vinh quang sao?" Đoạn Người bắt 
đầu từ Môsê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả các lời Kinh Thánh chỉ 
về Người. Khi gần đến làng hai ông định tới, Người giả vờ muốn đi xa hơn nữa. Nhưng 
hai môn đệ nài ép Người rằng: "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã về chiều, và ngày 
sắp tàn". Người liền vào với các ông.  

Đang khi cùng các ông ngồi bàn, Người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho 
hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra Người. Đoạn Người biến mất. Họ bảo nhau: "Phải 
chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta, khi Người đi đường đàm đạo và giải 
thích Kinh Thánh cho chúng ta đó ư?" Ngay lúc ấy họ chỗi dậy trở về Giêrusalem, và 
gặp mười một tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông: "Thật Chúa đã 
sống lại, và đã hiện ra với Simon". Hai ông cũng thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường 
và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm về một lời cầu khẩn của hai môn đệ trên đường từ 
Giêrusalem về Emmau: “Xin Thầy ở lại với chúng con vì trời đã về chiều và ngày sắp 
tàn”. Đó là một thực tế về mặt thời gian, bởi vì lúc đó gần tối rồi. Đồng thời câu nói đó 
có lẽ nó cũng diễn tả một thái độ tâm hồn. 

Trời đã về chiều, ngày sắp tàn, đêm tối sắp đến. Tâm hồn của hai ông bị chìm trong đêm 
tối, cái đêm tối của nghi ngờ, đêm tối của thất vọng. Bởi vì các ông đặt tất cả niềm tin 
vào Thầy Giêsu mà cuối cùng Thầy Giêsu bị bắt đánh đập, đóng đinh, giết chết trên 
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Thập Giá. Tất cả niềm tin và hy vọng tan biến, chỉ còn lại nghi ngờ và tuyệt vọng. Đêm 
tối ấy đáng sợ hơn là đêm tôi về mặt không gian và thời gian tự nhiên. 

Chính trong tâm trạng ấy các ông thưa với Chúa Giêsu: “Xin Thầy ở lại với chúng con 
vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Lời cầu khẩn ấy không phải là lời cầu khẩn của 
chính chúng ta hay sao? Những lúc cuộc đời của chúng ta có những thất bại, có những 
cay đắng, chán nản đến độ chúng ta đâm ra nghi ngờ Thiên Chúa, chúng ta cần bắt 
chước hai môn đệ thốt lên lời nguyện xin: "Lạy Chúa hãy ở lại với con”. 

Hôm nay thánh Luca muốn nói với chúng ta: Ta không thấy Chúa Kitô về mặt thể lý tự 
nhiên, nhưng ta có thể gặp Chúa Kitô Phục Sinh trong Bí Tích Thánh Thể. Thánh Luca 
tường thuật lại suốt trên con đường đi về Emmau có một người khách bộ hành đi cùng. 
Hai môn đệ không thể nhận ra Thầy yêu thương của mình. Mãi đến lúc ngồi vào bàn 
Chúa Giêsu cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra trao cho thì hai ông mới nhận ra. Và khi nhận ra 
thì Chúa lại biến mất. 

Về mặt tín lý chi tiết này rất hay, rất quan trọng để cho ta hiểu rõ về Bí Tích Thánh Thể. 
Khi ta cử hành Bí Tích Thánh Thể nghĩa là ta cùng với Hội Thánh cầm lấy tấm bánh bẻ 
ra và trao cho nhau. Lúc ấy anh chị em có thấy Chúa không? Thưa không. Trước mặt 
chúng ta hoàn toàn là một khoảng không. Ngày xưa hai môn đệ đi bên cạnh Chúa, suốt 
quãng đường dài mà họ không nhận ra Chúa, khi biết được Chúa biến mất trước mặt họ 
cũng là một khoảng không. Chúa Giêsu không hiện diện một cách gọi là thể lý theo 
nghĩa chúng ta thấy Ngài như chúng ta nhìn thấy nhau. 

Thực sự, sự hiện diện của Ngài là một hiện diện bao trùm cuộc sống của chúng ta. Ta 
đón nhận sự hiện diện đó bằng lòng tin của chúng ta. Cho nên ta vẫn có thể gặp được 
Chúa Phục Sinh khi ta cử hành Bí Tích Thánh Thể: Cầm bánh, tạ ơn Chúa. bẻ ra và trao 
cho nhau. Điều quan trọng là chúng ta có cử hành Bí Tích Thánh Thể như một cuộc gặp 
gỡ Chúa Giêsu không hay chỉ còn là một nghi thức? 
Vì vậy câu chuyện Tin Mừng hôm nay nhắc cho chúng ta. Chúng ta vẫn gặp được Chúa 
Giêsu mỗi lần chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể. Ước gì chúng ta có đủ lòng tin và 
có một cảm thức nhạy bén trước màu nhiệm của Thiên Chúa để chúng ta có thể đón 
nhận sự hiện diện sống động của Ngài và đi vào cuộc gặp gỡ thực sự với Ngài. 

ĐGM. Nguyễn Khảm 

SỐNG ĐẠO 
ĐƠN GIẢN HÃY GỌI NGƯỜI LÀ MẸ 
Ngày xửa ngày xưa ở trên thiên đường có một đứa bé sắp đầu thai làm kiếp người, nó sợ 
hãi lắm bèn hỏi Thượng đế: 
- Họ nói ngày mai Ngài sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó 
khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? 
Thượng đế đáp: 
- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi 
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con và săn sóc con chu đáo. 
Đứa bé lại nài nỉ: 
- Nhưng này con không phải làm gì ngoài ca hát và vui cười hạnh phúc chứ? 
Thượng đế đáp: 
- Thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng tươi cười với con mỗi ngày. Con sẽ 
cảm nhận được tình thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc. 
Đứa bé lại hỏi: 
- Và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con 
chưa hề biết đến? 
Thượng đế trả lời: 
- Thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ ngọt ngào và đẹp đẽ nhất mà 
con chưa từng được nghe, đồng thời với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ 
dạy con biết nói. 
- Con nghe nói chốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con? 
- Thiên Thần của con sẽ hộ trì con ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. 
- Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được thấy Ngài nữa. 
- Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về Ta, và dạy con cách thức quay về với Ta dù 
rằng Ta luôn cận kề bên con. 
Vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc nhưng người ta vẫn có thể nghe 
thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế, và đứa bé vội vàng hỏi Thượng đế: 
- Thưa Ngài, nếu con phải đi ngay bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hộ mạng 
của con. 
- Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là “MẸ” 

*** 
Người ta nói tác phẩm tuyệt vời nhất của Thượng đế là “Người Mẹ”. Gia tài của Người 
nghèo đến nỗi "con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa 
đầu " để lại cho thế gian cũng chỉ là một Người Mẹ. Có những việc đứa con không thể 
chạy đến vòi vĩnh với bố, có những thứ mà đứa con không thể giựt áo nài nỉ, van xin từ 
khuôn mặt nghiêm khắc của người cha, có những điều mà đứa con không thể thủ thỉ tâm 
sự cùng ông bố cứng ngắc được …. những lúc đó còn nơi nào ấm áp cho bằng lòng mẹ. 
Hạnh phúc thay cho những ai còn mẹ ! Hạnh phúc thay cho những ai biết mình còn một 
người Mẹ khác ngoài người mẹ sinh thành dưỡng dục . 
Cũng có người nói tác phẩm tuyệt vời và thành công nhất của người mẹ là những đứa 
con. Con ngoan hiếu thảo lòng mẹ hiền ấm áp như đã được trả công những tháng ngày 
khó nhọc cưu mang . Con lêu lỏng, bất nhân nghĩa, chỉ biết lo lắng việc đời mà xa lánh 
đạo Chúa làm lòng người mẹ tan nát . Những tháng ngày dầm mưa dãi nắng nuôi con 
lớn khôn đã qua đi, giờ đến tuổi già ngày ngày lần bước tới nhà thờ cầu kinh sớm tối 
cho những đứa con mải mê công ăn việc làm được sớm trở lại với Chúa. Lòng mẹ, có 
bao giờ ngưng không lo lắng cho những đứa con dù nó ở tuổi nào, thành công nào ! 

*** 
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Cám ơn Chúa đã cho con có người mẹ, lòng Ngài nhân từ nên ở mỗi nơi con đến Ngài 
đều sắp sẵn một người Mẹ ở đó để chờ đọi con. Xin cho con luôn ý thức niềm hạnh phúc 
của đứa con còn mẹ, xin Chúa thương trao ban phần thưởng Nước Chúa cho những bà 
mẹ đã hết lòng vì con, xin Mẹ Maria cầu bầu cách riêng cho các bà mẹ dù còn sống hay 
đã qua đời. Amen! 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Tường thuật thánh lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolo II 

Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật 1-5-2011 
kính Lòng Thương Xót Chúa, Đức 
Thánh Cha Biển Đức XVI đã chủ sự lễ 
phong chân phước cho Đức Gioan 
Phaolô II trước thềm đền thờ thánh 
Phêrô. 

Trái với lời tiên đoán thời tiết mưa, trời 
Roma sáng Chúa Nhật đã có nắng ấm 
mùa xuân chan hòa rất đẹp. Tham dự 
thánh lễ phong Chân Phước đã có 87 
phái đoàn chính thức từ các nước về 

Roma dự lễ phong thánh, trong đó có có 16 vị Quốc trưởng, 5 hoàng gia Âu Châu là Bỉ, 
Tây Ban Nha, Anh, Luxemburg và Liechtenstein. Phải đoàn Italia do tổng thống Giorgio 
Napolitano và thủ tướng Silvio Berlusconi cầm đầu. Thủ tướng Francois Fillon đại diện 
cho nước Pháp, Vua Albert II và hoàng hậu Paola đại diện cho nước Bỉ. Quận Công 
Henri đại diện cho nước Luxembourg. Số tín hữu từ khắp nơi trên thế giới về dự lễ 
phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II vào khoảng một triệu người. 

Đông đảo nhất là tín hữu Italia khoảng 3-4 trăm ngàn người, đa số là các thế hệ đã sinh 
ra và lớn lên dưới triều đại của Đức Gioan Phaolô II. Ba Lan có 80.000 tín hữu do Hội 
Đồng Giám Mục hướng dẫn. Pháp có 40.000 tín hữu với 30 Giám Mục. Trong số các tín 
Pháp có nữ tu Marie Simon Pierre, người đã được phép lạ khỏi bệnh Parkinson nhờ lời 
bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Các nước khác, mỗi nước cũng từ năm mười ngàn 
người trở lên. Từ Việt Nam cũng có một phải đoàn do Linh Mục Trương Kim Hương 
hướng dẫn gồm khoảng 20 người, trong đó có 13 Linh Mục. Từ Anh quốc có phái đoàn 
50 người do cha Phaolô Huỳnh Chánh hướng dẫn. 

Đã có hơn 2.300 ký giả từ 100 nước đăng ký để theo dõi và tường thuật, trong đó có 
1.300 phóng viên các đài truyền hình. Lúc 2 giờ sáng, các nhân viên an ninh đã mở các 
rào chắn cho tín hữu vào thay vì lúc 5 giờ như dự định. 

Quảng trường thánh Phêrô, đại lộ Hòa Giải, lâu đài Thiên Thần, các con đường phụ cận 
Vaticăng đầy đặc tín hữu và du khách hành hương, khoảng trên 400.000 người. Những 
người không thể vào gần hơn đã tìm đến quảng trường thánh Gioan Laterano hay đến 
Circo Massimo, nơi chiều thứ Bẩy đã có buổi canh thức do Đức Hồng Y Agostino 
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Vallini, Giám Quản Roma chủ sử từ 8.00 cho tới 11.30 tối, với sự tham dự của hơn 
100.000 tín hữu. Ở đâu không có màn hình, tín hữu đã theo dõi thánh lễ qua radio và các 
loại điện thoại cầm tay đời mới như Ipad, Iphone. 

Xe díp chở Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đi một vòng để ngài chào các tín hữu giữa 
các tràng pháo tay và cờ vẫy trong khi ca đoàn Sistina hát thánh ca nhập lễ. 

Sau phần mở đầu lễ và kinh Thương Xót, Đức Hồng Y Agostino Vallini, Giám Quản 
Roma và Đức Ông Oder, thỉnh nguyện viên phong thánh tiến tới trước mặt Đức Thánh 
Cha và xin Đức Thánh Cha phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II.  

Tiếp đến Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã đọc công thức phong Chân Phước cho Đức 
Gioan Phaolô II như sau: 

Chấp nhận ước mong của Người Anh Em chúng tôi là Đức Hồng Y Agostino Vallini, 
Giám Quản giáo phận Roma, của nhiều Anh Em khác trong Hàng Giám Mục, và nhiều 
tín hữu, sau khi đã có ý kiến của Bộ Phong Thánh, với Quyền Tông Đồ của chúng tôi, 
chúng tôi chấp thuận rằng Vị Tôi Tớ Đáng Kính của Thiên Chúa Gioan Phaolô II, Giáo 
Hoàng, từ nay trở đi được gọi là Chân Phước, và có thể cử hành lễ của người hàng năm 
vào ngày 22 tháng 10 tại các nơi và theo các điều lệ do giáo luật thiết định. Nhân danh 
Cha và Con và Thánh Thần Amen. 

Mọi người đã hân hoan vỗ tay rất lâu trong khi tấm màn che hình Đức Chân Phước Giáo 
Hoàng Gioan Phaolo II ở bao lơn chính giữa đền thờ thánh Phêrô được từ từ vén lên. 
Hình Đức Giáo Hoàng nhìn nghiêng tươi vui mỉm cười hóm hỉnh, mắt to mắt bé. 

Ca đoàn và cộng đoàn hát ba lần Amen, trong khi đó thánh tích của vị tân chân phước là 
một ống nhỏ đựng máu của người đã được nữ tu Marie Simon Pierre và nữ tu Tobiana, 
người đã phục vụ Đức Gioan Phaolô 2, rước lên đặt tại giá cao cạnh bàn thờ. Ống máu 
nhỏ được gắn ở giữa 4 nhành ô liu bằng bạc. 

Đây là 1 trong bốn ống máu đã được các nhân viên y tế lấy trong những ngày cuối cùng 
của Đức Gioan Phaolô II và được giữ tại nhà thương Chúa Hài Đồng Giêsu, phòng hờ 
trường hợp phải chuyền máu cho ngài, nhưng đã không dùng đến. Máu ở thể lỏng vì 
chất chống đông tụ. Hiện nay 2 ống do Đức Hồng Y Stanislaw Dziwicz giữ bên 
Cracovia, ống còn lại do các nữ tu nhà thương Chúa Hài Đồng Giêsu giữ gìn như thánh 
tích qúy báu. 

Các bài đọc phụng vụ đã được tuyên đọc bằng các thứ Ba Lan và Anh. Thánh vịnh được 
hát bằng tiếng Ý và Phúc Ân được hát bằng tiếng La Tinh. 

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha ca ngợi mối phúc thật mà Đức Gioan Phaolô 2 đã nhận 
lãnh, đó là mối phúc đức tin, lòng kính mến của Người đối Đức Mẹ, và công trình của 
Đức Chân Phước Giáo Hoàng dẫn Dân Chúa tiến qua ngưỡng cửa Ngàn Năm Thứ ba, 
và sau cùng là kinh nghiệm bản thân của Ngài về vị Tiền Nhiệm.   
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Cuối thánh lễ, 
trước khi đọc 
kinh Lay Nữ 
Vương Thiên 
Đàng, Đức 
Thánh Cha đã 
chào tín hữu 
bằng các thứ 

tiếng Pháp, Anh, Đức, Tậy Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ý. Ngài chào các phái 
đoàn chính thức, các giới lãnh đạo dân sự và quân sự, các linh mục tu sĩ nam nữ và rất 
đông đảo tín hữu đến tham dự thánh lễ phong Chân Phước cho Đức Gioan Phaolô II. 
Ngài ước mong cuộc sống và công trình của Chân Phước Gioan Phaolô II là suối nguồn 
cho một dấn thân mới phục vụ tất cả mọi người và toàn con người. Đức Thánh Cha xin 
vị Tân Chân Phước chúc lành cho các cố gắng của mỗi người trong việc xây dựng một 
nền văn minh tình thương, trong sự tôn trọng phẩm giá của từng người được dựng nên 
giống hình ảnh của Chúa, và đặc biết chú ý tới những người yếu đuối hơn. 

Đức Thánh Cha đã đặc biệt cám ơn chính quyền Italia, tổng thống, chính phủ và các giới 
chức thành phố Roma, cũng như mọi tổ chức và hiệp hội, các lực lượng an ninh và đông 
đảo các thiện nguyện viên vì sự cộng tác tích cực báu cho ngày lễ này. Ngài cũng chào 
các tín hữu hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô các đường phụ cận và tại nhiều nơi 
khác trong thành phố Roma, đặc biệt là các bệnh nhân, người già cả cũng như những ai 
theo dõi lễ nghi qua các đài phát thanh truyền hình. Ngài phó thác mọi người cho lời bầu 
cử của Tân Chân Phước và tình yêu thương hiền mẫu của Mẹ Maria. 

Sau cùng Đức Thánh Cha đã đọc Kinh Lậy Nữ Vương Thiên Đàng và ban phép lành 
cho mọi người 

Tiếp đến Đức Thánh cha và các vị Hồng Y đồng tế đã vào bên trong Đền thờ thánh 
Phêrô để tôn kính quan tài của Đức Gioan Phaolô 2, theo sau là các phải đoàn chính 
quyền, các giám mục, các bệnh nhân, rồi đến các tín hữu. 

Lễ nghi mở mộ Đức Gioan Phaolô II đã diễn ra lúc 9 giờ sáng thứ sáu 29-4-2011 dưới 
hầm đền thờ thánh Phêrô, trước sự hiện diện của Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc 
Vụ Khanh Tòa Thánh. Quan tài của Đức Gioan Phaolô II được đặt trước mộ của thánh 
Phêrô có phủ một khăn viền vàng. Sáng Chúa Nhật hôm qua, quan tài đã được đưa lên 
đặt trước bàn thờ tuyên xưng đức tin của đền thờ thánh Phệrô. Chiều thứ hai hôm nay 
quan tài Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sẽ được bỏ vào một hộc trong nhà 
nguyện thánh Sebastiano cạnh nhà nguyện Pietà. Tấm bia mộ của người sẽ được đưa về 
Cracovia và sẽ được đặt trong nhà thờ mới dâng kính người. 

Lúc 10.30 sáng thứ hai 2-5-2011 Đức Hồng Y Tarcisio Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa 
Thánh chủ sự thánh lễ tạ ơn tại quảng trường thánh Phêrô. 

 Đức Thánh Cha Bênêđictô cầu nguyện trước quan tài Vị Tân chân phước   
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Trần Phúc Nhạc - Linh Tiến Khải 

Khắp thế giới tổ chức sự kiện về lễ phong chân phước ĐGH Gioan Phaolô II 
Rôma, 1 Tháng Năm 2011 (CNA / EWTN) - Lễ phong chân phước ĐGH Gioan Phaolô 
II không chỉ giới hạn ở Rôma. Nhiều nơi khác trên thế giới cũng đã tổ chức các hoạt 
động liên quan. 

Ba Lan:  
Hãng tin AP nói, tại Ba Lan, hơn 120.000 người đã bất chấp trời mưa tập trung về Linh 
địa Lòng Chúa Thương Xót ở quận Lagiewniki của thành phố Krakow để theo dõi sự 
kiện từ Vatican trên màn hình khổng lồ. Sau đó, một bình lưu giữ máu thánh tích của 
ĐGH Gioan Phaolô II được rước đến một bàn thờ ngoài trời, để mọi người tôn kính. 
Henryka Dudek, 62 tuổi nói với AP: "Ngài đáng được phong chân phước và phong 
thánh cho cả cuộc đời ngài. Chúng tôi không đủ khả năng để đến Rôma nên chúng tôi 
đến đây". 

Màn hình khổng lồ cũng được dựng lên ở quảng trường ở trung tâm thành phố Krakow, 
Warsaw và ngay tại quê hương của Đức Gioan Phaolô ở Wadowice. Tại đó, Thủ tướng 
Ba Lan Donald Tusk và phu nhân Malgorzata theo dõi các sự kiện với dân chúng địa 
phương. 
"Tôi tự hỏi là chúng ta sẽ có được những gì và điều gì sẽ không thể xảy ra nếu chúng ta 
không có Đức Giáo Hoàng của chúng ta", Thủ tướng Tusk nói với hãng tin PAP. "Tất cả 
những gì tốt đẹp mà chúng ta đã được lãnh nhận và sẽ vẫn còn được lãnh nhận". 

Một người bạn học của Đức Gioan Phaolô II cũng có mặt tại Wadowice, Bà Eugeniusz 
Mroz, 90 tuổi. Bà nói: "Thật vui khi một người bạn từng cùng tôi đi học mà nay đã được 
phong chân phước. Đó là một niềm vui lớn lao ... đặc biệt vì đó là một người đàn ông 
Ban Lan đến từ Wadowice, Đức Gioan Phaolô II đang được phong chân phước". 

Úc Đại Lợi: 
Tại Úc Đại Lợi, đám đông lớn tập trung tại Nhà thờ Chính Tòa Rất Thánh Maria ở trung 
tâm Sydney để theo dõi lễ phong chân phước trên một màn hình khổng lồ. Sau đó, ĐHY 
George Pell của TGP. Sydney làm phép một bức tượng Đức Gioan Phaolô II bằng đồng 
trước một thánh lễ tạ ơn đặc biệt. 

Phi Luật Tân: 
Tại Phi Luật Tân, một nhà thờ nổi tiếng ở quận Quiapo của Manila đã đặt một di vật của 
Đức Gioan Phaolô II để mọi người tôn kính. Đức ông Jose Clemente Igancio - cha sở 
Tiểu Vương Cung Thánh Đường Nazarene Black nói: "Ngay sau khi Thánh Lễ vinh 
danh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II vào ngày Chúa Nhật, chúng tôi sẽ có một lễ tôn 
kính và hôn kính một trong những di vật của ngài". Di vật này là một mảnh vải được lấy 
từ một chiếc áo lễ của ĐGH Gioan Phaolô II. Đức Ông Ignacio có được nó trong một 
chuyến viếng thăm Vatican vài năm trước đây. 

Trong khi đó, Tổng Giáo Phận Manila đã chính thức đánh dấu ngày trọng đại này bằng 
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một cuộc chạy bộ 10 km, tiếp theo là Thánh Lễ gần vịnh Manila. John Paul Bustillo - 
sinh viên y khoa 16 tuổi, là một trong 3.000 vận động viên tham gia nói: "Ngài là một 
mô hình và nguồn cảm hứng cho sự hiệp nhất thế giới bằng sức thu hút đặc biệt của 
mình". 
Mễ Tây Cơ: 
Tại Mễ Tây Cơ, hàng ngàn người tập trung trước màn hình khổng lồ tại Vương Cung 
Thánh Đường Đức Mẹ Guadalupe tại thủ đô. Jorge Lopez Barcenas, một họa sĩ 70 tuổi 
đã đi từ tiểu bang Hidalgo ở miền trung đến đây để theo dõi lễ phong chân phước. Hãng 
tin AP dẫn lời ông nói: "Ngài là một người có đức tin mạnh mẽ". Ông cho biết rằng, ông 
đã nhìn thấy Đức Giáo Hoàng hai lần trong số năm lần ngài viếng thăm đất nước này. 
Mễ Tây Cơ là quốc gia đứng thứ ba về các chuyến viếng thăm của Đức Giáo Hoàng, sau 
Ba Lan và Pháp. 

Ấn Độ: 
Tờ Hindustan Times cho biết, tại Ấn Độ, nhà thờ Núi Cát Minh ở ngoại ô Bandra của 
Mumbai đã tổ chức một buổi hòa nhạc phúc âm đặc biệt vào ngày 30 Tháng Tư, tiếp 
theo sau đó là chiếu hình thánh lễ từ Rôma. Cha Warder D'Souza của nhà thờ Núi Cát 
Minh nói rằng cha đã phê chuẩn để tôn ĐGH Gioan Phaolô II làm vị bảo trợ cho giới trẻ 
của giáo xứ cách đây bốn năm. "ĐGH Gioan Phaolô II đã được biết đến trên toàn thế 
giới vì tình yêu của mình dành cho giới trẻ, và đặc biệt đối với chúng tôi bởi vì ngài đã 
tới thăm Ấn Độ (năm 1986)", Cha nói. 

Hoa Kỳ: 
Cuối cùng, tất cả các sự kiện liên quan đã diễn ra trên khắp Hoa Kỳ từ bờ đông tới bờ 
tây. Ví dụ ở Denver, sau Thánh Lễ tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm, 
Đức Tổng Giám Mục Charles Chaput đã tổ chức buổi cầu nguyện trước bức tượng Đức 
Gioan Phaolô II ở góc phía tây nam của nhà thờ. Trong khi đó Đức Giám Mục James 
Conley tổ chức một buổi tiệc cho giới trẻ trưởng thành về việc phong chân phước. 

Và không chỉ có người Công giáo mừng sự kiện này. Trung tâm Simon Wiesenthal đã 
thông báo rằng, họ sẽ mừng việc phong chân phước bằng một cuộc triển lãm thường 
trực của bảo tàng Tolerance ở Los Angeles. Rabbi Marvin Hier - người sáng lập và là 
chủ của bảo tàng nói, cuộc trưng bày sẽ thể hiện về tình hữu nghị và đoàn kết của ĐGH 
Gioan Phaolô II với những người Do Thái. "ĐGH Gioan Phaolô II sẽ luôn luôn có một 
vị trí đặc biệt danh dự trong trái tim của người Do Thái ở khắp mọi nơi. Trong hai lần 
hội kiến riêng với Đức Giáo Hoàng, chúng tôi đã trực tiếp cảm nhận sự cao cả lạ thường 
của ngài, ngài nhiệt tình trong mối quan hệ, đặc biệt là ngài đã tham gia trò chuyện với 
những người sống sót từ cuộc thảm sát Holocaust, họ là những thành viên của chúng 
tôi". 

Tổng thống Ba Lan cám ơn ĐTC về lễ phong chân phước cho ĐTC Gioan Phaolô 
II Vatican  
- Tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski đã có một cơ hội để đích thân cám ơn 
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ĐTC Biển Đức 16 vì đã phong Chân phước cho vị tiền nhiệm gốc Ba Lan, ĐTC Gioan 
Phaolô II. 

Sáng 2-5, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến tổng thống Ba Lan Bronislaw Komorowski sau 
thánh lễ phong chân phước. Tổng thống chuyển lòng tri ân của người dân Ba Lan đến 
ĐTC, vì Ngài đã ban danh dự cao quý của Giáo Hội cho một anh hùng quốc gia Ba Lan. 

ĐTC và Tổng thống đã thảo luận về tác động lịch sử của cuộc đời tân chân phước Gioan 
Phaolô II trong lịch sử của cả Ba Lan nói riêng và thế giới nói chung. Vị Giáo hoàng 
đầu tiên người Ba Lan, người đã có lời nói và hành động giúp chấm dứt chế độ Cộng 
sản ở đất nước mình, cũng đi thăm nhiều quốc gia hơn bất cứ Giáo hoàng nào trong lịch 
sử. 
Cả hai vị đồng ý rằng cuộc đời của tân Chân phước đánh dấu một bước ngoặt trong lịch 
sử, vì Ngài tìm cách đưa ra sứ điệp cứu độ Kitô giáo cho một thế giới gặp khó khăn và 
ngày càng kết nối với nhau. 

Tổng thống Komorowski đảm bảo với ĐTC Biển Đức 16 rằng các lời dạy của Tân Chân 
phước, nhất là lời dạy liên quan phẩm giá con người và thánh thiêng của sự sống, sẽ vẫn 
còn quan trọng cho quốc gia Ba Lan. 

Ba Lan xem việc phá thai là tội ác trong hầu hết các trường hợp phá thai từ năm 1993. 
Trong những năm gần đây, nước này đã vật lộn với vấn đề liệu luật chống phá thai của 
đất nước có nên trở thành chặt chẽ hơn nữa hay ít hơn, hoặc vẫn giữ nguyên như hiện 
nay. (CNA 2-5-2011) 

Hoa Kỳ:Tổng Giáo Phận Washington mở chủng viện mới mang tên Gioan Phaolô II 

Washington DC, 1 Tháng Năm 2011 - ĐHY Donald Wuerl - Tổng Giám Mục của 
Washington đã chính thức thành lập một chủng viện mới cho tổng giáo phận, chủng 
viện sẽ được đặt tên là Chủng Viện Gioan Phaolô II.  

Việc đặt tên như thế này là để đánh dấu lễ phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II diễn ra tại Rôma hôm nay, chủng viện sẽ được làm phép vào ngày 22 
Tháng Mười năm 2011, tức ngày lễ kính Đức Gioan Phaolô II và kỷ niệm ngày Ngài lên 
ngôi Giáo Hoàng năm 1978. Kế hoạch thiết lập chủng viện đã được công bố vào Tháng 
Mười năm 2010 và các giấy phép cần thiết để hoàn thành việc trùng tu xây dựng cho 
chủng viện đã được hoàn tất gần đây. Chủng sinh trong tổng giáo phận sẽ bắt đầu được 
xếp lớp tại chủng viện mới vào Tháng Tám năm 2011, và việc trùng tu tòa nhà dự kiến 
sẽ hoàn thành vào Tháng Mười năm 2011.  

"Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đóng vai trò làm một mẫu hình đặc biệt cho nhiều 
người, cả linh mục, giám mục và giáo hoàng. Trong một phần tư thế kỷ trên ngôi giáo 
hoàng, ngài đã đi rất xa và rộng khắp, gặp gỡ rất nhiều người và khuyến khích họ bằng 
câu: "Đừng sợ. Hãy đặt niềm tin của bạn vào Thiên Chúa. Mở rộng trái tim của bạn cho 
Chúa Kitô", ĐHY Wuerl nói. "Những lời đó đã truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ đến 
với ơn gọi. Các tân chủng sinh trong tổng giáo phận, họ là những nam thanh niên đã 
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được nhận lãnh nguồn cảm hứng để trở nên một phần của công cuộc truyền giáo mới, 
bây giờ họ có thể bắt đầu tu tập ngay tại ngôi nhà này, và cũng bắt đầu làm một phần 
không thể tách rời của cộng đồng Công giáo địa phương ở Washington".  

Chủng viện này dự kiến sẽ có chỗ cho 30 người nam, họ sẽ tham dự học tập tại Đại học 
Công giáo Hoa Kỳ đồng thời tu tập tại chủng viện. Trước khi được thụ phong, họ sẽ cần 
thêm bốn năm nữa để hoàn thành việc nghiên cứu thần học tại chủng viện hiện đang 
được các giáo phận sử dụng: Mount St Mary's tại Emmitsburg, MD; Đại Học Giáo 
Hoàng Bắc Mỹ ở Rôma (Ý), Chủng viện Quốc Gia Gioan XXIII ở Weston, MA; Đại 
Học Thần Học ở Washington, DC.  

Chủng viện này sẽ tọa lạc gần Đại học Công giáo Hoa Kỳ tại 145 Taylor Street, NE, 
Washington, DC. Việc trùng tu xây dựng đã bắt đầu, nhà nguyện trong công trình đang 
được hoàn tất và sẽ được dâng riêng cho Đức Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội. Hiện nay, 
Tổng Giáo Phận Washington có 67 tu sinh đang học tập để trở thành linh mục, 29 người 
đang theo học đại học và nghiên cứu tiền thần học.                      (Nguồn: www.adw.org) 

Tuyên bố của Tòa thánh về cái chết của Osama bin Laden 
ROMA – Sau đây là bản tuyên bố do linh mục Federico Lombardi, giám đốc văn phòng 
báo chí của Tòa Thánh, công bố ngày thứ Hai 2-5, sau khi được tin cái chết của ông 
Osama Bin Laden. 

“Ông Osama Bin Laden - như chúng ta đều biết - có trách nhiệm rất nặng nề về truyền 
bá chia rẻ và hận thù giữa các dân nước, gây ra cái chết của vô số người, và khai thác 
các tôn giáo cho mục đích này. 

Đứng trước cái chết của một người, Kitô hữu không hề vui mừng, nhưng suy tư về các 
trách nhiệm nặng nề của mỗi người trước mặt Thiên Chúa và loài người, và hy vọng 
cùng phấn đấu để đảm bảo rằng mỗi sự kiện là không phải một dịp để tăng thêm hận 
thù, nhưng là dịp để thúc đẩy hòa bình”. (Zenit 2-5-2011) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
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 ch úng ta c ũng là lúc mùa hè đến và là  
thời điểm của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thíc hợp để nhắc nhở về cách ănm ặc  
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 nh ều 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 ngư ời khác và thiếu ý thức khi  
khêu gợi sự cám dỗ về đức khiết tịnh nơi người khác phái khi tham dự Thánh  
Lễ ngày Chúa Nhật. 
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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 hánh Lễ. 

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 
Lịch sử Ngày của Mẹ   

 
Truyền thống tôn vinh mẹ có từ bao giờ? 
Bắt đầu từ thời cổ xưa, vào hội mùa xuân hằng năm, người Hy Lạp có một ngày để cúng 
hiến cho các nữ thần. Đây cũng là dịp để họ tưởng công Rhea, vợ của thần Cronus, và là 
mẹ của nhiều vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Người La Mã thì thờ nữ thần Cybele, 
được thể hiện bằng lễ hội mùa xuân nổi tiếng. 
Còn các Kitô hữu cũng đón ngày của Mẹ được tổ chức vào Chủ Nhật thứ tư của Mùa 
Chay để tưởng nhớ đến Đức Nữ Đồng Trinh Maria… 
Ngày của Mẹ chính thức bắt đầu từ đâu? 
Năm 1600, tại Anh quốc, Ngày của Mẹ được tổ chức rộn rịp hàng năm vào Chủ Nhật 
thứ tư của Mùa Chay để tri ân các bà mẹ. 
Vào dịp này, những người làm công, người học việc và công nhân sống xa nhà, được 
chủ nhân khuyến khích đi thăm mẹ của họ. Theo phong tục, các trẻ em đem quà và bánh 
đặc biệt hay là một loại bánh bột có nhân trái cây, được gọi là simnel, để tặng các mẹ. 
Nhưng ngày lễ này ngày càng bị quên lãng vào thế kỷ 19, do tình trạng nô lệ và người 
hầu đã ngày càng ít đi. Lễ kỷ niệm của ngày này chỉ trở thành hiện tượng phổ biến trong 
thời gian gần đây, chưa đến 100 năm. Để có được điều này chính là nhờ công sức của 
những phụ nữ tiền phong như Julia Ward Howe và Anna Jarvis. 
Năm 1858, Anna Reeves là người phụ nữ đầu tiên tổ chức một buổi lễ tôn thờ mẹ thực 
sự. Tại quê nhà của mình ở West Virginia, bà đã tạo ra ngày Mother’s Work Day, mục 
đích là để tăng nhận thức của mọi người về vấn đề an toàn vệ sinh. 
Đến năm 1872, bà Julia Ward Howe - một người hoạt động chính trị, một nhà văn, nhà 
thơ, nổi tiếng với bài hát về chiến tranh Nam Bắc “Battle Hymn of the Republic” - đề 
nghị lấy ngày 2-6 hằng năm để tổ chức ngày của mẹ và để kêu gọi mọi người cống hiến 
công sức cho hoà bình. Bà viết một bức thư nhiệt thành gửi đến các phụ nữ và kêu gọi 
họ đứng lên chống lại chiến tranh trong Lời công bố của các bà mẹ nổi tiếng của bà, viết 
ở Boston năm 1870. 
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Bà cũng bắt đầu vận động để Ngày của Mẹ cho hoà bình được tổ chức vào Chủ Nhật thứ 
hai của tháng 6và tổ chức suốt trong nhiều năm. Bà Julia tranh đấu không ngừng cho 
việc chính thức công nhận một ngày cho các bà mẹ và việc tuyên bố ngày này là ngày 
nghỉ. Nhưng cuối cùng thì nó dần dần bị quên lãng sau khi Howe ngừng cam kết tài trợ 
cho những lễ kỷ niệm. 
Mãi tới năm 1905, bà Anna Reeves qua đời, con gái của bà, Anna Jarrvis, đã tiếp tục sự 
nghiệp của mẹ. Anna đã thề trước mộ mẹ rằng cô sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành ước mơ 
của mẹ là tạo ra một ngày quốc lễ để vinh danh những người mẹ. 
Vào năm 1907, Anna đã tổ chức một chiến dịch gửi tặng những bông hoa cẩm chướng 
trắng cho những người tham gia hội họp ở nhà thờ của mẹ mình ở Grafton, West 
Virginia. Vào năm 1908, nhà thờ của mẹ cô đã đồng ý với yêu cầu của Anna về việc tổ 
chức một ngày chủ nhật đặc biệt để vinh danh những người mẹ - truyền thống này đã 
được lan rộng ra nhiều nhà thờ của cả 46 bang vào những năm sau đó. 
Năm 1909, Anna đã mở một chiến dịch viết thư cầu khẩn những chính trị gia, các mục 
sư và các thị trưởng lập nên một ngày quốc lễ dành cho mẹ. 
Vào năm 1911, những nỗ lực của Jarrvis đã thành công: Quê nhà West Virginia của cô 
đã công nhận một ngày lễ chính thức dành cho mẹ. Và vào ngày 10-5-1913. Quốc hội 
Mỹ đã thông qua một Nghị quyết chung, chấp nhận ngày Chủ Nhật thứ hai trong 
tháng 5 như một ngày để ghi ơn các bà mẹ. 
Đến ngày 9-5-1914, Tổng thống Woodrow Wilson của Hoa Kỳ đã công bố quyết định 
công nhận ngày này làm ngày Quốc lễ dành cho mẹ - quyết định này nhấn mạnh vai trò 
của người mẹ trong gia đình. Từ đó trở đi, ngày lễ này đã ngày càng trở thành một ngày 
lễ lớn được nước Mỹ tổ chức hằng năm vào ngày Chủ Nhật thứ hai của tháng 5. Cho tới 
hôm nay, Ngày của Mẹ đã trở thành ngày lễ của nhiều nước trên thế giới! Trong Ngày 
của Mẹ, người con thường cài trên áo một bông hoa cẩm chướng màu trắng nếu mẹ đã 
quá cố và màu hồng dành cho những ai còn mẹ. 
 
Ngày của Mẹ ở các nước trên thế giới 
Ở hầu hết các nước trên thế giới, ngày của mẹ hầu như đều chịu ảnh hưởng từ Mỹ. Tại 
nhiều quốc gia châu Phi, ngày này lại có xuất xứ bắt nguồn từ Anh, do ảnh hưởng thời 
gian bị thực dân Anh chiếm đóng. Khu vực các nước Đông Á chịu ảnh hưởng cách tổ 
chức kỷ niệm ngày của mẹ của Mỹ. Các nước như Đan Mạch, Phần Lan, Ý, Thổ Nhĩ 
Kỳ, Úc và Bỉ cùng tổ chức lễ kỷ niệm ngày của mẹ như ở Mỹ. 
Tại Mexico và Nam Mỹ, người ta chỉ gửi thiệp mừng lễ mẹ vào ngày 10-5 hằng năm. 
Tương tự tại Argentina, do quốc gia này vốn có rất nhiều lễ hội nên ngày này diễn ra 
cũng rất đơn giản. Trong ngày Chủ Nhật thứ 3 của tháng 10 hằng năm, các bà mẹ 
Argentina được tặng hoa, quà và nghỉ ngơi thư giãn. 
Tại Trung Quốc, những tù nhân tại nhà tù ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm được gặp gỡ 
mẹ trước dịp lễ của người sinh ra mình. Ở Hàng Châu (Chiết Giang), những em bé mẫu 
giáo đã được dạy rửa chân cho cha và mẹ của mình như một cách thể hiện lòng kính 
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trọng trước Ngày của Mẹ. 
Ở Việt Nam, Ngày của Mẹ là lễ Vu Lan (rằm tháng 7 âm lịch). Gần đây, với 
sự hoà nhập nền văn hoá chung của thế giới, Việt Nam đã có thêm ngày Chủ Nhật thứ 
hai của tháng 5 là Ngày của Mẹ theo nhiều nước phương Tây. 

NGƯỜI MẸ và ĐỨA CON 
Có một người mẹ và một đứa con. Người mẹ thì xấu xí, gò má gầy còm, và có một con 
mắt bị trột. Người mẹ hàng ngày bán vé số để nuôi con ăn học, và hằng ngày vẫn đón 
con đi học về sau khi bán vé số xong. 
Người con thì mặc cảm với bạn bè trong lớp nên đã nói với mẹ rằng: “con không muốn 
mẹ đón con ở cổng trường nữa, mẹ hãy đón con cách xa cổng trường một chút để bạn bè 
không nhìn thấy mẹ của con nghèo nàn, xấu xí và bị trột”. Người mẹ đồng ý và đón con 
cách xa xa cổng trường. 
Năm sau đứa con đòi lên tỉnh học, người mẹ đồng ý, và ngày ngày người mẹ phải bán 
nhiều vé số hơn, phải làm thêm nhiều giờ hơn, để con có tiền ăn học. Trong những năm 
học đó đứa con lâu lâu về thăm mẹ một lần và cũng chỉ lấy tiền xong rồi đi. Và đứa con 
đó cũng vào đại học, nhưng cũng hiếm khi về thăm mẹ. 
Tốt nghiệp đại, trở thành bác sĩ, nhưng anh vẫn không về thăm mẹ. Và anh đã kết hôn 
với một người phụ nữ rất xinh xắn và nhân hậu, nhưng anh không mời mẹ lên chứng 
giám, mà mời một người khác giàu có hơn, cốt là để cho bạn bè biết là mình sinh ra 
trong một gia đình khá giả, có học thức. 
Đám cưới xong anh vẫn không dẫn vợ về ra mắt mẹ. Rồi vợ anh sinh cho anh hai đứa 
con trai khôn ngoan và bụ bẫm, nhưng anh vẫn không dẫn con về cho bà nhìn cháu một 
lần. 
Và người mẹ đã quyết định lên Sàigòn để kiếm con, nhưng vô tình đứa con trai của bà 
không có ở nhà, mà chỉ có người vợ và 2 đứa cháu đang nô đùa ở ngoài sân. Bà không 
dám vào nhà mà chỉ lén nhìn một hồi lâu, mắt rưng rưng và trở về nhà. 
Vì sợ bạn bè biết được gia đình của anh nghèo hèn và có một người mẹ trột, nên anh 
quyết định đưa ba mẹ con sang Singapo sinh sống. 
Một thời gian sau, anh có một chuyến công tác từ thiện ở Việt nam, tiện đó anh trở về 
thăm mẹ thì Bà đã không còn sống, và có một người hàng xóm trao cho anh lá thư. 
Trong thư viết như sau: 
Con yêu của mẹ, khi con đọc được dòng thư này thì mẹ đang ở thế giới bên kia rồi. 
Mẹ rất hãnh diện vì con đã trưởng thành, 
Mẹ rất tự hào vì con đã có sự nghiệp, 
Mẹ rất vui khi con có được một người vợ hiền lành, đảm đang, 
Mẹ rất vui vì có hai đứa cháu kháu khỉnh và thông minh, 
Mẹ còn rất hãnh diện hơn khi đồng hành cùng con suốt nhiều năm tháng qua 
Vì trong những năm con còn nhỏ, con nô đùa chẳng may bị hư mất một con mắt, nên mẹ 
đã yêu cầu bác sĩ  lấy con mắt của mẹ thế cho con. 
Câu truyện có thật, ngỡ ngàng, cảm động, cay đắng, đáng trách và nguyền rủa. 
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Bàn tay của mẹ, bài học của con 

 
Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên cho một công 
ty lớn. Anh ta vừa xong buổi phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc phỏng vấn lần cuối 
để quyết định nhận hay không nhận anh ta. 
Viên giám đốc khám phá học bạ của chàng thanh niên, tất cả đều tốt, và năm nào, từ bậc 
trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học, cũng đều xuất sắc, không năm 
nào mà anh chàng thanh niên không hoàn thành vượt bực. 
Viên giám đốc hỏi : “Anh đã được học bổng nào của trường?” 
Chàng thanh niên đáp : “Thưa không”. 
Viên giám đốc hỏi: “Thế cha anh trả học phí cho anh đi học?” 
Chàng thanh niên đáp: “Cha tôi chết khi tôi vừa mới 1 tuổi đầu. Mẹ tôi mới là người lo 
trả học phí”. 
Viên giám đốc lại hỏi: “Mẹ của anh làm việc ở đâu?” 
Chàng thanh niên đáp: “Mẹ tôi làm việc giặt áo quần”. 
Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay cho ông ta xem. Chàng thanh niên 
đưa hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo của chàng cho ông giám đốc xem. 
Viên giám đốc hỏi: “Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt giũ áo quần không?” 
“Chưa bao giờ, mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt áo 
quần nhanh hơn tôi”. - Chàng thanh niên đáp. 
Viên giám đốc dặn chàng thanh niên: “Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở lại 
nhà, lau sạch đôi bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai đến gặp tôi”. 
Chàng thanh niên cảm thấy khả năng được công việc tốt này rất là cao. Khi vừa về đến 
nhà, chàng ta sung sướng thưa với mẹ để được lau sạch đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng 
cảm thấy có gì đó khác lạ, sung sướng, nhưng với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa 
buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem. 
Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn tràn. 
Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới khám phá đôi tay mẹ mình, đôi bàn tay nhăn 
nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rùng mình 
khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng, 
chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng. 
Những vết bầm trong tôi tay của mẹ là giá mẹ chàng phải trả cho ngày chàng tốt nghiệp, 
cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai sẽ tới của chàng. 
Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần áo quần còn lại 
của mẹ. 
Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật lâu. 
Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới gặp ông giám đốc. 
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Viên giám đốc lưu ý những giọt nước mắt chưa ráo hết trong đôi mắt của chàng thanh 
niên, và hỏi: “Anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và đã học được hôm qua ở 
nhà không?” 
Chàng thanh niên đáp: “Tôi lau sạch đôi tay của mẹ, và cũng giặt hết phần áo quần còn 
lại”. 
Viên giám đốc hỏi: “Cảm tưởng của anh ra sao?” 
Chàng thanh niên đáp: “Thứ nhất, bây giờ tôi hiểu thế là ý nghĩa của lòng biết ơn; không 
có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau, 
và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, giờ tôi mới ý thức rằng thật khó khăn và gian khổ để 
hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi biết ơn sự quan trọng và giá trị của quan hệ gia đình”. 
Viên giám đốc nói: “Đây là những gì tôi tìm kiếm nơi người sẽ là quản trị viên trong 
công ty chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người 
khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để hoàn thành nhiệm 
vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời 
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