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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: 03 Mar/27/2011 

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 Đồng  hoặc thay 
đổi địa chỉ 
Xin liên lạc Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim Oanh. 
Phone: 951-375-6687 

Xức Dầu Mình Thánh 
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  951-445-9989 

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 

20 năm Hồng ân Thiên Chức Linh Mục 
20 năm trước đây một chàng trai dáng dấp thư 
sinh khôi ngô tuấn tú đã anh dũng đáp lại tiếng 
mời gọi của Thiên Chúa, bỏ lại sau lưng mọi 
quyến rũ trần thế để chọn đời sống linh mục. 
Đời linh mục đồng nghĩa với sống “đời 3 
không”: không tiền, không tình, không sống 
theo ý riêng mình mà phải vâng phục bề trên 
suốt đời. 
CN ngày 20 tháng 3 năm 2011 Cộng Đoàn Đức 
Mẹ La Vang Winchester đã mừng 20 năm hồng 
ân Thiên Chức Linh Mục của cha Quản Nhiệm 
Trọng Nguyễn. 
20 năm hồng ân vì Thiên Chúa đã sai cha đi làm 
nhân chứng tình yêu Chúa Kito tại những nơi : 
Trại Tỵ Nạn Philippine 7 năm, Việt Nam 9 năm, 
4 năm làm cha xứ Beaumont và Banning kiêm 
quản nhiệm Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang 
Winchester. 
Trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Cộng Đoàn đã chung 
lời ca tiếng hát tạ ơn và cầu nguyện cho cha 
được tràn đầy Ơn Chúa và sức khỏe để làm việc 
cho Chúa và làm những công việc của Chúa. 
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Tin Mừng CN III Mùa Chay Năm A 

Ga 4, 5-42  

Khi ấy, Chúa Giêsu tới một thành gọi là Sykar thuộc xứ Samaria, gần phần đất Giacóp đã 
cho con là Giuse, ở đó có giếng của Giacóp. Chúa Giêsu đi đường mệt, nên ngồi nghỉ trên 
miệng giếng, lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu.  

Một người đàn bà xứ Samaria đến xách nước, Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi uống nước" 
(lúc ấy, các môn đệ đã vào thành mua thức ăn). Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế! 
Ông là người Do-thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria?" (vì người Do-thái 
không giao thiệp gì với người Samaria).  

Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà: 
'Xin cho tôi uống nước', thì chắc bà sẽ xin Người, và Người sẽ cho bà nước hằng sống".  

Người đàn bà nói: "Thưa Ngài, Ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy Ngài lấy đâu 
ra nước? Phải chăng Ngài trọng hơn tổ phụ Giacóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng 
này, và chính người đã uống nước giếng này cũng như các con cái và đoàn súc vật của 
người?"  

Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước Ta sẽ cho thì 
không bao giờ còn khát nữa, vì nước Ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước vọt 
đến sự sống đời đời". Người đàn bà thưa: "Thưa Ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn 
khát, và khỏi phải đến đây xách nước nữa".  

Và người đàn bà nói với Chúa Giêsu: "Thưa Ngài, tôi thấy rõ Ngài là một tiên tri. Cha ông 
chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông, các ông lại bảo: phải thờ ở Giêrusalem". Chúa 
Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin Ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải 
ở trên núi này hay ở Giêrusalem. Các người thờ Đấng mà các người không biết, còn chúng 
tôi thờ Đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do-thái mà đến. Nhưng đã đến giờ, và chính 
là lúc này, những kẻ tôn thờ đích thực, sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý, đó chính 
là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ 
Người, phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý".  

Người đàn bà thưa: "Tôi biết Đấng Messia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến, Người 
sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự". Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là Ta, là người đang nói 
với bà đây".  

Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin Người vì lời người đàn bà làm chứng. Khi gặp 
Người, họ xin Người ở lại với họ. Và Người đã ở lại đó hai ngày, và vì nghe chính lời Người 
giảng dạy, số những kẻ tin ở Người thêm đông hẳn, họ bảo người đàn bà: "Giờ đây, không 
phải vì những lời chị kể mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời Người và 
chúng tôi biết Người thật là Đấng Cứu Thế".  
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Chia Sẻ Tin Mừng 
Andre Frossard, một ký giả người Pháp đã cho xuất bản cuộc phỏng vấn Đức Thánh Cha 
Gioan-Phaolô II cách đây vài năm, là con của một người theo chủ nghĩa Marxit. Chính ông 
đã từng là một người cộng sản đầy xác tín… 
Ngày nọ, ông phải đưa một người bạn đến một tu viện. Trong lúc chờ đợi người bạn, ông tò 
mò bước vào một nhà nguyện có đặt Mình Thánh Chúa. Ông không bao giờ nghĩ rằng Chúa 
đang chờ đợi ông. Trong phút chốc, ông bỗng nhận ra một ánh sáng thiêng liêng trong tâm 
hồn. Bừng dậy sau một cơn mê tăm tối, ông bước ra khỏi nhà nguyện chạy tức tốc đến người 
bạn và hô lớn: “Thiên Chúa hiện hữu. Đó là một chân lý”. 
Ông đã ghi lại kinh nghiệm thiêng liêng ấy trong một quyển sách với tựa đề: “Thiên Chúa 
hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”. Quyển sách đã được liệt kê vào danh sách những tác phẩm bán 
chạy nhất (best-seller)… 
 
Dù cho chúng ta có chối bỏ Thiên Chúa, Ngài vẫn luôn luôn chờ đợi chúng ta. Tại một góc 
đường nào đó, trước một ánh nến lung linh nào đó, trong một biến cố đau thương nào đó, 
Ngài đang chờ đợi chúng ta. Phải, Thiên Chúa như một người tình chung thủy lúc nào cũng 
chờ đợi chúng ta… Chỉ có sự thất vọng, chán nản mới có thể hủy bỏ mọi hẹn hò của Thiên 
Chúa. Bao lâu chúng ta còn tìm kiếm, bao lâu chúng ta còn phấn đấu, bao lâu chúng ta còn 
hy vọng, thì bấy lâu Thiên Chúa vẫn chờ đợi chúng ta… 
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu cũng đang chờ đợi người thiếu phụ 
Samari bên bờ giếng của Tổ phục Giacob giữa ngã ba đường, tại làng Sikar. Từ một lời xin 
được nước uống, Chúa Giêsu đã khéo léo bắt chuyện và dần dần đưa người thiếu phụ từ ngạc 
nhiên này đến ngạc nhiên khác: từ chỗ chỉ thấy người đối thoại với mình là một người lữ 
hành, một người Do Thái kỳ lạ, dám tiếp xúc với một người phụ nữ Samari vốn thù nghịch 
với mình, đến chỗ coi người lữ hành nầy như một tổ phụ – như Tổ phụ Giacod – còn hơn 
nữa, như một tiên tri và cuối cùng nhận ra Ngài là Đấng Cứu Thế đã được trông đợi từ lâu. 
Chị liền vội vàng chạy đi thông báo cho dân thành đến với Đấng Cứu Thế. Chính ngài sẽ ban 
cho chúng ta “Nước hằng sống”. Bao lâu chưa tìm ra nguồn nước đó, con người sẽ chết đói, 
chết khát. 
Cuộc hẹn bất ngờ đã làm đảo ngược tình huống: Bây giờ người đói, người khát không phải là 
Chúa Giêsu nữa mà chính là người thiếu phụ Samari. Chính chị là người phải mở miệng xin 
Chúa cho nước uống, không phải thứ nước từ trong giếng kia, uống vào chỉ đỡ khát trong 
chốc lát; còn Ngài, Ngài sẽ ban cho thứ nước ban sự sống đời đời, như Ngài nói: “Ai uống 
nước Tôi cho, sẽ không bao giờ khát nữa. Và nước Tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một 
mạch nước chảy vọt mang lại sự sống đời đời”. 

Con người sinh ra trong giới hạn, nhưng lại mang một khát vọng vô hạn. Và để thỏa mãn 
cơn khát đó, kẻ thì đánh lừa mình bằng cách tạo ra những thần tượng để tôn thờ và họ sẽ thất 
vọng… Kẻ thì lấp đầy khao khát đó bằng cách lăn xả vào những khoái lạc vật chất. Họ cũng 
sẽ thấy chán chường, không bao giờ thấy thỏa mãn. Chúa Giêsu đã nói với người thiếu phụ 
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Samari: “Ai uống nước giếng nầy, sẽ vẫn còn khát…”, thứ nước này không giải khát hoàn 
toàn, nó vừa xoa dịu cơn khát, vừa duy trì và kích thích cơn khát. Ai mà chẳng biết cái chu 
kỳ quỷ quái của dục vọng, luôn luôn tái phát, chẳng bao giờ no thỏa. Ai lại không cảm thấy 
nhu cầu được thỏa mãn cứ trào lên vô tận, thúc đẩy mình hưởng thụ cách nào đó: càng khát 
lại càng uống, càng uống lại càng khát… 
Chỉ có Chúa Kitô, phát xuất từ Thiên Chúa vô biên có thể dạy chúng ta ý nghĩa khao khát 
đó. Ngài dạy chúng ta sống với vô biên, khát cái phải khát, và chỉ có Ngài mới có thể lấp đầy 
khát vọng vô biên của con người. Chính Đấng Vô Biên đã tạo ra trong lòng chúng ta cái khát 
vọng vô biên, không sao thỏa mãn, không sao lấp đầy đó. Chỉ khi nào gặp được Đấng Vô 
Biên trong Đức Kitô, lòng chúng ta mới được thỏa mãn mà thôi. 
Thánh Augustinô, sau một khoảng đời đi tìm kiếm danh vọng, địa vị, tiền tài, tình yêu, hạnh 
phúc, cuối cùng đã chán ngán, ăn năn sám hối trở lại với Chúa và ngài đã thốt lên: “Lạy 
Chúa, Chúa dựng nên con cho Chúa, thế mà bấy lâu nay con chỉ mải mê tìm kiếm cái gì khác 
ở ngoài Chúa. Vì vậy lòng con luôn băn khoăn thao thức mãi cho đến khi được an nghỉ trong 
Chúa. Lạy Chúa, con đã biết Chúa quá muộn! Con đã yêu Chúa muộn quá rồi!”. 
Người thiếu phụ Samari hôm nay khi gặp được Đức Giêsu – nguồn mạch nước hằng sống – 
đã phải thốt lên với mọi người: “Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi mọi việc tối đã 
làm. Phải chăng ông ấy là Đấng Kitô”. Sau khi dân thành Samari kéo đến gặp Chúa Giêsu và 
xin Ngài ở lại, họ đã hân hoan tuyên xưng rằng: “Không phải vì lời chị kể lại mà chúng tôi 
tin. Chính chúng tôi đã nghe và biết rằng Ngài thật là Đấng Cứu Thế”. 
Và cũng như Andre Frossard, một đảng viên cộng sản đầy xác tín đã phải thốt lên: “Thiên 
Chúa hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”. Không phải chỉ thốt lên bằng một lời nói mà bằng cả một 
tác phẩm ghi lại kinh nghiệm gặp gỡ thiêng liêng ấy, một tác phẩm thuộc loại sách bán chạy 
nhất. 

 Chúa Giêsu là niềm khát vọng thầm kín, sâu xa của mọi người và mỗi người chúng ta trong 
cái khát vọng cơm nước tầm thường hằng ngày của chúng ta, để rồi chúng ta cảm thấy không 
phải chỉ cần có thứ cơm nước đó mới sống được, không phải chỉ có những thực tại vật chất 
ấy là đáng kể trong đời sống mà còn có những khát vọng tình yêu và hạnh phúc, độc lập và 
tự do, công lý và hòa bình…, và lắng sâu trong tâm hồn còn có khát vọng sự sống vĩnh cửu; 
Nước Hằng Sống. 
Chúng ta phải làm sao để cảm thấy Chúa cần thiết cho đời sống của chúng ta, gắn liền với 
cuộc sống chúng ta như ánh nắng, như khí thở, như cơm ăn, như nước uống hằng ngày: “Ai 
uống nước Tôi ban cho sẽ không bao giờ khát nữa… và sẽ được sống muôn đời”. 
 

R. Veritas
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Sống Đạo Mùa Chay 
Tha thứ 
Là người Kitô hữu, hàng ngày lãnh nhận sự tha thứ của Chúa, chúng ta hãy nêu gương 
thực hành tha thứ đối với anh chị em xung quanh. 

Chúng ta sống tha thứ cho nhau để tâm hồn được nhẹ bớt buồn phiền và tiến tới trên đường 
đời, niềm hy vọng và an vui. Ông Thomas Lenin văn sĩ người Hoa Kỳ đã kể lại mẫu gương 
tha thứ của một người cha đã ảnh hưởng trên suốt cuộc đời của ông như sau: 
Tôi đã học bài học tha thứ đầu tiên từ cha tôi. Lúc còn nhỏ, sinh sống tại một thành phố nhỏ, 
tôi đã thường được nghe cha tôi kể lại những tủi nhục khi đến xin làm công cho một ông chủ 
tiệm bánh ngọt giàu có nhất trong vùng. Chính ông chủ đích thân chọn người làm công và 
chỉ cho làm trong một ngày, ngày hôm sau muốn làm phải ghi danh xin làm lại. 
Câu hỏi quyết định là: Anh theo đạo nào? Công giáo hay Tin lành? Chỉ những ai trả lời theo 
đạo Tin lành thì được ưu tiên nhận trước mà thôi. Còn những ai xưng mình là Công giáo thì 
thường phải đợi đến phút cuối cùng. Nếu ông chủ tiệm bánh chưa có đủ số nhân công thì 
mới được nhận vào làm việc trong ngày đó mà thôi. Nhiều ngày cha tôi phải xấu hổ nói dối 
là mình theo đạo Tin lành để được ông nhận làm công trong ngày đó vì gia đình tôi cần số 
tiền sống ngày hôm đó. 

Nhưng rồi vào thời kỳ kinh tế khủng hoảng, ông chủ tiệm bánh ngọt bị sạt nghiệp. Phần cha 
tôi thì may mắn được trở thành người lãnh đạo trong vùng. 

Một buổi sáng nọ, người con của ông chủ tiệm bánh ngọt bị sạt nghiệp kia đến gõ cửa xin 
cha tôi tìm việc làm vì đã thất nghiệp từ lâu, gia đình anh ta trở nên túng thiếu. Cha tôi niềm 
nở tiếp đón và chỉ một tuần sau là tìm được cho người con ông chủ tiệm bánh ngọt đó một 
chỗ làm khá tốt trong xưởng đóng tàu. 
Tôi rất bỡ ngỡ hỏi cha tôi. 
- Đây là dịp để trả thù cho những tủi nhục trước kia. Tại sao cha không trả thù? 
Cha tôi bình tĩnh trả lời: 
- Những gì đã xảy ra ngày trước không phải là do lỗi của anh ta, có lẽ cũng không do lỗi của 
ai cả, có thể họ là nạn nhân của những thành kiến, hiểu lầm. 
Thái độ tha thứ đó của cha tôi đã không ngừng gợi hứng cho trọn cả cuộc đời tôi sau này. 

*** 
Tha thứ là một điều khó thực hiện và đòi hỏi nhiều nghị lực tinh thần. Tha thứ thường đi 
ngược lại đòi hỏi của bản năng trả thù tìm lợi lộc riêng cho mình. Trong cuộc sống thường 
nhật, cha mẹ anh chị em trong gia đình và bạn bè không thể nào tránh khỏi những xúc phạm 
đến ta, nhưng nếu không tha thứ thì tất cả mọi người đều bị vướng vào trong vòng lẩn quẩn 
của sự trả thù qua trả thù lại mãi mãi. Trên bình diện nhân bản, nếu suy nghĩ cho cùng thì 
giải pháp tha thứ là giải pháp khó khăn nhất. Nhiều người bị lâm bệnh vì ôm ấp trong lòng 
sự phiền muộn và không tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình. 
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Trên bình diện thiêng liêng thì sự tha thứ có giá trị thật tích cực, chứng tỏ tình thương làm 
phát sinh niềm an vui trong tâm hồn: Nếu chúng con không thật lòng tha thứ cho nhau thì 
Thiên Chúa Cha trên trời cũng không tha thứ cho chúng con. Sống tha thứ chúng ta mới sống 
hiệp nhất với nhau để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. 
Là người Kitô hữu, hàng ngày lãnh nhận sự tha thứ của Chúa, chúng ta hãy nêu gương thực 
hành tha thứ đối với anh chị em xung quanh. 

*** 
Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống tha thứ cho tất cả những ai xúc phạm đến chúng con 
và như thế con được trở thành dụng cụ mang niềm vui, hiệp nhất trong tình thương của 
Chúa đến mọi người.Amen! 

 R. Veritas 

 

Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 

Một bức thư cảm động 
đến từ miền động đất Nhật Bản 

 

 
 Trận động đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Sendai, Nhật Bản. 

Fukushima, Nhật Bản Ngày 17/3/2011  

Xin chào anh Ðăng.  

Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết 
anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh 
được làm quen với anh. 
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Hiện tại tôi đang được tăng phái công 
tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, 
chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt 
nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi 
là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy 
ngày nay chỉ đi nhặt xác người không 
thôi. Dân địa phương họ tự động thành 
lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. 
Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng 
khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. 
Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn 
lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại 
rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu 
còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái 
còn khóc nhưng bây giờ thì không còn 
thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. 
Hôm qua còn không có chỗ để mà 

thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp. Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy 
Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy 
có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà 
chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa, kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu 
thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa 
người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như 
người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo 
Nhân Nghĩa làm người bằng họ." 

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ, còn người Việt mình không biết bao nhiêu 
năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động 
về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến 
một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Ðại học Ðông Bắc (Tohoku Dai) 
cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người. 

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để 
phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng 
tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất 
lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên 
mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần 
đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn 
thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, 
nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ 
quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập 
cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần 

 
 

Các nạn nhân còn sống sót được tiếp đón tại các nơi tá 
túc tạm thời sau trận động đất và sóng thần ngày 11 
tháng 3 năm 2011 tại Sendai, Nhật Bản. 
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ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Ðợi tới phiên của con chắc hết 
thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương 
khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc 
đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực 
phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng. 
Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. 
Nó trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung 
cho công bằng chú ạ". 

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ 
khác để khóc để nó và mọi người đang 
xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm 
động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi 
mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng 
có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như 
tôi một bài học làm người trong lúc 
khốn khó nhất. Một bài học vô cùng 
cảm động về sự hy sinh. 

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 
9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ 
và chấp nhận hy sinh cho người khác 
chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Ðất 
nước này giờ đây đang đứng ở trong 
những giờ phút nguy cấp nhất của sự 
điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản 
thân ngay từ tuổi niên thiếu. 

Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi 
lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất mộng, bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị 
Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được 
những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần 
ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của 
nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói 
nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô 
môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi. Xưa nay tôi không 
phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với 
những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong 
vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự. 

Tình hình quanh nhà máy điện hạt nhân vẫn còn an ninh, hiện tại tụi tôi đã được phát sẵn 
khẩu trang và đồng phục nylon. Ông Kan sáng nay họp báo dự tính đến tình huống xấu nhất 
là bỏ cả vùng miền Ðông. Tôi không phải chuyên ngành về nguyên tử lực như anh nên 

 
 

Cảnh máy bay bị sóng thần đẩy trôi ra xa sau trận động 
đất và sóng thần ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Sendai, 
Nhật Bản. 
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không hiểu lắm về tác hại của phóng xạ. Nhưng tôi nghĩ cũng đang nguy hiểm. Tụi TEPCO 
vụ này chủ quan quá. Anh Ðăng nếu được nên sắp xếp cho vợ con về Việt Nam trước thì tốt 
nhất. Tôi sợ tới lúc xấu nhất không còn vé máy bay. Tôi thì bà xã người Nhật, con gái cũng 
mới ra trường y tá và cũng đang hoạt động cứu trợ thiện nguyện ngay tại Fukushima này. 
Tôi hỏi con gái tôi "Tình hình có vẻ nguy hiểm, con có muốn đi Việt Nam lánh nạn không". 
Nhỏ con gái của tôi trả lời "Ði đâu bây giờ, xung quanh con với cha người ta chết với bị 
thương hàng hàng lớp lớp. Không lẽ bỏ chạy. Thôi kệ, tới đâu hay tới đó." Tôi gọi điện thoại 
về hỏi bà vợ tôi tính sao, có cần chạy qua quê chồng trú tạm lánh nạn một mình không thì bà 
xã tôi nói với tôi rằng người Nhật của họ thì 36 kế của Tôn Tử binh pháp họ chỉ dùng được 
tới cái kế 35. Cái chước cuối cùng "Tẩu vi thượng sách" không có chỗ dùng vì cái xứ đảo 
này không có chỗ nào để mà chạy nữa. Cùng lắm chịu chết thôi. Thôi thì tôi thân phận dính 
líu tới cái tổ quốc thứ hai này rồi. Vợ con gì cũng không chạy không lẽ một mình tôi bỏ 
nhiệm sở. Già rồi có hít chút phóng xạ vô nữa cũng chẳng sao cả. Mang cái ơn nghĩa với đất 
nước này cũng nhiều, thôi thì bây giờ cùng đến lúc có cơ hội để trả ơn cho họ vậy. 

Hy vọng không có gì xảy ra, khoảng 3 tuần nữa có thể trở về Saitama. Hy vọng được gặp 
anh Ðăng nếu anh còn ở Nhật, anh em mình tâm sự nhiều hơn. Tôi năm nay 56 tuổi. Chắc cở 
tuổi của anh. 

Chúc anh và gia quyến an toàn. 

Hà Minh Thành                                                                                       (Nguồn Radio Veritas)

NHÂN TRẬN THIÊN TAI KHỦNG KHIẾP TẠI NHẬT BẢN 
LM Nguyễn Hồng Giáo, OFM  

Trận động đất ngày 11.3.2011 vừa qua tại Nhật Bản với quy mô 8,9 độ richter là trận động 
đất mạnh nhất trong 140 năm qua, nó kéo theo những đợt sóng thần cao tới 10 mét  ập vào 
đông bắc nước này và gây ra một cảnh tàn phá và chết chóc thật khủng khiếp. Liền sau thảm 
hoạ động đất-sóng thần, nước Nhật lại phải đương đầu với hiểm hoạ phóng xạ do một số nhà 
máy điện hạt nhân gặp sự cố. Người ta nhận định rằng hậu quả của thảm hoạ động đất-sóng 
thần là hết sức to lớn, mặc dù Nhật Bản là nước có khả năng đối phó với loại thiên tai này 
hiệu quả nhất thế giới: trên 10.000 người chết và mất tích, và ít nhất khoảng 100 tỉ đô-la về 
thiệt hại vật chất, nhưng nếu một thiên tai tương tự xảy ra ở một nước khác, con số thương 
vong và thiệt hại về vật chất sẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều. Một điều làm cho cả thế giới 
khâm phục là tinh thần đoàn kết, nhân ái, bình tĩnh, kỷ luật và lòng tự trọng của người dân 
Nhật; không có cảnh chen lấn, lộn xộn trong các trung tâm cứu nạn, hay dành giật, la ó khi 
nhận đồ cứu trợ hoặc lúc chờ cửa hàng mở cửa; nhất là không có cảnh cướp bóc hay hôi của 
mà người ta thường thấy ở nước ta và nhiều nơi khác trong những hoàn cảnh tương tự, ngay 
như ở Anh, Mỹ, New Zealand. Nước Nhật không chỉ phát triển cao về kỹ thuật nhưng cả về 
văn hoá, nhân bản và đạo đức nữa. Thật đáng khâm phục! 
Câu chuyện Một Bức Thư Cảm Động Đến Từ Miền Động Đất Nhật Bản có thể minh hoạ cho 
một nền giáo dục đạo đức và công dân thành công ở nước châu Á này. 
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Một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh 
cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại…”   
Anh cảnh sát Nhật gốc Việt Nam cảm động và thán phục còn tôi thì không chỉ thán phục và 
chạnh lòng nhưng còn chột dạ nghĩ đến đất nước mình, và tự hỏi nền giáo dục của chúng ta 
biết khi nào mới theo kịp người Nhật? Chúng ta đang quyết tâm tiến đến một xã hội văn 
minh hiện đại, nhưng thế nào là hiện đại và văn minh? 
Nghe chuyện cậu bé Nhật 9 tuổi, tôi chợt nhớ tới chuyện một nhóm học sinh ở Tp HCM, 
trong dịp tới thăm cô giáo của chúng tại nhà, được cô kể cho nghe về cái chết anh dũng của 
thánh Maximilianô Kôlbê.  
Ngài là một linh mục Ba-lan bị Đức Quốc Xã bắt giam năm 1941 và đang chờ ngày bị đưa 
vào lò thiêu. Hôm ấy trong trại giam có một tù nhân trốn thoát. Viên cai tù tập trung tù nhân 
lại và tuyên bố 10 người sẽ phải chết thay; anh ta còn hăm doạ: lần sau số người chết thay sẽ 
gấp đôi. Nói rồi, anh ta đưa tay chỉ lần lượt vào 10 tù nhân bất kỳ trong đám tù nhân đang 
phập phồng chờ đợi. Bỗng một người trong số những người bị chỉ định khóc to và kêu lên: 
“Ôi vợ tôi, các con tôi!” Lúc ấy, người ta bất ngờ thấy cha Kôlbê ra khỏi hàng ngũ và dơ tay 
tự nguyện xin chết thay cho người cha gia đình ấy. Được viên cai tù hỏi vì lý do nào, ngài trả 
lời đơn giản: “Tôi là linh mục công giáo, đời tôi ở đây không còn giúp ích mấy cho ai nữa, 
trong khi ông này còn có một gia đình để gánh vác.” Về sau, ông này đã có mặt trong lễ 
phong chân phước của cha Maximilianô Kolbê tại đền thờ thánh Phêrô ở Rôma ngày 
17.10.1971.  
Câu chuyện thật cảm động và cô giáo chúng ta cứ tưởng rằng nó sẽ gợi lên lòng thán phục 
nơi đám trẻ, vì cô nghĩ tuổi trẻ thường thích “làm anh hùng”, nhưng không ngờ vừa nghe 
xong, một đứa trong bọn đã trơ trẽn thốt lên: “Đồ ngu!”. 

Từ lâu lắm khi còn trẻ, tôi thường được nghe nhắc tới Nhật Bản như là mẫu mực phát triển 
cho các nước chậm phát triển, đặc biệt cho Việt Nam. Người Nhật, ngay từ thế kỷ 19, đã có 
chủ trương mở cửa để đổi mới đất nước họ bằng cách học tập khoa học kỹ thuật của phương 
Tây nhưng kiên quyết giữ vững nền văn hoá cổ truyền của mình. 
 Ngày hôm nay, Việt Nam ta cũng muốn làm như họ, nhưng nhìn vào thực tế, chúng ta thấy 
dường như càng “phát triển” về vật chất, xã hội càng băng hoại, tuổi trẻ càng mất phương 
hướng, càng dễ mất gốc, lai căng. Văn hoá Tây phương đang xâm nhập ào ạt vào nước ta; nó 
có nhiều điều rất hay cho ta học hỏi, nhưng nhận ra và thực hiện những giá trị đích thực của 
một nền văn hoá đâu phải dễ, trong lúc đó thì những mặt trái của nó lại quá hấp dẫn đối với 
người trẻ, vốn thích tự do và muốn hưởng thụ ngay những gì vừa tầm tay. Các nhà lãnh đạo 
đất nước cũng từng tuyên bố phải giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc ; ngành giáo dục 
những năm gần đây cũng chủ trương “tiên học lễ hậu học văn”, “học làm người trước khi 
học chữ nghĩa”, nhưng tình trạng giáo dục chẳng thấy chuyển biến gì đáng kể, trước sau vẫn 
là dạy và học nhồi nhét, vẫn là học thêm, dạy thêm và nặng nề về thi cử, bằng cấp. Trong 
đầu đại đa số học sinh, sinh viên sớm hình thành tư tưởng rằng: phải học, phải có bằng cấp 
để có việc làm, có tiền bạc, có cuộc sống thoải mái, đầy đủ tiện nghi hưởng thụ, và không  
tiền bạc thì không thể “khá” được!…Nhưng  đừng vội trách móc chúng, chính cha mẹ chúng 
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thường cũng không nghĩ khác hơn, vẫn cho là chỉ có học mới mong đổi đời được. Nhìn vào 
thực tế xã hội Việt Nam hiện nay,chẳng phải là vật chất và tiền bạc đang đứng đầu bậc thang 
giá trị sao? Chẳng phải là tính ích kỷ đang lấn lướt lòng nhân ái, vị tha sao? 
Thay đổi tình hình nói trên là hết sức khó khăn, hơn nữa dường như nan giải trong thực tế xã 
hội Việt Nam. Vì sao? Vì –để nói mau- không biết làm sao người ta có thể vừa  duy trì nền 
đạo lý dân tộc vừa ra sức xây dựng một mô hình xã hội theo một học thuyết mà trong căn 
bản là ngược lại với nhiều giá trị căn bản của nó như lịch sử đã cho thấy? 
Sau hết, nhân đây tôi muốn nêu lên một vấn đề với các nhà giáo dục đức tin trong Giáo Hội: 
chúng ta có thực sự xác tín rằng giáo dục nhân bản là phần không thể thiếu trong giáo dục 
đức tin không? Tôi biết là vẫn có giáo dục nhân bản, giáo dục những đức tính tự nhiên trong 
các lớp giáo lý, nhưng liệu chúng ta có làm một cách bài bản, kiên quyết, nhẫn nại và liên 
tục không? Thấy tỉ lệ người Nhật theo Kitô giáo hết sức nhỏ nhưng họ sống tốt như thế, tôi 
xin nêu thêm câu hỏi mang tính lý thuyết hơn: người ta có thể là một người Kitô hữu tốt 
(như Chúa muốn) mà lại thiếu những đức tính căn bản tự nhiên không? 

(Lễ thánh Giuse  2011). 

Hoa Kỳ: Đại hội Giáo lý 2011 tại Tổng giáo phận Los Angeles 

WHĐ (21.03.2011) – Đại hội Giáo lý 2011 do Tổng giáo phận Los Angeles, Hoa Kỳ vừa kết 
thúc ngày 20-03-2011. Đây là Đại hội hằng năm, được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 
Anaheim. 

Trong 49 năm qua (1962 – 2011), Đại hội Giáo lý đã tổ chức được 280 cuộc hội thảo về 
nhiều lĩnh vực khác nhau của hoạt động dạy giáo lý: sư phạm giáo lý, tìm hiểu Thánh kinh, 
linh đạo, âm nhạc, phát triển nhân cách… 

Đại hội năm nay diễn ra từ ngày 17 đến 20 tháng 3 với chủ đề “Vững tâm... Tin tưởng!” 

Nữ tu Edith Prendergast, RSC, Giám đốc Văn phòng Giáo lý giải thích về chủ đề này: Chủ 
đề “Vững tâm... Tin tưởng!” đưa chúng ta vào tình yêu vô hạn của một Thiên Chúa luôn 
trung thành đồng hành với chúng ta, giúp chúng ta vững vàng khi gặp thử thách, và dẫn đưa 
chúng ta đến nguồn bổ dưỡng và đổi mới. 

Tiên tri Giêrêmia ví người biết tin tưởng như cây trồng ven bờ nước, không sợ hãi gì ngay cả 
trong những năm hạn hán. Rễ cây được đất tốt dưỡng nuôi, lớn lên và tăng trưởng suốt bốn 
mùa. 

Suy tư từ hình ảnh này, chúng ta tin rằng nếu chúng ta cắm rễ vào miền đất phong phú của 
sự hiện diện của Thiên Chúa, nếu chúng ta quy chiếu vào một sức mạnh lớn hơn chính chúng 
ta, chúng ta cũng được triển nở và lớn lên qua các mùa của bóng tối cũng như ánh sáng”. 

Đại hội năm nay có gần 37 ngàn người tham dự, với 193 diễn giả từ nhiều quốc gia, trong đó 
có Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục Ban Mê Thuột. 
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Trong 4 ngày Đại hội, các tham dự viên đã hội thảo về 10 công trình giáo lý của các tác 
giả: Judy McDonald, Tony Ricard, Ronald Rolheiser, Richard Rohr, OFM, Richard 
Fragomeni, Terry Hershey, Tony Alonso, Liam Lawton, James Martin, SJ. 

Một trong những hoạt động có sức thu hút lớn của Đại hội là những cuộc trao đổi trực tiếp 
với các nhân vật giàu kinh nghiệm về hoạt động dạy giáo lý, như: Đức TGM José Gomez, 
các linh mục Robert Barron, Richard Leonard, SJ,  Domingo Rodriguez, nữ tu Glenda 
Hernandez,  các nhà sư phạm Char Wenc, Victor Valenzuela, Pedro Rubalcava… 

Đức TGM José Gomez đã chủ tế các Thánh lễ khai mạc và bế mạc Đại hội.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản tại Đại hội Giáo lý Los Angeles 2011 
(Ảnh: tutevungtau.blogspot.com) 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Các Em Bé Thiếu Nhi được khuyến khích đi tham dự Thánh Lễ 

Các em bé thiếu nhi cần được đi chung với ba má tham dự Thánh Lễ để được dạy dỗ biết 
kính trọng và yêu mến nơi Thánh Thiêng. Vì Thánh Lễ kéo dài nên cũng là một thách thức 
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cho các em. Các em có thể mang theo sách hình minh họa Thánh Lễ hoặc bất kỳ một loại 
sách cầu nguyện nào khác, ngay cả cho các em mang theo một chuỗi tràng hạt. Cũng có thể 
mang viết chì, viết màu, giấy hoặc hình để các em tô màu. 
Chính ba má các em là người phải phán đoán khi nào “là đủ” cho các em. Nếu các em tỏ vẻ 
bực bội hoặc gây ồn ào, nên đem các em ra ngoài cho đến lúc các em cảm thấy thoải mái đủ 
để trở lại nhà thờ. (Bản tin Giáo Xứ) 

Tiệc chúc mừng cha Trọng sau Thánh Lễ tại nhà anh chị Chủ Tịch Thu Oanh 
Cộng Đoàn đã tổ chức một buổi tiệc chúc mừng Cha Trọng sau Thánh Lễ tại nhà Chị Oanh.  
Với những bàn tay nấu nướng khéo léo của chị chủ tịch và các chị em trong Công Đoàn, mọi 
người cùng chung vui trong tinh thần gia đình thật ấm cúng mặc dù ngoài trời mưa to gió 
lớn. 
Xin cám ơn những ân nhân đã ủng hộ: bánh, Pizza, chè, bánh chuối, nước uống, chén đĩa và 
đặc biệt vợ chồng Nha Sĩ Thanh Chương & Nguyễn Minh Châu DDS (ARER 
Dental_951.765.3174) đã tặng Cộng Đoàn một con dê làm tiệc mừng.   

Hình ảnh Thánh Lễ ngày 20 tháng 3 năm 2011 
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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 

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   

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: (714) 797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct (858) 610-2246 Home (951) 694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: (619) 282-9696  Fax: (619) 516-1279 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off (773) 734-4418 
Cell (501) 908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 

92683  
Tel: 714 891 0898 Fax 714 894 1862  
Email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và

IVY Springs 
Medical Care 

Bách Nguyễn, MD 
Board Certified in Family Practice 

41680 Ivy St, #A        Tel (951) 677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell (951) 235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks Liên 

hệ (951) 588-4737 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

 
bantruyenthong@cddmlv.com 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 


