
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 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 

Phòng Cho Thuê  
Nhà hoặc phòng cho thuê vùng 

Winchester 
 

(951) 552-5170 
  

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 02 Mar/18/2011 

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 

Chúc Mừng 
Hai Mươi Năm Hồng ân Thiên Chức Linh Mục 
Cha Quản Nhiệm Giuse Trọng Nguyễn.   

Mar 16, 1991 

 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester hân hoan cầu 
chúc cha: 
- Hạnh Phúc trong tình yêu thương của Thiên Chúa 
- Trẻ Trung trong Thiên Chức Linh Mục 
- Vui Tươi trong mục vụ tông đồ 
- Thành Công trong cánh đồng truyền giáo 
 



Tin Mừng CN II Mùa Chay Năm A 
Mt 17, 1-9 
"Mặt Người chiếu sáng như mặt trời".  
Khi ấy, Chúa Giêsu đã gọi Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông này, và Người đưa các ông tới 
chỗ riêng biệt trên núi cao. Người biến hình trước mặt các ông: mặt Người chiếu sáng như mặt 
trời, áo Người trở nên trắng như tuyết. Và đây Môsê và Êlia hiện ra, và đàm đạo với Người. Bấy 
giờ ông Phêrô lên tiếng, thưa Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. 
Nếu Thầy ưng, chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môsê, và một cho Êlia". Lúc 
ông còn đang nói, thì có một đám mây sáng bao phủ các Ngài, và có tiếng từ trong đám mây 
phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu rất đẹp lòng Ta, các ngươi hãy nghe lời Người". Nghe thấy 
vậy, các môn đệ ngã sấp xuống, và hết sức sợ hãi. Bấy giờ Chúa Giêsu đến gần, động đến các 
ông và bảo: "Các con hãy đứng dậy, đừng sợ". Ngước mắt lên, các ông thấy chẳng còn ai, trừ ra 
một mình Chúa Giêsu. Và trong lúc từ trên núi đi xuống, Chúa Giêsu đã ra lệnh cho các ông 
rằng: "Các con không được nói với ai về việc đã thấy, cho tới khi Con Người từ cõi chết sống 
lại". 

Chia Sẻ Tin Mừng 
Một vị ẩn sĩ nọ suy niệm và chay tịnh đến độ suốt ngày không động đến thức ăn, ai ai cũng thấy 
có một ngôi sao xuất hiện giữa ban ngày, đó là dấu hiệu trời cao chấp nhận lễ hy sinh của ông. 
Ngày nọ, vị ẩn sĩ quyết định leo lên núi cao. Ông muốn vươn lên cao hơn trong sự khổ chế. Vừa 
lúc ông đang leo núi, thì một cô bé trong làng chạy tới xin đi theo. Không thể từ chối được, vị ẩn 
sĩ đành để cho cô bé đi cùng. Họ ra đi khi mặt trời vừa lên. Nhưng không mấy chốc, ánh nắng 
mỗi lúc một chói chang, cả vị ẩn sĩ lẫn cô bé đều cảm thấy khát nước. Vị ẩn sĩ vẫn cố gắng khắc 
phục cơn khát của mình, nhưng ông lại giục cô bé hãy uống nước. Vị ẩn sĩ không uống nước vì 
lời thề của mình, còn cô gái không nỡ uống một mình. 
Họ càng đi, cơn khát càng dằn vặt. Đến một lúc vị ẩn sĩ không nỡ nhẫn tâm nhìn thấy cô bé phải 
quằn quại trong cơn khát. Ông đành lỗi lời thề. Ông cầm lấy nước đưa lên miệng và cô bé cũng 
mỉm cười uống nước với ông. 
Sau khi đã uống nước, vị ẩn sĩ không dám nhìn lên trời cao nữa. Ông cứ đinh ninh rằng vì sao 
hiện ra mỗi ngày như một chứng giám cho sự khổ chế của ông, giờ đây có lẽ đã biến mất. Thế 
nhưng, khi ông ngước mắt nhìn lên đỉnh núi. Ngạc nhiên biết chừng nào, hai vì sao đang chiếu 
sáng như mỉm cười với ông. 
Sau khi đã chay tịnh nhiều ngày và chấp nhận vươn lên cao trong sự khổ chế, vị ẩn sĩ đã được 
trời cao chứng giám bằng cách cho một vì sao ngời sáng giữa ban ngày. 
Đức Giêsu sau khi chấp nhận cuộc khổ nạn, quyết tâm thi hành thánh ý Cha, liền được “biến 
hình đổi dạng” trên núi cao. “Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên 
trắng tinh như ánh sáng” (Mt 17,2). Người còn được Chúa Cha chứng giám cho việc Người chấp 
nhận khổ giá vì yêu Cha và vì yêu nhân loại tội lỗi, bằng một lời ngợi khen long trọng: “Đây là 
con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17,5”. 
Đức Giêsu biến hình sáng láng trước mặt ba môn đệ thân tín, là để các ông cảm nghiệm được 
trước vinh quang Phục sinh của Người. Cũng là để dọn lòng trí các ông dễ dàng đón nhận cuộc 
khổ nạn cà cái chết thương đau của Người trên thập giá sau này. Vì qua đau khổ mới tới vinh 
quang. Có khổ nhục ngày thứ Sáu Tuần Thánh, mới rạng rỡ sáng Chúa nhật Phục sinh. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Suy Gẫm Đàng Thánh Giá Mùa Chay 

Tối thứ sáu hàng tuần trong suốt mùa chay tại nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta sẽ cử hành 
nghi thức ngắm Đàng Thánh Giá vào lúc 7:00 pm 
Xin mời mọi người tham dự để cùng suy gẫm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để được thêm sức 
vác Thánh Giá đời thường của mình và để cùng chết và được Phục Sinh với Đức Kito trong ngày 
sau hết. 

 
20 năm Hồng ân 

Giáo Xứ Blessed Kateri Tekakwitha-Beaumont, CA 
Mừng 20 năm cha xứ Giuse Trọng Nguyễn nhận lãnh Thiên Chức Linh Mục 
Chiều 16/3/2011 tại nhà thờ Blessed Kateri Tekakwitha đã long trọng tổ chức lễ Tạ Ơn 20 năm 
Thiên Chức Linh Mục của cha Xứ Trọng Nguyễn. 
Trong bài giảng cha chủ tế Trọng Nguyễn kể lại vắn tắt chặng đường 20 năm đi làm tông đồ cho 
Chúa. Cha đã kể lại một kỷ niệm trong sự xúc động nghẹn ngào. 
Ngày 16/3/1995 đúng ngày kỷ niệm thụ phong Linh Mục tại trại Tỵ Nạn Philippine, nơi cha 
được nhà Dòng Ngôi Lời sai đi giúp các thuyền nhân Việt Nam. 
Buổi sáng hôm ấy cha đang sửa soạn dâng Thánh Lễ thì có hàng trăm policeman đến trại cưỡng 
bức trục xuất thuyền nhân về Việt Nam. Cảnh sát yêu cầu cha có mặt tại hiện trường để họ dễ thi 
hành công vụ. Cảnh sát bắt từng người lên xe ra phi trường để trao trả về Việt Nam. Giữa những 
tiếng kêu gào thảm thiết trong nước mắt: cha ơi cứu con!!! cha Trọng không giúp gì được cho 
đám con chiên khốn khổ, chỉ âm thầm nuốt nước mắt ngược lại trong tim, âm thầm cầu nguyện 
cho họ được bình an. 
Sau khi đã cưỡng bức được hết số thuyền nhân bị trả về nước, chiều hôm ấy ông cảnh sát trưởng 
đến gặp cha xin làm một lễ tạ ơn vì họ đã hoàn thành nhiệm vụ mà không gây nên một sự đáng 
tiếc nào. Cha Trọng đã từ chối không dâng Thánh Lễ ngày hôm ấy vì suốt cả ngày cha đã dâng 
một Thánh Lễ âm thầm dưới trời nắng như thiêu đốt, dâng sự bất lực của mình trước sự nhẫn 
tâm của cảnh sát, dâng sự tuyệt vọng khốn khổ của những con chiên kém may mắt, dâng những 
giọt nước mắt đắng cay của các bà mẹ, các em thiếu nhi cô thế cô thân… 
Trong thánh lễ Cộng Đoàn Mẹ La Vang đã góp chung lời ca tiếng hát trong tâm tình tạ ơn qua 
bài thánh ca Dâng Lễ. Giai điệu bài thánh ca mang âm hưởng dân ca dìu dặt bay bổng như tiếng 
sáo chiều văng vẳng trên cánh đồng lúa vàng như kêu gọi mọi người giúp một tay vào cánh đồng 
truyền giáo mênh mông bát ngát của Giáo Hội. 
Sau Thánh Lễ Tạ Ơn là tiệc mừng. Hội trường chứa khoảng 300 khách không còn chỗ ngồi. Mọi 
người được thưởng thức các món ăn đặc sản Mỹ, Mễ, Phi và Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang cũng 
trình làng những món đặc sản Việt nam như gỏi cuốn, càri bò, bánh tay cầm… đã tạo cho bầu 
khí ngày lễ tạ ơn thêm đậm đà hương sắc. 
 

Người kitô hữu chỉ có thể biến hình đổi dạng khi họ sẵn lòng cùng vác thánh giá lên đồi Canvê 
với Đức Kitô. 
Người Kitô hữu chỉ có thể bừng sáng rạng ngời khi họ dám hy sinh bản thân để hiến dâng cho 
Thiên Chúa và tha nhân bằng một tình yêu trao ban vô vị lợi. 
Chúng ta sẽ nhận ra khuôn mặt ngời sáng của Đức Kitô khi chúng ta đón nhận khuôn mặt đau 
khổ của anh em. 
Chúng ta sẽ minh họa được khuôn mặt sáng láng của Đức Kitô khi chúng ta luôn mang khuôn 
mặt vui tươi, an bình và hạnh phúc. 
Người tín hữu thường nếm vinh quang Tabo chẳng bao nhiêu, nhưng đón nhận gian nan Núi Sọ 
lại rất nhiều. Tuy thế họ vẫn vui tươi và thanh thản, an bình và hạnh phúc? Phải chăng họ đã cảm 
nghiệm được khuôn mặt ngời sáng của Đức Kitô trong cuộc đời mình. Như người lực sĩ điền 
kinh nhắm chiếc huy chương vàng mà gắng sức về đích để giành phần thắng, thì người tín hữu 
Kitô cũng phấn đấu vượt qua những chặng đường thánh giá cuộc đời, để đạt được phần thưởng 
vô giá là vinh quang Phục sinh rạng ngời. 
Mùa Chay là mùa sám hối và canh tân. Sám hối – Canh tân là bỏ đi con người tự mãn tự kiêu để 
mặc vào con người nhu mì khiêm tốn, là tháo gỡ khuôn mặt u mê tội lỗi để nhận lại khuôn mặt 
ngời sáng thánh thiện, là tẩy chay tâm địa ích kỷ để đón nhận tinh thần phục vụ yêu thương. 
Nước mắt sám hối khép lại quá khứ để mở cửa tương lai. Nước mắt sám hối luôn tẩy sạch tội lỗi. 
Nước mắt sám hối bao giờ cũng có giá trị trong sự tha thứ. 
Canh tân là lao mình về phía trước, trong niềm vui đổi mới. Lúc đó, chúng ta không cần đi tìm 
mùa xuân, vì chính chúng ta đang làm nên mùa xuân cho cuộc đời. 

Nguồn: Kinh Thánh VN 
 

Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 
CHIẾC CẦU THANG KỲ DIỆU (THÁNH CẢ GIUSE) Ở 

SANTA FE, HOA KỲ 
... Nơi một Nhà Nguyện tại thành phố Santa Fe thuộc 
bang New Mexico bên Hoa Kỳ, có chiếc cầu thang thật 
đặc biệt với nguồn gốc lạ thường đáng được nhắc đến 
trong khuôn khổ tháng 3 dâng kính Thánh Cả GIUSE 
 

ách đây gần 140 năm - vào năm 1872 - Đức Giám 
Mục giáo phận Santa Fe là Đức Cha Jean Baptiste Lamy (1814-1888), gốc Pháp, dự 
định xây cất một Nhà Nguyện dâng kính Đức Bà Loreto (Loretto Chapel) với mục đích 

làm nơi thờ phượng cho Cộng Đoàn gồm 4 Nữ Tu thành Loreto (Sisters of Loretto). Các Chị 
vừa thành lập Cộng Đoàn ở đây. 
Công việc xây cất ủy thác cho kiến trúc sư P. Mouly, người Pháp. Ông khởi công ngày 25-7-
1873 và hoàn thành 5 năm sau đó. Nhà Nguyện dài 22,5 mét, rộng 7,5 mét và cao 25,5 mét. Nhà 
Nguyện dâng kính Thánh Cả GIUSE. 
Khi Nhà Nguyện hoàn thành thì người ta mới thấy có một thiếu sót trầm trọmg. Nhà Nguyện 
không có cầu thang đi lên gác-đàn (dành cho Ca Đoàn). Nhiều nhà chuyên môn được mời đến để 
nghiên cứu xem phải giải quyết vấn đề như thế nào. Mọi người đều thấy không còn chỗ để xây 
cầu thang, ngoại trừ việc làm một đường hầm hoặc xây một cầu thang theo hình con ốc. 

C



Sau khi nghe các ý kiến, Các Nữ Tu cảm thấy vô cùng bối rối và lo âu. Nhưng Các Chị đặt 
trọn lòng tin tưởng nơi sự trợ giúp đặc biệt của Thánh Cả GIUSE, Đấng mà Các Chị rất sùng 
kính. Các Chị quyết định làm Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả GIUSE, van xin Người 
cầu bầu cùng THIÊN CHÚA Quan Phòng. 
Vào ngày cuối Tuần Cửu Nhật, có Người Khách Lạ xuất hiện nơi cửa Tu Viện. Ông có mái tóc 
muối tiêu và mang theo con lừa trên lưng chở vật dụng. 
Người Khách xin gặp Mẹ Bề Trên lúc ấy là Nữ Tu 
Maddalena. Khi Mẹ Bề Trên ra tiếp thì Người Khách 
Lạ cho biết Ông sẵn sàng chấp nhận công tác xây chiếc 
cầu thang. 
Kể sao cho xiết nỗi vui mừng của Mẹ Bề Trên và toàn 
thể Cộng Đoàn. Các Chị thấy rõ lời cầu xin đã được 
THIÊN CHÚA lắng nghe. 
Người Thợ Mộc bắt tay ngay vào việc. Các Nữ Tu 
thỉnh thoảng ghé qua chiêm ngắm công việc của Ông. 
Để làm chiếc cầu thang, Người Thợ Mộc chỉ dùng 3 dụng cụ: cái cưa, thước đo góc và cái búa. 
Rồi thay vì dùng đinh, Ông chỉ dùng 
các chốt bằng gỗ và ngâm các chốt 
này trong nước. Vỏn vẹn sau ba 
tháng, chiếc cầu thang hoàn thành. 
Khi công việc xong xuôi, Mẹ Bề Trên 
Maddalena chuẩn bị tiền để trả công 
cho Người Thợ Mộc. Nhưng Ông 
biến mất không để lại dấu vết và tông 
tích. 
Các Nữ Tu dò hỏi các tiệm thủ-công-
nghệ và tiệm bán đồ gỗ trong thành 
phố thì không nơi nào đã bán bất cứ 
vật dụng gì cho Người Thợ Mộc. Vã 
lại, loại gỗ được dùng để xây cầu 
thang cũng không tìm thấy trong vùng. 
Riêng về chiếc cầu thang thì thật là lối kiến trúc diệu kỳ, độc nhất và khác thường, không trông 
thấy ở bất cứ nơi đâu. Cầu thang bỗng trở thành đối tượng tò mò cho các cuộc viếng thăm hiếu 
kỳ. Ai ai cũng nức lời trầm trồ khen ngợi. 
Cầu thang gỗ có tất cả 33 bậc và xoay quanh trên hai vòng xoắn đúng 360 độ. Cầu thang 
khởi đầu dưới hầm và lên đến tận gác-đàn dành cho Ca Đoàn. Chỉ có thế thôi. Cầu thang không 
hỗ-trợ đỡ-nâng bởi bất cứ cột trụ nào khác. Nghĩa là cầu thang tự đứng thẳng trên chính nó. 
Thêm vào đó, khi bước trên các bậc thang người ta có cảm giác êm-ái nhẹ-nhàng nhún-nhẩy như 
đi trên các bậc thang làm bằng chất nhựa mềm. Thật lạ lùng và thật khác thường! 
Rất nhiều kiến trúc sư và các nhà xây cất đến tận nơi xem xét và chiêm ngắm chiếc cầu thang lạ 
lùng. Điều kỳ diệu hơn nữa là trải qua hơn 130 năm chiếc cầu thang được sử dụng lên xuống 
hàng ngày vậy mà nó vẫn đứng vững nguyên vẹn, không bị sụp đổ! 

hướng, ‘anh Thông’ làm linh mục, em làm bác sĩ, hai con đường thẳng song song. Nhưng chúng 
em gặp nhau ở điểm cùng chung một lý tưởng. 

Ngoài ra cô Maria K. N tuy được sinh ra và lớn lên ở Hoa Kỳ, nhưng cô không biết xài tới son 
phấn là gì. Quần áo cô mặc cũng đơn sơ như một ma-sơ. Tính tình của cô thì đoan trang thùy mị, 
giọng nói nhẹ nhàng thanh tao lịch sự. Có lẽ nhờ cô là thế nên trong lúc giảng cho giới trẻ tại 
Việt Nam cha Thông không ngần ngại giới thiệu về cô: Người tình chung thủy không bao giờ 
được cưới. Một người trinh nữ chỉ biết Yêu mà tuyệt đối không chiếm lấy. Nên cha Thông mạnh 
dạn tuyên bố giữa đám đông, ngay lúc ngài đứng giảng là ngài vẫn còn trinh, mãi mãi còn trinh. 

Nàng, đúng là một thứ ‘bùa hộ mệnh’ đời thường, giúp cha Thông hăng say trên bước đường đi 
Rao Giảng Tin Mừng trên khắp thế giới. Tin Mừng Cứu Rỗi của Thiên Chúa luôn được ngài làm 
trọng tâm trong các lần giảng về hôn nhân và tình yêu, một vấn đề rất bức xúc trong xã hội gọi 
là ‘rất văn minh và hiện đại’ hôm nay. 

Vì bận công việc tại bệnh viện và kỳ xin nghỉ phép chỉ có 5 ngày của cô bác sĩ Maria K. N. đã 
sắp hết, nên cô ấy đã bay về Mỹ trước cha Thông rồi. Có một lần trong chuyến về kỳ này ( tháng 
1 năm 2011) cha Thông ngồi uống thuốc, ngài nói với tôi: “Mỗi ngày em uống thuốc gì, em phải 
uống thuốc bao nhiêu lần trong một ngày, đều do N. lo ra toa cho em hết đó chị.” 

Người yêu đầu đời của tôi từ thuở tôi tròn 23 tuổi cũng là một vị linh mục người Mỹ gốc Tây 
Ban Nha. Mối tình của chúng tôi như là tuy Có mà Không. Tuy Không mà như là Có, và tất 
nhiên nó đẹp đến mức tôi phải nhớ suốt đời tôi về hình bóng của người linh mục ấy! 

Và tôi của thuở ấy, cũng cùng chung quan niệm như cô Maria K. N. hôm nay. Chúng tôi yêu, 
nhưng hoàn toàn bất lực, và cũng chẳng ham muốn việc níu giữ người mình yêu cho mình. Vì 
biết rằng ‘anh ấy’ là người đã được Chúa chọn trước chúng tôi! Một sự buông bỏ đánh đổi bằng 
cuộc đời nước mắt của người con gái. 

Nhưng trong cuộc đời chúng tôi, chúng ta, còn có một Người Tình vĩ đại, vốn rất từ bi và công 
bằng. Chính là Thiên Chúa của chúng ta. Người lấy của chúng tôi, chúng ta, những gì mà chúng 
tôi, chúng ta, yêu quí nhất, thì Người từ từ trả lại những điều cao trọng hơn. Vấn đề là tất cả 
chúng ta có tiếp nhận hay không, và có biết sống thật tốt để mà đền đáp tình Người và biết cám 
ơn Người một cách chân tình và liên lỉ hằng ngày hay không?? 

Lời kết: Vì từ lúc Thiên Chúa tạo thiên lập địa, Người không nỡ để Chàng Adong sống thui thủi 
và lạnh lẽo một mình trong vườn địa đàng. Người tạo thêm Nàng Eva xinh đẹp, để hai người 
được nên đôi mà là một trong tình yêu Thiên Chúa. Cũng ý là thế, nên nếu trên bàn làm việc của 
một vị linh mục thường cắm thêm một đóa hoa hồng tươi thắm là tình yêu trong sáng của cô 
nàng nào đó, khi ẩn khi hiện trong tâm trí của các ngài, theo tôi, là chuyện không có gì đáng để 
trách, mà trái lại nó rất bình thường, và rất là ‘dễ cưng’ nữa, mà lị!! 

Sài Gòn những ngày vào Xuân 2011 

Têrêsa Hồng Nhung 

(Viết cho trang web: hayyeuthuongnhau.org của cha Bá Thông. Đã được đăng trên trang 
web http://cungchuavaodoi.net của Khổng Nhuận). 



Cha Martinô Nguyễn Bá Thông rất đam mê được sống chung số phận và được phục vụ cho giới 
trẻ nghèo khổ nói chung, đặc biệt là các  trẻ em bị bán đi làm nô lệ tình dục. 15 năm nay, từ khi 
còn là một sinh viên đại học (trước khi cha đi tu) cho đến hôm nay, cha đã từng đi lang thang 
trên các đường phố, dưới các hầm cầu của các trục lộ giao thông, để hoà nhập vào cuộc sống 
của các em bụi đời, vô gia cư,  ở 21 quốc gia trên thế giới. Kỷ niệm nhớ đời của cha là 1 tháng 
làm việc tại Ấn Ðộ cùng các nữ tu của Mẹ Têrêsa Calcuta. 10 năm vừa qua, cha đã dấn thân và 
bỏ rất nhiều công sức trong việc cứu các trẻ em Việt Nam bị bán làm nô lệ tình dục tại 
Campuchia! 

Cho dù say mê với việc dấn thân vào đời sống xã hội, nhưng cha Thông vẫn không quên trách 
nhiệm mục vụ của một linh mục, nhất là đối với giáo xứ mà ngài được gởi đến để phục vụ. Bên 
cạnh đó cha cũng thường xuyên đi giảng tĩnh tâm cho các giáo xứ Việt Nam tại Mỹ và đi diễn 
giảng cho nhiều giáo xứ ở Hoa Kỳ, Canada, Anh, Úc đại Lợi và Tân Tây Lan…. Chủ đề mà Cha 
tâm đắc nhất trong các lần diễn giảng đó là “Làm sao TÌM và GIỮ được người mình yêu” một 
đề tài đang rất ‘hot’  đối với các bạn trẻ hôm nay. 

Cha Martinô Nguyễn Bá Thông cũng là diễn giả nhận được nhiều tình cảm và sự hâm mộ nhất 
trong hơn 10 diễn giả tại Ðại Hội Giới Trẻ Việt Nam tại Nam Cali vào Tháng 07. 2009 và cũng 
là một trong những diễn giả chính cho giới trẻ ở Ðại Hội Thánh Mẫu tại Dòng Ðồng Công vào 
tháng 08. 2009, là nơi quy tụ nhiều khách hành hương nhất hàng năm tại Hoa Kỳ!” 

Linh mục Bá Thông ‘oai’ như thế đó! Nhưng khi ngài về Việt Nam và trong những lúc đi ra 
ngoài, đố người lạ nào biết ngài là một linh mục Việt kiều. Giống như Chúa Giêsu xưa kia sống 
hòa đồng giữa mọi người, vậy mà rất ít ai trong mọi người nhận ra Ngài là Chúa của muôn dân. 
Còn cô Nàng Maria K. N. ấy thì sao? À, bây giờ phải nói về nàng trinh nữ này chứ. 

Vâng! Nàng nhỏ hơn ‘anh Thông’ vài tuổi. Và chuyến về Việt Nam vào tháng 1 năm 2011 lần 
này của cha Thông có Nàng cùng đi theo. Mục đích chính của Nàng là về Việt Nam để có cuộc 
họp cuối năm ấm áp với anh chị em trong Nhóm Một Thân Hình ( One body) tại Sài Gòn. Và 
nhân tiện tôi có dịp hân hạnh phỏng vấn cô bác sĩ kiều diễm Maria K. N. này: 

Hồng Nhung:-Chào cô! Xin cô vui lòng cho biết nhờ vào đâu mà cô có thể đi đến quyết định 
chia tay với ‘anh Thông’ đang lúc tình yêu trong hai người rất mặn nồng? 

Cô Maria K. N. :-Dĩ nhiên em rất đau buồn, tưởng như em không thể còn sống nổi nữa. Nhưng 
nhờ Ơn Chúa, và nhất là nhờ lời nguyện cầu tha thiết của của em và ‘anh Thông’. Chúng em đã 
vượt qua một cách dễ dàng. 

Hồng Nhung:-Có khi nào cô nghĩ là cô sẽ lập gia đình với một người đàn ông khác không? 

Cô Maria K. N. :-Thưa chuyện ấy cũng có đôi khi. Nhưng tiếc là em chưa gặp được người đàn 
ông nào có thể làm rung động trái tim em như ‘anh Thông’ cả. Nên thôi, em nghĩ em ở vậy cũng 
tốt. Hoặc Chúa định cho em phải lấy chồng sau này, cũng tốt luôn. Hiện nay và mãi về sau, tuy 
chúng em không sống gần nhau, và em tuyệt đối hẹn với lòng em là không nhớ tới chuyện tình 
ngày xưa nữa, để anh Thông yên tâm mà làm tròn nhiệm vụ của một linh mục. Nhưng chúng em 
vẫn hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau khi cần thiết, với vai trò của một người bạn đúng nghĩa và một 
mực chân tình. Con đường phục vụ tha nhân của chúng em xem như riêng lẻ, mỗi đứa đi một 

Loại gỗ dùng làm cầu thang cũng không thể xếp vào thứ gỗ nào. Nó cũng không được tìm thấy 
bất cứ nơi đâu trong toàn tiểu bang New Mexico của Hoa Kỳ và cũng không rõ đến từ vùng nào 
miền nào trên trái đất này. 
Riêng về phía các Nữ Tu Loreto, Các Chị không dám quả quyết Người Thợ Mộc khác lạ kia 
chính là Thánh Cả GIUSE. Chỉ có điều chắc chắn là Các Chị xác tín rằng Chiếc Cầu Thang hoàn 
thành nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả GIUSE, Đấng mà Các Chị đặt trọn lòng tin tưởng phó 
thác và đã cùng nhau sốt sắng làm Tuần Cửu Nhật dâng kính Thánh Cả GIUSE. 
Chiếc cầu thang kỳ lạ trên đây hàng năm thu hút khoảng hơn 250 ngàn du khách hiếu-kỳ đến 
viếng thăm. 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
 

Động đất và sóng thần tại Nhật Bản: nghĩ về lời tiên báo của Đức Mẹ 
VietCatholic News (13 Mar 2011 09:10)  
NIIGATA, Nhật Bản, 12 Tháng Ba 2011 (CNA) - Tâm chấn của trận động đất gây ra cơn sóng 
thần chết người vào hôm 11 Tháng Ba nằm gần địa điểm Đức Mẹ hiện ra tại Nhật Bản khi xưa. 
Lúc ấy, Đức Mẹ đã cảnh báo về một thảm họa trên toàn thế giới có thể gây đau đớn cho nhân 
loại. 

 

 

Tượng Đức Mẹ Akita Đền thờ Đức Mẹ Akita 

Giới chức Giáo Hội Nhật Bản đã xác nhận rằng, giáo phận Sendai ở miền bắc đất nước là chịu 
ảnh hưởng nặng nhất bởi trận động đất 8,9 richter này - được xem là tồi tệ nhất trong lịch sử 
Nhật Bản. Hệ quả sau trận động đất là những cơn sóng thần cao 23 feet. 



Sendai nằm cách khu vực Đức Mẹ hiện ra ở Akita chỉ khoảng 90 dặm. Thành phố Akita là một 
nơi tôn kính đối với người Công Giáo Nhật Bản, thành phố này cũng trải qua những kinh 
nghiệm về cháy và lũ lụt cùng với nhiều nơi ở miền Bắc Nhật Bản,.  
Đức Mẹ hiện ra 
Năm 1973, Đức Trinh Nữ Maria đã hiện ra ba lần với một nữ người Nhật là Soeur Agnes 
Sasagawa. Đức Mẹ đã tiên báo một số sự kiện xẩy ra trong tương lai - bao gồm những thảm họa 
thiên nhiên nghiêm trọng tương tự như trận động đất và sóng thần hôm Thứ Sáu. 
 
Năm 1988, cuộc hiện ra của Đức Mẹ tại Nhật Bản đã được Đức Hồng Y Joseph Ratzinger (nay 
là đương kim Giáo Hoàng Bênêđictô XVI) xem xét. Lúc ấy, ngài là Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo 
lý Đức tin, trước khi được bầu làm Giáo Hoàng, ngài đã loan báo cho các giám mục Nhật Bản 
biết rằng, các cuộc hiện ra và các thông điệp của Đức Mẹ Akita đã được chấp nhận công bố cho 
các tín hữu. 
 
Các thông điệp 
Đức Mẹ Akita đã tiên báo về sự hỗn loạn trong Giáo Hội và các thảm họa có thể gây đau đớn 
cho cả thế giới. 
 
Đức Mẹ nói với Soeur Agnes: "Nếu người ta không ăn năn và sống tốt hơn, Đức Chúa Cha sẽ 
gây ra một hình phạt khủng khiếp cho nhân loại", "Có thể sẽ có một hình phạt đại hồng thủy 
(Kinh Thánh), mà trước đây chưa bao giờ được chứng kiến". 
 
"Lửa từ trên trời rơi xuống và sẽ quét sạch một phần lớn nhân loại, người tốt cũng như kẻ xấu, 
linh mục thanh khiết cũng linh mục bất trung. Công việc của ma quỷ sẽ xâm nhập vào ngay cả 
Giáo Hội, bằng cách thức rằng, người ta sẽ thấy các hồng y phản nghịch, giám mục đối đầu với 
giám mục". 
 
"Nhà thờ và bàn thờ sẽ bị cướp phá. Giáo Hội sẽ đầy rẫy những người chấp nhận thỏa hiệp, và 
ma quỷ sẽ ép buộc nhiều linh mục và các linh hồn thánh thiện rời xa khỏi việc phụng sự Thiên 
Chúa". 
 
"Mỗi ngày, hãy cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi. Qua Kinh Mân Côi, hãy cầu nguyện cho Đức 
Giáo Hoàng, cho các giám mục và linh mục". 
 
Hai năm sau thông điệp cuối cùng, trong nhà nguyện nơi các cuộc hiện ra, bức tượng Đức Trinh 
Nữ Maria đã bắt đầu chảy những giọt nước mắt và giọt máu. Hiện tượng này xuất hiện liên tục 
trong hơn sáu năm. 
 
 
 
 

Linh Mục và một đóa hồng 
Thông thường sự gãy đổ tình yêu khiến hai người yêu nhau phải xa nhau là do nghịch cảnh khắc 
nghiệt gây nên. Nhưng có một mối tình thuộc dạng có thể được xem là ‘độc nhất vô nhị’, do cả 
Chàng và Nàng đều đồng ý chia xa sau lần trao nhẫn đính  hôn và ra mắt long trọng trước sự ưng 
thuận rất vui vẻ và hài hòa của hai bên sui gia đàng trai đàng gái đàng hoàng; để Chàng rảnh 
rang mà bước theo tiếng gọi làm Tư Tế Thừa Tác của Chúa Giêsu Kitô. 

Vâng! Người viết bài này xin phép nói đến mối tình riêng của linh mục Martinô Nguyễn Bá 
Thông cùng người trinh nữ kiều diễm là cô bác sĩ mang tên Maria K. N. hiện nay đang sinh sống 
tại Mỹ quốc. Ứơc mong  các cô bà đang tính cái trò yêu thầm nhớ trộm linh mục, và muốn giết 
chết Ơn Gọi của các ngài …thì nên có suy nghĩ chín chắn hơn, và hãy xem cô Maria K. N. là 
một tấm gương tốt lành cần phải noi theo. Và việc cô bác sĩ Maria K. N. đành để cho ‘anh 
Thông’, người chồng đã đính hôn, chưa cưới, và sẽ không bao giờ cưới của Nàng đi theo Ơn Gọi 
thiêng liêng, là việc làm của sự hy sinh đầy dũng cảm! Một sự mất mát không có gì đền bù lại 
được, xét về mặt đời thường, đối với một người con gái bước vào tuổi yêu, tuổi cần lấy chồng để 
có nơi nương tựa tấm than như bao nhiêu người con gái khác. 

Nhưng hơn ai hết, Nàng trinh nữ Maria K. N. thừa biết ‘Yêu ai thì phải yêu cả đường đi lối về’, 
và yêu Chàng là yêu cả lý tưởng mà Chàng đang ôm ấp nữa. Nên Nàng Maria K.N. đành chấp 
nhận tất cả mọi sự giá băng với ý nguyện phó dâng Chàng lên cho Thiên Chúa, và tùy Chúa 
quyết định mọi bề cho phận Nàng.. Trái tim của Nàng, tấm lòng của Nàng đối với Thiên Chúa, 
đối với Chàng, ôi cao quí thay!!! 

Trước khi viết thêm về Nàng, người trinh nữ rất sáng suốt trong tình yêu lứa đôi này, tôi xin một 
lần nữa, giới thiệu sơ qua về vị linh mục người Mỹ gốc Việt này: 

“Linh mục Martino Nguyễn Bá Thông sinh năm 1976 tại Sài Gòn là vị linh mục Châu Á đầu tiên 
và duy nhất chịu chức tại Giáo phận Savannah, Tiểu Bang Georgia Hoa Kỳ, trong lịch sử 160 
năm của Giáo phận này cho đến thời điểm năm 2010. 

Ngài cùng gia đình qua Mỹ năm 17 tuổi. Sau đó tiếp tục vượt khó và hoàn tất chương trình trung 
học, rồi đại học, rồi cao học, với một tương lai tươi sáng đang mở ra phía trước. Nhưng ‘anh 
Thông’ đã khép lại tất cả ( kể cả 1 cô bác sĩ xinh đẹp là cô Maria K. N. mà anh đã trao nhẫn 
đính hôn!) để bước theo ơn gọi tu trì, và ‘ anh Thông’ đã chịu chức linh mục  vào ngày 05 tháng 
6 năm 2004. 

Cha Bá Thông có cử nhân Tâm lý và Kinh Tế - Cao Học Thần Học  Luân Lý – và đang tiếp tục 
với học vị Tiến Sĩ giảng thuyết tại Ðại Học Công Giáo Thánh Tôma và cũng là người sáng lập 
Trung Tâm tư vấn Hôn nhân Gia Đình “Nhịp Cầu Hạnh Phúc” (www.nhipcauhanhphuc.org) 
và tổ chức Một Thân Hình (www.onebodyvillage.org). 

Hiện nay, cha Thông đang phục vụ tại Giáo Xứ Thánh Têrêsa - Saint Teresa Catholic Church. 
Ngài còn là thành viên trong Ban Phục Vụ của Giáo phận, một Hội Đồng Nhân Sự, và nằm 
trong Hội Đồng Cố Vấn cho Đức Giám Mục của Giáo Phận. Cha cũng đang giữ chức Phó Tổng 
Tuyên Úy, kiêm Trưởng Ban Nghiên Huấn Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa 
Kỳ. 


