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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: 07 April/24/2011 

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 

Tâm Tình Chủ Chăn 
Mừng Chúa Phục Sinh 
Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến:   Khi tham 
dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần là chúng ta một 
cách đặc biệt mừng lễ Chúa Phục Sinh.  Nhưng 
Lễ Vọng Phục Sinh là Lễ Chúa Nhật trên các 
Chúa Nhật và là đại lễ, màGiáo hội mừng  Chúa 
sống lạimột cách trọng đại nhất.  Nếu có cơ hội 
chúng ta nên tham dự Thánh lễ Vọng Phục 
Sinh. 
Đương nhiên ai cũng biết việc Chúa sống lại 
đem đến cho con người niềm hy vọng là sẽ 
được sống lại với Người trong cõi sống vĩnh 
hằng.  Nhưng sao chúng ta vẫn còn lo sợ, buồn 
bả và thất vọng với cuộc sống nhân sinh?  
Dường như chúng ta vẫn chưa dám để Chúa 
Phục Sinh biến đổi và đồng hình đồng dạng với 
chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. 
Xin chúc quí ông bà và anh chị em tràn ngập 
niềm vui của Chúa Phục Sinh, luôn luôn cảm 
nghiệm được sự sống lại của Đức Giêsu Kitô 
trong cuộc sống đời thường của mỗi con người 
chúng ta.  Chúng ta không quên rằng Chúa 
Giêsu đã đánh đổi cuộc sống thiên tính của 
chính Ngài để chúng ta có thể hưởng trọn niềm 
hạnh phục sống lại trong cuộc sống nhân sinh.  
Đừng buồn chán, đừng thất vọng, đừng quay 
mặt lại với quá khứ  tội lỗi.  Hãy cười lên!  hãy 
mừng vui lên!  Đức Kitô Chúa chúng ta đã sống 
lại thật rồi.  Ngài đang sống trong mỗi người 
chúng ta. 

Cha Quản Nhiệm: Giuse Nguyễn Trọng 
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Tin Mừng CN  Phục Sinh 

 
Ga 20, 1-9  

Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy tảng đá 
đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn đệ kia được 
Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác Thầy khỏi mồ, và 
chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả 
hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình 
xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo 
sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che 
đầu Người trước đây, khăn này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một 
chỗ. Bấy giờ môn đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng 
các ông còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

 
Chia Sẻ Tin Mừng 

CHÚA ĐÃ SỐNG LẠI ! ALLELUIA 

Một cuốn phim mang tựa đề “Thế Giới Trong Tăm Tối” diễn tả câu truyện về một nhà 
khảo cổ danh tiếng tổ chức một cuộc khai quật khoa học ở Giêrusalem. 

Ngọn đồi Golgotha được cẩn thận đào bới, kể cả những phiến đá và các hang động của 
một nghĩa trang bên cạnh cũng được thăm dò khám xét kỹ lưỡng. Vì theo Tin Mừng 
Thánh Gioan, xác của Chúa Giêsu được chôn cất trong một phần mộ gần nơi Ngài bị án 
tử hình Thập giá. Sau bao công khó đào bới khám xét, một ngày kia nhà khảo cổ tuyên 
bố: “Tôi đã tìm được xác ông Giêsu”. Rồi ông tổ chức một cuộc họp báo rầm rộ, quy tụ 
hàng trăm ký giả và nhiếp ảnh viên để trình bày kết quả mỹ mãn của bao ngày tháng đào 
bới khảo cứu vất vả. Ông đã trưng dẫn trước mặt mọi người một xác người đã khô đét, 
nhưng còn có thể nhận ra là tay chân của xác người này bị đâm thủng, cạnh sườn bị đâm 
thâu và cả những dấu chứng tỏ thân xác ấy bị nhuốm máu qua những vết in trên tấm 
khăn liệm xác. 
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Cuốn phim quay lại cảnh mọi người im lặng theo dõi bài thuyết trình của nhà khảo cố. 
Tình cờ có một phụ nữ phát biểu lớn tiếng: “Đây là sự thật hiển nhiên. Ông ta bị đóng 
đinh, đã chết và đã được táng xác” và nhà khảo cổ tiếp lời: “Vâng, đúng thế, bị đóng 
đinh, chết và được an táng. Nhưng làm gì có chuyện Phục Sinh, bởi vì xác ông ta vẫn 
còn nằm đây”. 

Tiếp đến, cuốn phim diễn tả hậu quả của cuộc tìm được xác ông Giêsu: 

- Không ai còn mừng lễ Phục Sinh nữa. 

- Một linh mục tắt đèn Nhà Chầu, cất Mình Thánh Chúa và đóng cửa nhà thờ. 

- Chuông các thánh đường im tiếng. 

- Các nữ tu cởi khăn trùm đầu. 

- Thánh giá tại nhiều nơi bị hạ xuống. 

- Đèn bên những ngôi mộ bị dập tắt. 

- Thế giới chìm đắm trong màn đêm u tối dày đặc. 

Cuốn phim kết thúc với cảnh chính nhà khảo cổ đang hấp hối. Trước khi trút hơi thở 
cuối cùng, ông ta đã thú nhận: “Tôi đã đánh lừa thế giới. Chính tôi đã làm giả xác của 
ông Giêsu và bí mật đặt vào trong mộ mấy năm trước khi khởi sự cuộc đào bới tìm kiếm 
này”. 

Sau lời tuyên bố đó là cảnh hàng ngàn người tuôn đến ngôi mộ thánh ở Giêrusalem như 
chúng ta chứng kiến hàng năm trong Tuần Thánh. Những ngọn nến được thắp lên và các 
tín hữu mang những ngọn nến được thắp sáng, ngọn nến của niềm hy vọng đi khắp nơi 
soi sáng con đường tăm tối. Chuông các nhà thờ ngân vang như báo tin Chúa Giêsu đã 
Phục Sinh: Tình yêu mạnh hơn tội lỗi. Sự sống mạnh hơn cái chết. 

Anh chị em thân mến, câu truyện phim giả tưởng trên đây mang sứ điệp của lễ Phục 
Sinh mà những người Kitô hữu chúng ta tưởng niệm và mừng kính hôm nay. Đó là cuộc 
Phục Sinh của Chúa Giêsu không chỉ liên hệ đến cuộc đời của Ngài mà còn trực tiếp 
liên quan đến vận mạng của toàn thể nhân loại cũng như ảnh hưởng mật thiết đến cuộc 
sống, niềm tin và hy vọng của tôi cũng như của anh chị em. Vì, nếu Chúa Kitô không 
sống lại thì chúng ta vẫn còn mang tội lỗi trong mình và không ai giải cứu được chúng 
ta, không ai đem chúng ta đến gặp Thiên Chúa được. Nếu Chúa Kitô không sống lại, 
chúng ta sẽ là kẻ vô phúc nhất, ngu đần nhất, vì chúng ta đặt tin tưởng vào một chuyện 
hão huyền. Nếu Chúa Kitô không sống lại, thì thập giá chỉ là dấu hiệu của ô nhục, 
những đau khổ của con người không có lối thoát và cái chết của con người là ngõ cụt, là 
đường cùng. 

Nhưng Chúa Kitô đã sống lại. Ngài đã cho chúng ta niềm hy vọng. Ngài đã đem theo 
những đau khổ của loài người qua bên kia bờ tuyệt vọng, làm cho những quằn quại của 
kẻ sắp bị cái chết tiêu diệt, nhưng là nỗi đau của người mẹ đang sinh con, nỗi đau làm 
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phát sinh sự sống mới. Chúa Giêsu sống lại, Thập giá không còn là dấu hiệu của ô nhục, 
nhưng là dấu hiệu của vinh quang. 

Mừng Chúa sống lại, người Kitô hữu cũng mừng sự sống lại của chính mình bằng cách 
đổi mới cách sống của mình, như Thánh Phaolô đã kêu gọi: “Nếu anh em sống lại với 
Đức Kitô, anh em hãy nghĩ đến những sự trên trời chứ đừng nghĩ đến những sự dưới 
đất”. Đây không phải là lời khuyên xa lánh các thực tại trần thế. Trái lại, đây là lời mời 
gọi mỗi người Kitô hữu hãy tìm và thể hiện những giá trị mới của cuộc sống mà Chúa 
Giêsu đã mạc khải qua các giáo huấn, qua cuộc sống cũng như cái chết của Ngài. 

Một em bé nọ thường nghe mẹ em buột miệng thốt lên: “Chúa đã sống lại, ta hãy vui 
lên!”. Mỗi khi gặp điều gì khó khăn trong cuộc sống, bà tự nhủ: “Chúa đã sống lại, hãy 
vui lên!”. Bà thường tự nhủ trong lòng, nhưng khi bà thốt lên thành tiếng, con trai bà 
cũng nghe được. Em bé bắt chước mẹ, em thốt lên câu đó mỗi khi em gặp điều bất bình, 
khi bạn bè chơi xỏ, khi gặp điều không được như ý… Và thú thật, khi thốt lên câu: 
“Chúa đã sống lại, ta hãy vui lên!” thì em bình thản trở lại. Hành động của bà mẹ và em 
bé kia nói lên cố gắng sống niềm vui Phục Sinh một cách cụ thể, chuyển tải một chân lý 
nền tảng nhất của đạo Kitô vào trong cuộc sống hằng ngày, qua đó, biểu lộ niềm tin và 
hy vọng. Tình yêu mạnh hơn tội lỗi. Sự sống mạnh hơn cái chết.  

Người Kitô hữu mừng Chúa sống lại cũng được mời gọi làm chứng cho niềm tin về sự 
sống mới này. Chúa Kitô đã chết và đã sống lại vì chúng ta, chính là để chúng ta không 
còn sống cho mình nữa, không còn khư khư giữ lấy mạng sống, giữ lấy sự an toàn ích 
kỷ cho mình, nhưng là sống cho Chúa và như Chúa, hoàn toàn vì Thiên Chúa và cho 
mọi người. Ước chi Thánh lễ Phục Sinh hôm nay cũng như Thánh lễ mỗi ngày Chúa 
Nhật giúp chúng ta thực thi cụ thể trong cuộc sống lời chúng ta tuyên xưng: “Chúng con 
loan truyền Chúa đã chịu chết. Chúng con tuyên xưng Chúa đã sống lại. Chúng con đợi 
chờ ngày Chúa quang lâm”. 

R. Veritas    

Sống Đạo 
HAI NỤ HÔN 

Có thể trong cuộc đời của Chúa Giêsu trên trần gian, Ngài đã được hôn nhiều lần. 
Chẳng hạn như Mẹ Maria và thánh Giuse chắc chắn đã hôn Ngài nhiều lần khi Ngài còn 
bé thơ, những lúc ẵm bồng con trẻ trên tay, nhưng phúc âm đã không nhắc gì đến điều 
này. Phúc âm chỉ kể lại có hai lần Đức Giêsu được hôn kính trong cuộc đời công khai: 
Một lần do người tông đồ Giuđa và một lần do cô Maria Madalena.  

Giuđa là một trong mười hai tông đồ Chúa đã chọn riêng ra để được huấn luyện đặc biệt, 
sống với Chúa thường xuyên hơn và được Ngài sai đi chuẩn bị cho sứ mạng của Ngài, 
bên ngoài nhìn vào nụ hôn "trò hôn thầy" đó hoàn toàn hợp tình hợp lý.  

Còn Maria Madalena một người bị dư luận cho là không đàng hoàng, cô đi tìm Chúa và 
khi gặp Ngài, cô qùy xuống khóc ướt chân Ngài rồi lấy tóc mà lau và sau đó không 
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ngừng hôn chân Ngài. Phúc âm Thánh Luca đã kể lại biến cố này nơi chương 7-45, 
nhiều người chỉ xét đoán bên ngoài nên không đồng ý với cái hôn của Maria Madalena. 
Ông Si-mon, người mời Chúa đến nhà dùng bữa đã lẩm bẩm trong lòng và nghi ngờ 
Chúa. Đó là thái độ của con người xét đoán từ bên ngoài, còn chính Đức Giêsu thì sao? 
Chúa đã trách cái hôn của Giuđa và binh vực cho nụ hôn Maria Madalena. Chúa xét đến 
tâm tư thầm kín của từng người. Giuđa đến hôn lên má Thầy mình, là một cái hôn để 
làm dấu hiệu cho người khác đến bắt Thầy, hôn để nộp bán Thầy mình. Còn Maria 
Madalena đến hôn chân Chúa để tỏ lòng thống hối bên trong, để xin ơn làm lại cuộc đời.  

Cái hôn của Giuđa chỉ tốt ở bên ngoài, vì hợp với phong tục tập quán. Người đồ đệ hôn 
thầy mình đúng luật xã giao và hợp tình nghĩa, nhưng ý hướng bên trong thì thật là xấu 
xa. Còn nụ hôn của Maria Madalena bên ngoài không được thích hợp vì những lý do dễ 
hiểu, nhưng bên trong lại đầy những ý hướng tốt đẹp.  

Cuộc sống với giá trị bên trong mới đáng kể: Nếu tôi thấy một người có những hành 
động và thái độ xem ra không thích hợp với thói quen xã hội và tôn giáo thì tôi đừng vội 
nghi ngờ và lên án. Họ có thể không được xã hội đồng ý, không được đám đông chấp 
nhận, nhưng biết đâu trước mặt Chúa họ không có gì phải hổ thẹn và thua kém ai. Rất có 
thể người đó đẹp lòng Chúa hơn tôi chăng? Chúa đã chẳng bênh vực cho Maria 
Madalena mà trách ông Si-mon hay sao? Điều mà mỗi người chúng ta cần lo sợ đề 
phòng hơn hết là có thể có thái độ giống như Giuđa, dùng cái hôn, dùng việc đạo đức tốt 
lành bên ngoài để nộp Chúa, bán Chúa. Đó là trường hợp chúng ta lợi dụng việc đạo đức 
để kiếm tiền, dùng thế giá tôn giáo để xây dựng uy tín riêng mình, viện cớ tôn giáo để 
bắt nạt kẻ khác. Nêu ra lý do đạo đức để khoe khoang bôi lọ, nói xấu người khác.... 
Thiếu gì những người quanh chúng ta đã nhân danh Chúa để giết Chúa và giết hại anh 
chị em xung quanh.  

*** 

Lạy Chúa, xin dạy con sống trung thành với mọi người, đừng vội vàng kết án anh chị em 
mình. Xin dạy con sống quảng đại thông cảm với anh chị em nhiều hơn là nghi ngờ và 
kết án họ. Xin hãy biến con thành khí cụ bình an của Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc 
đời. Amen! 

Ngọc Nga sưu tầm 
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Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 

 
Sáng 17-04, lúc 9g30, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cử hành Chúa nhật Lễ Lá với 
sự tham dự của 50,000 tín hữu.  
Trong bài giảng, ĐTC nhấn mạnh ý nghĩa Lễ Lá trong thời đại ngày nay. Cuộc rước lá 
nhắc nhở mọi người phải thực hiện cuộc “hành trình đi lên, đến với Thiên Chúa”:   
“Ý nghĩa sâu xa của cuộc rước lá hôm nay là, cùng với Chúa Giêsu, chúng ta đi lên con 
dốc dẫn đến Thiên Chúa hằng sống. Vấn đề ở đây chính là đi lên. Đó là cuộc hành trình 
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta thực hiện. Làm thế nào chúng ta theo kịp cuộc đi lên này? 
Chẳng phải là quá sức chúng ta hay sao? Chắc chắn là quá sức chúng ta rồi. Ngay từ lúc 
khởi nguyên, lòng dạ con người, đàn ông cũng như đàn bà, đã từng đầy ắp tham vọng 
muốn ‘giống Chúa’, và ngày nay còn đúng hơn bao giờ hết, vì con người càng muốn 
dùng sức riêng của mình mà đạt tới đỉnh cao của Thiên Chúa.  Mọi phát minh của trí tuệ 
con người cuối cùng mong muốn có được đôi cánh vươn đến tầm cao của Đấng Hằng 
Hữu và được độc lập, được hoàn toàn tự do như Thiên Chúa là Đấng Tự do. Loài người 
đã xoay xở thực hiện được nhiều điều: Chúng ta có thể bay, có thể nhìn, nghe và nói với 
người khác ở rất xa chúng ta. Tuy nhiên lại có một lực hấp dẫn mạnh mẽ đang kéo ghì 
chúng ta xuống. Chúng ta trang bị cho mình được thêm nhiều khả năng, tăng thêm mặt 
tốt đã đành, mà còn tăng lên mặt xấu đang đe dọa chúng ta, như bão tố thổi trên lịch sử. 
Chúng ta vẫn sống trong những giới hạn, vì thế vẫn cần phải thúc đẩy sự phát triển 
nhưng cũng phải suy nghĩ về những hiểm họa vốn đã gây ra biết bao đau khổ cho loài 
người trong những tháng vừa qua”.  
 
TGP. Hà Nội chào đón Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, Đại diện Toà Thánh 
không thường trú tại Việt Nam 
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HÀ NỘI 18/04/2011 – Đúng theo lịch trình, vào hồi 18g30 Đức Tổng Giám mục 
Leopoldo Girelli, vị Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam, đã tới sân bay 
Nội Bài, bắt đầu chuyến viếng thăm lần đầu tiên Giáo Hội Công giáo Việt Nam, trong 
cương vị mới, theo lời mời của Hội đồng Giám mục Việt Nam. 
Đón ngài tại sân bay có Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt -Giám mục giáo phận Bắc 
Ninh, Tổng thư ký HĐGMVN-, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ -Giám mục giáo phận 
Thái Bình-, Đức cha Lôrensô Chu Văn Minh -Giám mục Phụ tá giáo phận Hà Nội,- 
cùng quý cha và một số anh chị em giáo dân giáo xứ Nội Bài. 
Đúng 19g15 phái đoàn về tới Tòa Giám mục Hà Nội. Đức Tổng bước xuống xe trong sự 
chào đón nồng nhiệt của quý Đức cha trong Giáo tỉnh Hà Nội, quý cha, các thầy đại 
chủng sinh Đại chủng viện Thánh Giuse, các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá và một số giáo 
dân giáo xứ Nhà thờ Chính tòa. 
Sau bài chào mừng của Đức Tổng Giám mục Hà Nội Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Đức 
Tổng Leopoldo Girelli ngỏ lời cùng mọi người hiện diện. Ngài cám ơn và bày tỏ niềm 
vui mừng, vì sự đón tiếp nồng nhiệt của mọi thành phần trong Giáo tỉnh Hà Nội. Cuối 
cùng ngài gửi đến cộng đoàn hiện diện phép lành của Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. 
Cũng nên nhắc lại, ngày 13/01/2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức 
Tổng Giám mục Leopoldo Girelli, hiệu tòa Capri, làm Đại diện Tòa Thánh không 
thường trú tại Việt Nam. 
Đức TGM Leopoldo Girelli sinh ngày 13/03/1953 tại Predore, Bergamo, Italia. Ngài 
chịu chức linh mục ngày 17/06/1978. Năm 2006, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ 
nhiệm ngài làm Tổng Giám mục và cử làm sứ thần Tòa Thánh tại Inđônêsia và Đông 
Timor. 
Trong lần bổ nhiệm mới này, Đức Thánh Cha đã chỉ định Đức TGM Girelli làm sứ thần 
Toà Thánh tại Singapore kiêm Khâm mạng Tòa Thánh tại Malaysia và Brunei, và Đại 
diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam. 
Trong chuyến viếng thăm này, Đức Tổng Leopoldo Girelli sẽ tham dự và cử hành 
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Tuần Thánh tại Nhà thờ Chính tòa Hà Nội. Sau đó ngài sẽ đi thăm Tổng Giáo Phận Sài 
Gòn và tham dự Hội nghị thường niên của Hội đồng Giám mục. 
  

ĐTC Gioan Phaolô II được phong chân phước vì sự thánh thiện, chứ không vì 
triều đại giáo hoàng của Ngài 

 ĐTC Gioan Phaolô II sẽ phong chân phước, không vì 
tác động của Ngài trên lịch sử hoặc trên Giáo hội 
Công giáo, mà vì cách thức Ngài sống các nhân đức 
tin, cậy, mến, theo Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng 
trưởng Thánh bộ Phong thánh. 
Trong một cuộc họp báo tại Đại học Giáo Hoàng 
Thánh Giá ở Roma ngày 1-4, Đức Hồng y nói: “Rõ 
ràng vụ phong chân phước của Ngài đã được tiến 
hành nhanh, nhưng tiến trình đã được thực hiện cách 
cẩn thận và tỉ mỉ, theo các quy luật mà chính Ngài ban 

hành năm 1983".  
Đức Hồng y cho biết rằng Giáo Hội muốn đáp ứng cách tích cực cho niềm hy vọng của 
nhiều người Công giáo để phong chân phước cách nhanh chóng cho ĐTC Gioan Phaolô 
II, nhưng cũng muốn chắc chắn rằng Ngài, người đã qua đời năm 2005, đang ở trên 
thiên đàng.  
Đức Hồng y nói: “Từ ngày ĐTC từ trần, ngày 2-4-2005, dân Chúa bắt đầu rao truyền sự 
thánh thiện của Ngài, và hàng trăm, nếu không nói là hàng ngàn người, đã viếng mộ của 
Ngài mỗi ngày. Một dấu hiệu khác nữa là số lượng sách tiểu sử về Ngài được xuất bản 
nhiều, và số lượng các tác phẩm của Ngài được dịch và tái bản tăng lên. 
Hồng y nói thêm: “Trong quá trình điều tra phong chân phước, có populi vox (tiếng nói 
dân chúng), kèm theo vox Dei (tiếng nói của Thiên Chúa) - các phép lạ - và vox 
ecclesiae (tiếng nói của Giáo Hội), vốn là phán quyết chính thức được ban ra, sau khi 
phỏng vấn các nhân chứng và tham khảo ý kiến của các sử gia, bác sĩ, nhà thần học và 
các nhà lãnh đạo Giáo Hội để xác minh sự thánh thiện của ứng viên”. 
Theo Đức Hồng y, việc phong chân phước và phong thánh không phải là công nhận sự 
hiểu biết vượt trội về thần học của một người, cũng không phải về các thành tựu vĩ đại 
của người đó. Ngài nói rằng khi tuyên bố một người là thánh nhân, Giáo Hội chứng 
minh cho sự việc là người ấy đã sống các nhân đức Kitô giáo một cách thực sự phi 
thường, và là một gương mẫu cho người khác noi theo. Theo Ngài, ứng viên phải được 
cảm nhận "như một hình ảnh của Chúa Kitô." 
Đức Hồng y Amato cho biết thêm: “Áp lực của công chúng và của các phương tiện 
truyền thông đã không gây phiền toái cho tiến trình, nhưng đã giúp đỡ tiến trình, bởi vì 
đó là một dấu hiệu thêm nữa cho sự nổi tiếng về thánh thiện của ĐTC Gioan Phaolô II, 
và đây là điều Giáo Hội đòi hỏi bằng chứng trước khi tiến hành phong chân phước cho 
một người”. 
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Đối với những ai vấn nạn về việc tại sao ĐTC Gioan Phaolô II được phong Chân phước 
chỉ sáu năm sau khi Ngài qua đời, và những người nói rằng sự bùng nổ của các vụ bê 
bối lạm dụng tình dục trong thời Giáo hoàng của Ngài phủ một bóng mờ trên triều đại 
của Ngài, ông   Joaquin Navarro-Valls, người đã phục vụ như là phát ngôn viên Toà 
Thánh dưới thời ĐTC Gioan Phaolô II nói rằng mọi người phải nhớ rằng việc phong 
chân phước không là một phán quyết về triều đại giáo hoàng, nhưng chỉ về sự thánh 
thiện cá nhân của một ứng viên. 
Theo ông, câu hỏi chủ chốt phải là: “Liệu chúng ta có thể đoan chắn rằng Ngài đã sống 
các nhân đức Kitô giáo một cách anh hùng không?"   

Nguyễn Trọng Đa 
Nguồn: Vietcatholic, ngày 2-4-2011 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 

Thư Mục Vụ mùa Phục Sinh của cha Xứ Tom Burdick 

Ông bà và anh chị em thân mến, 

Mùa Chay bắt đầu với việc Xức Tro. Lễ Phục Sinh bắt đầu với việc Thắp Lửa xua tan đi 
bóng tối. Ánh lửa biểu tượng cho Ánh Sáng Chúa Kito đã bị che dấu trong mồ tối nhưng 
chỉ bị che dấu chứ không hề bị dập tắt. “ Thiên Chúa phán: Hãy có ánh sáng và đã có 
ánh sáng.” Ánh sáng này là chính Chúa Kito đã đánh bại sự chết mà mỗi lần chúng ta 
chia sẻ Mình và Máu Thánh chúng ta tưởng niệm sự Sống Lại của Đức Kito. 
Phục Sinh là lễ mừng Đời Sống Mới trong Đức Kito qua sự chết xưa của Adam. “ Ngay 
khi Chúa Giesu sống lại từ cõi chết, chúng ta cũng được sống lại trong cuộc sống mới.” 
(Roma 6:11). 
Lễ Phục Sinh Không chỉ là một ngày, một mùa nhưng là cả một đời để tưởng nhớ, để 
phục sinh và để ca mừng một đời sống bất diệt trong Đức Kito. 
Bài hát Vinh Danh và Alleluia trong thánh lễ Phục Sinh là sự thưởng thức trước bài ca 
vĩnh cửu mà một ngày kia chúng ta sẽ mừng hát trên vương quốc Thiên Đàng. 
Khi tham dự Thánh Lễ trong mùa Phục Sinh, hãy để ý đến Cây Nến Phục Sinh đặt trên 
cung thánh, cạnh Sách Lời Chúa và Giếng Rửa Tội, nhắc nhớ chúng ta lời hứa của Chúa 
Giesu sẽ ở cùng chúng ta mãi mãi. Chúng ta tìm thấy niềm hy vọng và niềm vui không 
phải bằng cách lãng quên Cuộc Khổ Nạn của Chúa Kito hoặc quên đi những thử thách 
của chính mình nhưng vì biết rằng Chúa Giesu sẽ ở cùng chúng ta và sự chết không làm 
gì được chúng ta, nên chúng ta có được một cuộc sống mới hiện tại và sự sống lại sau 
này. 
Cha và những linh mục phụ tá, hai phó tế vĩnh viễn Manny và Jose, bà Olivia Obregon 
cùng cầu chúc ông bà và anh chị em lễ Phục Sinh thánh thiện, tràn đầy niềm vui và hy 
vọng của Đấng Cứu Chuộc chúng ta là Đức Kito. 
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Xin nhớ đến cha trong lời kinh nguyện. Cha luôn cầu nguyện cho ông và và anh chị em. 
 

Cha xứ Thomas J. Burdick 
 
 

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 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
TRONG VÒNG TAY CHE CHỞ CỦA BÀ, TÔI CẢM THẤY AN TOÀN NHƯ CON 
THƠ NÉP VÀO LÒNG MẸ 
 
... Tuần Thánh năm 1920, một đài phát thanh Áo Quốc truyền đi bài phỏng vấn cô 
Johanna. Vài tháng sau, cô êm ái trút hơi thở cuối cùng tại một nhà thương ở thủ đô 
Vienne. Sau đây là nguyên văn câu trả lời của cô Johanna. 
 
Sau khi vị bác sĩ báo cho biết kết quả cuộc thử nghiệm chứng ung thư trầm trọng, tôi 
đứng lên rảo quanh một vòng trên đường phố. Tôi hoàn toàn cô đơn. Tôi có cảm giác 
mọi người mọi vật chung quanh đều biến mất. Tôi đã từng làm không biết bao nhiêu 
việc, nhưng giờ đây tôi cảm thấy trống không như chưa làm được việc gì. Tôi đã từng 
quen không biết bao nhiêu người, từng có nhiều người thân yêu, nhưng giờ đây giống 
như thể tôi chưa từng quen ai, biết ai và yêu thương ai .. Tôi lặng lẽ khóc. Nước mắt 
chan hòa lẫn lộn với các giọt nước mưa đang tuôn xuống ướt đẫm khuôn mặt tôi. 
 
Quang cảnh đường phố giống như trống không, bởi lẽ, mọi cái đều trở thành hỗn độn: 
ánh sáng và màu sắc, các cánh cửa hàng, các tiếng động đủ loại, tiếng còi xe, tiếng nói 
tiếng cười. Người người đi đi lại lại, ngược ngược xuôi xuôi. Lề đường bên này, lối đi 
bên kia. Tất cả hối hả không rõ họ đi đâu? để làm việc gì? Tôi muốn giơ tay chặn mọi 
người đứng lại rồi hét lớn: 
- Tôi sắp chết đây! 
Thế nhưng, chắc chắn không ai thèm để ý đến lời tôi nói, bởi lẽ, chuyện tôi sắp chết đâu 
có ăn nhằm gì đến họ! Chẳng lẽ vì tôi sắp chết mà họ phải ngưng ngay mọi công việc 
sao? 
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Tôi muốn ra lệnh cho trái đất đứng im, dùng một nút bấm để tắt hết mọi ngọn đèn trên 
thế giới, để tất cả rơi vào đêm đen, y như bóng tối đang vây bủa bên trong lòng tôi, và 
nhất là, để cho toàn vũ trụ rơi vào cõi thinh lặng. 
Tôi không thể nào hiểu được cái gì có giá trị đích thật. Mọi người mọi vật vẫn tiếp tục 
hiện hữu trên cõi đời, sau khi tôi không còn hiện hữu nữa! Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy 
như có một vật thật nặng đè trên ngực khiến tôi bị ngộp thở .. Thế là, tôi ngước mắt nhìn 
lên Trời, trong một tác động phản xạ, y như thể tôi muốn tìm kiếm từ Trời Cao một 
luồng khí hầu giúp tôi hít thở bình thường. 
 
Mấy phút sau, một phụ nữ trẻ tiến lại gần tôi. Bà trông thật đẹp, nhưng có dáng điệu âu 
sầu phiền não tột độ. Đôi mắt Bà đỏ hoe, màu đỏ của máu, đỏ vì đã khóc quá nhiều. Đôi 
môi Bà nhợt nhạt run run như thể bị lạnh. Nhưng thật ra không phải vì lạnh. Không! 
Khuôn mặt Bà tái xanh. Niềm đau của Bà lộ rõ gần như có thể ”sờ-mó” được! Bà âu 
yếm hỏi tôi: 

- Johanna à, em có muốn vào núp mưa trong áo choàng của Ta không? 
Câu nói thoạt nghe có vẽ đơn sơ nhưng lại chất chứa một âm vang cao cả rộng lớn. Còn 
tiếng nói thì, vô cùng dịu ngọt không thể nào diễn tả được! 
Mãi sau này tôi mới hiểu rằng chẳng những Bà muốn che tôi khỏi cơn mưa, vì thấy tôi 
bị ướt mèm, nhưng thật ra, Bà còn muốn làm thêm một cái gì đó quan trọng hơn nhiều. 
Và quả thật, việc kỳ diệu đã xảy ra cho tôi vào chính buổi chiều hôm ấy. 
Trước đó, lúc tôi ngước mắt nhìn Trời và tha thiết cầu khẩn. Lời khẩn cầu như có sức 
mạnh xuyên thấu Trời Cao. Trời Cao rộng lượng đáp trả và đã khoan dung quá bước đến 
tiếp cứu tôi. 
Tôi đưa mắt nhìn sang người phụ nữ và đáp: 

- Thưa Có! 
Bà Đẹp liền mở rộng áo choàng kéo tôi núp vào vòng tay Bà. Khi chiếc áo choàng phủ 
kín người, tôi cảm nhận một niềm an bình bao la và một niềm vui chưa từng hưởng 
nếm. Chúng tôi lặng lẽ tiến bước. Trong vòng tay che chở của Bà, tôi cảm thấy an toàn 
như đứa con thơ nép vào lòng mẹ. Đi được một quãng, Bà cầm lấy tay tôi siết thật mạnh 
như truyền thông can đảm rồi nói: 
    - Vào đây đi em ..! 
 
 
Chúng tôi cùng bước vào một ngôi thánh đường. Bà nói thêm với tôi: 

- Đến đây và xem ...! 
Vừa nói Bà vừa đưa tôi đến trước Cây Thánh Giá. 
Đứng trước Cây Thánh Giá, Bà chăm chú nhìn tôi. Từ ánh mắt sâu thẳm của Bà tôi tiếp 
nhận Ánh Sáng và tôi bỗng hiểu rõ tất cả. Bà không cần nói thêm lời nào nữa cho đến 
lúc Bà tiến đến dưới chân Thánh Giá Đức Chúa GIÊSU, nơi có bức tượng giống y như 
Bà. Tức khắc, toàn nhà nguyện bỗng rực lên luồng sáng diệu kỳ và cùng lúc, Bà Đẹp 
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biến đi, chỉ còn lại bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi. 
Tôi hiểu rằng Bà Đẹp chính là Đức Nữ Trinh Rất Thánh MARIA. Đức Mẹ đích thân đến 
dạy tôi biết chấp nhận đau khổ và để nói với tôi rằng tôi không đơn độc cũng không còn 
giống như trước nữa. Đúng thế! Từ buổi gặp gỡ ấy, Đức Mẹ MARIA dạy tôi sống một 
chiều kích mới. Tôi cũng biết nhìn thấy trong nỗi đau đớn nhỏ bé của tôi phản ánh nỗi 
đau đớn tột cùng của Đức Chúa GIÊSU bị đóng đinh trên Thánh Giá và bị bỏ rơi. Tôi 
cũng học chuẩn bị cuộc hành trình tiến về Thiên Quốc bằng cách nằm gọn trong vòng 
tay che chở của Đức Mẹ MARIA. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và tôi nồng nhiệt mong 
ước: 
- Tất cả mọi người sống trên trái đất này, nên nhớ rõ mình có một NGƯỜI MẸ thật 
cao cả đang ở trên TRỜI! 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

Chuyện về cây đại thụ 
  

 

 
 
Trên sườn núi Long’s Peak ở Colorado có một cây đại thụ khổng lồ bị tàn phá còn trơ 
lại mỗi một khúc thân. 

Những nhà thực vật học đoán cây đó sống khoảng 400 năm. 

Hồi Columbus đặt chân lên đất El Salvador, nó đã có rồi và  
khi những tu sĩ tới gầy dựng sự nghiệp ở Plysmouth nó mới sống được nửa đời của 
mình.  

Trong đời sống dài đăng đẳng suốt 4 thế kỷ đó, nó bị sét đánh 14 lần và trải qua biết bao 
lần tuyết băng, giông tố mà vẫn sống. Về sau, nó bị đàn sâu đục khoét hết lớp vỏ này 
đến lớp vỏ khác, mỗi ngày gặm nhấm từng chút một liên tiếp không ngừng. Dần dần cây 
cổ thụ trở nên mục ruỗng và ngã đổ.  

Thành thử một cây cổ thụ khổng lồ chống chọi nổi với thời gian, với sấm sét, với giông 
tố mà rốt cuộc lại bị hạ vì những con sâu tí hon, nhỏ xíu tới nỗi có thể bẹp nát giữa hai 
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đầu ngón tay người…  

Nhiều người chúng ta cũng từng vinh quang chiến thắng được sấm sét, giông tố, vượt 
qua cả trời long đất lỡ trong đời, để rồi bị những phiền muộn, giận hờn vặt vãnh tầm 
thườngđánh gục.  
 
Những điều vụn vặt ấy có khác chi những con sâu nhỏ kia có thể phá hủy cuộc sống 
chúng ta từng ngày.  
 
Vì thế đừng bao giờ để những con sâu ấy len lõi trong tâm hồn khi chúng ta có thể bóp 
bẹp chúng chỉ bằng hai đầu ngón tay. 

 
sưu tầm 

 

Biến cố Vượt Biển Đỏ dưới con mắt khoa học 
Đức Chúa phán với ông Môsê : ‘‘Có gì mà phải kêu cứu Ta ? Hãy bảo con cái Israël cứ 
nhổ trại. Phần ngươi, cầm gậy  lên, giơ  tay  trên mặt biển, rẽ nước ra cho có  lối đi khô 
ráo ngay giữa  lòng  biển,  để  con  cái  Israël  đi  vào.  (Xh  14,  15-16).  Lời Chúa  
trong  sách Xuất  hành không  chỉ  được  đọc  trong  đêm  canh  thức  Phục  sinh,  sau  
nghi  thức  làm  phép  lửa  và  nến, nhưng được giới  truyền  thông đưa  tin  rộng  rãi 
suốc mấy ngày qua, căn cứ vào giải  thích của các nhà khoa học.   

Các nhà khoa học Mỹ xác định nơi Môse rẽ Biển Đỏ   

Bản tin ngày 23-9-2010 của Pháp Tấn Xã (AFP)  loan tin các nhà khoa học Mỹ nghĩ 
rằng họ có thể xác định nơi Môsê  rẽ nước  giữa  lòng Hồng Hải 3 ngàn năm về  trước, 
đưa  con  cái Israël thoát khỏi ách của người Ai cập ghi lại trong sách Xuất hành.  

Ông Carl Drews, một trong các nhà khoa học tham gia vào việc công tác nghiên cứu liên 
hệ, thành viên củaTrung tâm quốc gia nghiên cứu khí quyển cho rằng biết bao người say 
mê câu chuyện  ghi  trong  sách  Xuất  hành  và  tự  hỏi  liệu  câu  chuyện  trên  có  phù  
hợp  với  thực  tế không ? Ngày nay, các nhà khoa học cho rằng : ‘‘Việc rẽ nước (le 
partage des eaux) là hoàn toàn có cơ sở khoa học.’’   

Kinh  thánh chép  rằng : ‘‘Ông Môsê giơ  tay  trên mặt biển, Đức Chúa cho một cơn gió 
đông thổi mạnh suốt đêm, dồn biển  lại, khiến biển hóa  thành đất khô cạn. Nước rẽ ra, 
và con cái Israël đi vào giữa lòng biển khô cạn, nước sừng sững như tường thành giữa 
hai bên tả hữu.’’ (Xh 14, 21-22).   

Các nhà khoa học không xác đinh vị trí ghi trong Cựu ước,  vì cả ba địa điểm ghi trong 
sách Xuất hành ngày nay không còn nữa. Ông Drews và Han Weiqing (翰 唯 青), nhà 
hải dương học Đại  học Colorado  đã  thực  hiện một mô  hình  điện  toán  
(modélisation  informatique)  về những nơi có gió đông thổi mạnh, có thể đẩy lui nước 
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biển. Các nhà khoa học xác định được nơi vuợt biển ờ đông bộ đồng bằng sông Nil, nơi 
một nhánh sông và hồ mặn Địa Trung Hài gặp nhau, ngày nay là Port-Saïd.  

Nhờ các hình ảnh chụp được từ vệ tinh, các nhà khoa học đã lập một mô hình 
(maquette) và địa hình (topographie), nơi có gió thổi rất mạnh có thể rẽ nước, tạo thành 
một hành lang. Theo mô hình điện toán, gió thổi với tốc độ 100 km/giờ liên tiếp trong 
12 tiếng có thể rẽ nước sâu 2 mét, tạo thành một hành lang dài gấn 3 km, rộng gần 5 km. 
Lối đi này được giữ nguyên trong 4 tiếng, đủ để đoàn người Do Thái vượt qua.    

Khi gió ngưng thổi, nuớc tràn vào, khiến những chiến xa và kỵ binh Pharaon đuổi theo 
bị chết đuối.  

Sách Xuất hành nói đến ‘‘yam suf’’ có nghĩa là biển sậy (mer des roseaux). Vị trí này 
chính là nơi đã được Drews mô  tả  trên đây. Sau này các dị bản  lại nói đến Hồng Hải 
để chuyển ngữ thuật từ : (kriat) yam suf (ףוס םי תעירק). Thuật ngữ Do thái ‘‘suf’’ nghĩa 
là cây sậy, mọc ở hồ nước mặn mọc từ vùng phía bắc Suez và Địa trung hải.    

Bài ca chiến thắng  

Công trình nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc National Center for Atmosphere 
research, Viện Đại học Colorado củng cố giá trị sử học của Kinh thánh cũng như nét hào 
hùng của Bài ca Chiến thắng được chép trong sách Xuất hành :   

Bấy giờ ông Môsê cùng với con cái Israël hát mừng Đức Chúa bài ca sau đây : 

Tôi xin hát mừng Đức Chúa, Đấng cao cả uy hùng :  

Kỵ binh cùng chiến mã, Người xô xuống đại dương  

Chúa là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi  

Chính Người cứu độ tôi. (Xh 15, 1-2).   
Lê Đình Thông 

 
Thánh lễ ngoại lệ tại Chùa cho một vị chân tu vừa theo Chúa 

 
Theo lẽ thường, Thánh Lễ thường được cử hành tại Nhà Thờ, tại Nguyện Đường. Có 
những trường hợp đặc biệt vì hoàn cảnh nào đó thì Thánh Lễ được cử hành tại tư gia. 
Chiều hôm nay, một Thánh Lễ hết sức đặc biệt được cử hành ở một nơi hết sức đặc biệt 
đó là tại một ngôi chùa. Chuyện đặc biệt này xảy đến vì lẽ người quá cố là người trụ trì 
ngôi chùa thân yêu mang tên Quan Âm (Bình Hưng - Bình Chánh). 
 
Chuyện xẩy ra là trong những ngày cuối năm 2010, ở căn phòng của bệnh viện Phạm 
Ngọc Thạch vang lên những lời kinh, tiếng hát để cầu nguyện cho bệnh nhân. Cạnh lời 
kinh tiếng hát ấy có cả việc cử hành bí tích giải tội và cả rửa tội nữa. 
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Rồi một ngày kia, nằm trong căn phòng nhỏ ấy bỗng dưng có bệnh nhân ngồi dậy và xin 
những người đang làm việc tông đồ là "muốn theo đạo Chúa!" Hết sức ngạc nhiên vì lẽ 
bệnh nhân rõ ràng là một sư cô nhưng lại ngỏ ý theo đạo. Một người bình thường bảo 
theo đạo đã là khó huống hồ chi là một vị sư cô. 
 
Thế rồi, ngày 13 tháng 12 năm 2010 tại bệnh viện, sư cô Lương Thị Phụng đã được 
nhận bí tích Thánh Tẩy trở thành con cái Chúa với tên mới là Maria Lương Thị Phụng. 
 
Sau những ngày chạy chữa, sư cô trở về ngôi chùa thân thương của mình. Tình người, 
tình Chúa cũng đi theo sư cô về ngôi chùa ấy. Thi thoảng những người giúp cho sư cô 
biết Chúa, biết Đạo cũng đến để thăm hỏi, để cầu kinh. 
 
Chỉ sau một thời gian tin theo Chúa, Maria Lương Thị Phụng đã được Chúa gọi về Nhà 
Cha trên trời ngày 7 tháng 2 năm 2011. Thể theo lời thỉnh nguyện của người quá cố, gia 
đình đồng ý cho linh mục đến Chùa Quan Âm (nơi sư cô trụ trì) để dâng lễ cầu nguyện 
cho người ra đi. 
 
Hiện diện trong ngôi Chùa hôm nay, hiện diện trong Thánh Lễ an táng cho Maria Lương 
Thị Phụng hôm nay hết sức dễ thương. Chủ tế là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế, bài 
ca, bài đọc được các nữ tu dòng Mến Thánh Giá Chợ Quán và các sơ thuộc nữ tử bác ái 
Vinh Sơn, một số giáo dân và cả gia đình tang quyến. Đặc biệt là trong Thánh Lễ này có 
cả sự hiện diện của quý tu sĩ của Chùa và những phật tử thân quen với người quá cố. 
 
Trước khi cử hành Thánh Lễ, mọi người chào nhau bằng ánh mắt của tình thương, của 
tình liên đới giữa những người mang danh là Phật tử và giữa những người mang tên 
Giêsu. Vài người hỏi linh mục chủ tế rằng có ngạc nhiên không thì ngài mỉm cười bảo 
“Thiên Chúa có đường lối của Ngài”. 
 
Trong bài chia sẻ, linh mục chủ tế mượn hình ảnh của anh chàng Giakêu trèo lên cây 
sung để gặp Chúa để diễn tả hình ảnh của một Maria Lương Thị Phụng. Maria Phụng 
nằm trên giường bệnh nhưng một ngày kia đã ngồi lên và xin học đạo. Thế là trên 
giường bệnh, Maria Phụng đã tuyên xưng niềm tin của mình …  Thiên Chúa chọn, 
Thiên Chúa gọi mỗi người mỗi cách riêng không ai biết … Như hôm nao nhà của 
Giakêu đón nhận ơn cứu độ thì hôm nay nhà của Maria Lương Thị Phụng cũng đón 
nhận ơn cứu độ. Không chỉ mình Maria Phụng thôi nhưng hôm nay ngôi nhà thân 
thương này đã được Chúa đến viếng thăm và ban ơn cứu độ. 
 
Thánh Lễ được cử hành hết sức trang nghiêm và sốt sắng cùng với lời ca tiếng hát thánh 
thiêng của các sơ và cả sự thành tâm của tang quyến, của Phật tử. 
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Hết sức dễ thương, người đại diện của tang quyến nói lời cảm ơn ngắn gọn: “Con xin 
cảm ơn Cha, cảm ơn các sơ đã đến cầu kinh, nguyện hát cho mẹ của con!” Người con 
nuôi của vị sư trụ trì Chùa hết sức đơn giản. 
 
Hình ảnh của bà Maria Lương Thị Phụng thật dễ thương. Bà được Thiên Chúa chọn, 
Thiên Chúa gọi trong hoàn cảnh hết sức đặc biệt: trong bệnh viện, trong tư cách là sư cô 
trụ trì Chùa. 
 
Thiên Chúa gặp con người trong mọi nẻo đường đời. Có thể là một trẻ sơ sinh hay là 
một người lớn, và cũng có thể là một vị sư trụ trì của một ngôi chùa nữa. Thiên Chúa 
luôn có cách của Ngài. 
 
Tạ ơn Chúa vì tất cả những hồng ân, những kỳ công Ngài thêu dệt trong cõi nhân sinh 
này. 
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