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ửa đêm thức giấc, nghe tiếng mưa lộp bộp 
trên mái nhà, thánh thót từng giọt xuống 
đường, biết rằng những giọt mưa của đầu 
mùa Thu đang đến với miền Nam 
California. Hôm nay cũng lại là sáng ngày 

22/11/2018 một sự rất trùng hợp, ngày lễ Tạ Ơn của 
nước Mỹ, tạ ơn trời đã cho chúng tôi một cơn mưa 
đầu mùa, báo hiệu một năm dồi dào ơn thiêng, dồi dào 
hồng ân, dồi dào hạnh phúc từ trên trời ban xuống. Tạ 
ơn cho những con thuyền, những chuyến bay đã mang 
những gia đình Việt Nam tới đất mới trời mới. Tạ ơn 
cho bầu không khí lành lạnh mát dịu của một ngày 
cuối tháng Mười Một. Tạ ơn cho Mùa Vọng, cho Lễ 
Giáng Sinh. 
 
 Tạ ơn cho sự gặp gỡ, cho những người con của 
Chúa quây quần trong giáo xứ Saint Nicholas, Cộng  
Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp góp phần chung sức 
xây dựng để cộng đoàn luôn tiến triển, lớn mạnh trong 

ơn nghĩa của Chúa. Và để phục vụ anh em trong yêu 
thương. 
 
 Tạ ơn cho nước mắm, mắm tôm, mắm ruốc 
thơm lừng cả một khu phố có người Hoa Kỳ gốc Văn 
Lang quây quần xum họp. Tạ ơn Bún Bò Huế, Bún 
Riêu, Bún Vịt Sáo Măng, Bún Mọc, Cháo Gà, Gỏi Gà 
..... thế nào cũng phải có những món này trong buổi 
tiệc mừng Lễ Tạ Ơn. Gà Tây, Khoai Tây, Bánh 
Pumpkin ..... chỉ là món tượng trưng phải có trong bữa 
tiệc Lễ Tạ Ơn mà thôi. 
 
 Tạ ơn cho một ngày Lễ Tạ Ơn, một ngày 
người thân nhớ tới người thân, một ngày gia đình 
quây quần xum họp bên nhau tạ ơn trời cao. Tạ ơn 
Thiên Chúa, tạ ơn Ông Trời cho một năm vừa trôi 
qua, trôi qua trong hạnh phúc, trôi qua trong thanh 
bình, trôi qua trong an lạc, trôi qua trong hồng ân. 
 

N 



 Một sự trùng hợp nữa là ngày 22/11 là ngày 
kính Thánh Cecilia Trinh Nữ Tử Đạo Bổn Mạng của 
Ban Ca Nguyện mà tôi đang tham dự tại cộng đoàn 
nhà. Ban Ca Nguyện là một nhóm nhỏ mới được 
thành lập vài năm, một tháng mới tập hát một lần, hát 
cho những buổi chầu Thánh Thể. Và hai buổi Tĩnh 
Tâm Mùa Vọng và Mùa Chay. Bản thân tôi rất yêu 
mến giờ chầu Thánh Thể, vì những giờ phút này trái 
tim tôi mới thuộc về Chúa, tôi cảm nhận được tình 
yêu của Chúa cho tôi trong những giờ phút này, thật 
thiêng liêng, thật cao cả. Những câu trong Thánh Vịnh 
đã thấm sâu vào lòng tôi như: Vinh Danh Chúa Cha 
và Chúa Con, cùng Vinh Danh Thánh Thần Thiên 
Chúa. Từ muôn đời và chính hiện nay, luôn mãi đến 
thiên thu vạn đại. Amen. 
 
 Trong những buổi tập hát, chúng tôi có những 
giây phút tuyệt vời bên nhau, anh trưởng cũng sắp xếp 
Dâng Lời Nguyện đầu, đọc một đoạn Phúc Âm, chia 
sẻ những buồn vui trong cuộc sống, chia sẻ những 
bệnh tật, đau yếu, để cùng nhau cầu nguyện, xin ơn 
chữa lành. Quả thật, Chúa đã hiện diện giữa anh chị 
em chúng tôi, lắng nghe lời cầu nguyện của chúng tôi 
và ban ơn chữa lành cho chúng tôi. Do đó tôi rất tin 
tưởng tuyệt đối vào Lời Chúa - Lời Hằng Sống! Lời 
Chúa là Đường Đi – Là Ánh Sáng – Là Sự Thật – Là 
Tình Yêu Thương và Là Sự Sống Đời Đời. Chiêm 
Ngắm Lời Chúa Bằng Đôi Mắt Đức Tin - Lắng Nghe 
Lời Chúa Bằng Trái Tim Với Tâm Hồn - Cảm 
Nghiệm Lời Chúa Bằng Hơi Thở Tâm Linh! Những 
khoảnh khắc này chúng tôi cùng lắng đọng tâm hồn, 
yên tĩnh dâng hết tâm tư của mình lên Thiên Chúa Từ 
Nhân. 
 
 Sau đó là giờ tập hát, với hai cây đàn guitar Vỹ 
và Huyến du dương trầm bổng theo nốt nhạc, cùng 
với sự nhẹ nhàng đánh nhịp của Diên Linh, mỗi lần 
chúng tôi hát sai, hai anh kiên nhẫn đánh đàn lại, Diên 
Linh nhẹ nhàng nhoẻn nụ cười, e thẹn và rất duyên 
dáng nói: 
 

- Các anh chị nhìn em nè, đây là nhịp 2/4, khi 
em giơ tay lên và ra hiệu là vào ngay. Nhớ là 
phải nhìn em ra hiệu nhé..... Chỗ này phải hát 
mạnh để tôn vinh Thiên Chúa, chỗ kia hát nhẹ 
lại, thật tâm tình như mời gọi Chúa đến với 
mình..... 

 Đa số chúng tôi không biết nốt nhạc, nên các 
anh chị ấy phải kiên nhẫn, tập đi tập lại cho chúng tôi. 
Cũng thật vất vả cho các anh và D. Linh.  Anh ca 

trưởng còn mời một nhạc trưởng, nhạc sĩ tài ba đến 
luyện giọng cho chúng tôi. 
 
 Ban Ca Nguyện không giới hạn số tuổi, không 
phân biệt nam nữ, có giọng hát hay không. Mà chỉ cần 
thiện chí, yêu mến Chúa, yêu mến anh chị em là đủ 
điều kiện để tham gia Ban Ca Nguyện. Anh ca trưởng 
còn nói: Khi bận việc nhà, hoặc đau yếu, hoặc bất cứ 
lý do gì, cứ lo cho mình trước đã và xin trở lại. Bởi 
thế số ca viên tham dự các giờ chầu Thánh Thể cố 
định, tăng cường thêm vào những buổi Tĩnh Tâm Mùa 
Vọng và Mùa Chay. Khi các anh chị trở lại chúng tôi 
tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau rất thân tình, không 
khí trong phòng tập hát đầy tiếng cười nói vui vẻ, 
chan hòa yêu thương, nhờ vậy con số ca viên tăng dần 
theo năm tháng. 
 
  Chúng ta đang ở trong Mùa Vọng để chuẩn bị 
đón mừng một mầu nhiệm rất trọng đại, mầu nhiệm 
Ngôi Hai Thiên Chúa Giáng Trần đem ơn cứu rỗi đến 
cho mọi người. Nhờ được tập những bài hát có ý 
nghĩa, chúng tôi mới hiểu và luôn tỉnh thức để đón 
chờ Chúa đến: “Mùa Vọng là thời gian nhắc nhở cho 
con, Chúa luôn bất ngờ đến, để con đừng sống u mê, 
để con đừng sống lê thê, sa vòng tăm tối hư vô. Như 
ngọn đèn chầu, cho con luôn sáng ở trước Thiên 
Nhan. .....Mùa Vọng mùa canh tân chính bản thân 
con, để con sẵn sàng luôn, nhiệt tâm cùng với anh em, 
dựng xây cuộc sống an vui, cho đời thêm tốt tươi hơn. 
Tiêu diệt hận thù, xua tan ghen ghét để sống yêu 
thương….. Ngày Chúa đến ôi thật bất ngờ, chẳng biết 
khi nao ngày nào, Ngài đến ra sao? Cho con tỉnh thức 
chờ mong Chúa đến, bằng tình yêu mến, vươn lên 
cuộc sống thiện toàn.” 
 
 Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã đề cập đến 
trong thánh lễ tại nhà nguyện Marta hôm 03/12/2018. 
Đức Thánh Cha Phanxicô nói về Mùa Vọng như là cơ 
hội để hiểu biết trọn vẹn biến cố giáng sinh của Chúa 
Giêsu tại Bethlehem và để vun trồng tương quan cá vị 
với con Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cho biết trong 
Mùa Vọng có ba chiều kích chính:  
 

- Ước gì Giáng Sinh không mang tính trần 
thế: Chính con Thiên Chúa được sinh ra, chứ 
không phải cây thông Noel được sinh ra, dù nó 
là biểu tượng đẹp. Chính Con Thiên Chúa 
được hạ sinh, Đấng cứu chuộc được sinh ra. 
Đúng là ngày đại lễ..... chúng ta luôn gặp nguy 
cơ, gặp cám dỗ trần thế hóa lễ Giáng Sinh. Khi 
đại lễ thiếu vắng sự chiêm ngắm, khi ngày đại 



lễ của gia đình không đặt Chúa Giêsu là trọng 
tâm, thì nó bắt đầu trở thành ngày lễ thế trần: 
mua sắm, gởi quà, thứ này, thứ khác. Và Con 
Thiên Chúa ở đó bị lãng quên. Đời sống của 
chúng ta cũng vậy: đúng là Người đã được 
sinh ra ở Bethlehem, nhưng..... Và Mùa Vọng 
là mùa thanh tẩy ký ức của quá khứ. 
 

- Thanh tẩy hy vọng: Mùa Vọng cũng là để 
thanh tẩy hy vọng, để chuẩn bị gặp gỡ Thiên 
Chúa ngày chung cục. Bởi Đức Chúa Giêsu đã 
đến đây và Người sẽ trở lại. Ngài sẽ trở lại và 
hỏi chúng ta: “Cuộc sống của con thế nào?” 
Đó là cuộc gặp gỡ cá vị. Ngay hôm nay chúng 
ta cũng có cuộc gặp gỡ cá vị ấy nơi Bí Tích 
Thánh Thể. Chúng ta không thể có cuộc gặp 
gỡ với Người trong biến cố Giáng Sinh của 
2000 năm trước; chúng ta tưởng niệm về biến 
cố ấy. Nhưng khi Ngài trở lại, chúng ta sẽ có 
cuộc gặp gỡ cá vị. Chính điều này thanh tẩy hy 
vọng của chúng ta. 
 

- Đức Chúa Giêsu gõ cửa con tim chúng ta 
từng ngày: Tất cả chúng ta hãy vun trồng 
chiều kích mỗi ngày của đức tin, dù cho có 
nhiều âu lo và đau khổ, bằng việc “chăm sóc” 
ngôi nhà nội tâm của mỗi chúng ta. Thực vậy, 
Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của 
“sự ngạc nhiên,” và những Kitô hữu cần phải 
nhận biết những dấu chỉ của Cha Trên Trời 
mỗi ngày. Ngài vẫn đang nói với chúng ta qua 
các dấu chỉ ấy từng ngày. Chiều kích thứ ba 
mang tính hiện tại nhiều hơn; thanh tẩy sự tỉnh 
thức. Tỉnh thức và cầu nguyện là hai từ của 
Mùa Vọng; bởi Thiên Chúa đã đến trong lịch 
sử tại Bethlehem; Ngài sẽ đến vào thời chung 
cuộc của thế giới cũng như trong cuộc đời của 
mỗi chúng ta. Nhưng Người cũng đến mỗi 
ngày, mỗi khoảnh khắc, nơi con tim chúng ta, 
với sự linh hướng của Chúa Thánh Thần. 
 

 Như Đức Cha Nguyễn Thái Thành thuyết 
giảng trong ngày Tĩnh Tâm Mùa Vọng: Hãy tỉnh thức 
và mở cửa tâm hồn để đón chờ Chúa đến với mỗi 
người chúng ta; chúng ta hãy thả lòng để thưởng thửc 
bài hát “Để Chúa Đến” sau đây: 
 
“Xin cho lòng chúng con luôn mở rộng chờ mong 
Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thắm nồng 
một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát 
khao luôn ước ao, một thế giới sướng vui dạt dào một 

thế giới không còn khổ đau..... Xin cho lòng chúng con 
không oán hờn và không ghen ghét. Xin cho lòng 
chúng con luôn quảng đại và luôn tha thứ. Xin cho 
lòng chúng con yêu mến người yêu suốt đời, chỉ biết 
sống hiến dâng phục vụ và hướng đến ân tình trời 
cao..... Xin cho lòng chúng con như máng cỏ tỏa nồng 
hơi ấm. Nên nơi Ngài náu thân khi xuống trần một 
đêm cô vắng. Cho con được ủi an ai khóc than ai 
đắng cay, giọt nước mắt sẽ nên nụ cười và tiếng hát 
vang tận trời cao..... Để Chúa đến trong cuộc đời, để 
Chúa đến mang ơn trời. Nguồn hạnh phúc cho con 
người mùa cứu rỗi cho mọi nơi.” 
 
 Trái tim tôi thật xúc động khi được hát những 
bài hát này, vì không biết mình thực hiện được bao 
nhiêu, mình có yêu thương người đủ như Lời Chúa đã 
truyền dạy không? Nhưng tôi tin chắc rằng Ban Ca 
Nguyện chúng tôi có đủ tình yêu thương nhau, chúng 
tôi phục vụ lẫn nhau, ai có điều kiện in ấn bài hát luôn 
in thêm, dư ra để chia cho anh chị em mình không có 
điều kiện và phương tiện in ấn. Các chị biết nấu ăn, 
hay học được món mới liền thực hành và mang đến 
phòng tập hát chia sẻ và cùng nhau thưởng thức, sau 
đó chúng tôi lại nhao nhao hỏi cách nấu như thế nào? 
Đem về thực hành nấu cho chồng con ăn. Còn các anh 
thì chia sẻ về máy móc điện tử, chỉ dẫn cho nhau cách 
xử dụng máy móc. Ôi! thật tuyệt vời khi có được tình 
yêu Thiên Chúa. 
 
 Ngoài ra chúng tôi còn mang tiếng hát đến 
những viện dưỡng lão, đến trại tù Thanh Thiếu Niên 
trong những mùa Giáng Sinh để an ủi những tâm hồn 
cô đơn, lạnh giá. Cũng như vài năm trước đây, khi 
Ban Ca Nguyện chưa thành hình, chúng tôi cũng đã 
phục vụ cho một số bệnh nhân có bệnh nan y, mỗi 
tuần chúng tôi hẹn nhau đến nhà bệnh nhân, đọc kinh, 
cầu nguyện và hát thánh ca cho đến ngày Chúa đưa họ 
về với Chúa. Chúng tôi còn hát cho Việt Tộc vào mỗi 
mùa Tạ Ơn để giúp gia đình Việt Tộc gây quỹ cho 
vùng Tây Nguyên và Lâm Đồng có những gia đình 
nghèo khổ, không đủ cơm ăn áo mặc. Chúng tôi còn 
hát cho Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu vào những ngày 
cuối năm, để cầu nguyện cho những tu sinh đang 
muốn tìm hiểu Ơn Gọi để dâng mình cho Chúa và 
phục vụ tha nhân. Chúng tôi còn nhận hát khi có lời 
mời của đám cưới hoặc đám tang.  
 
 Ban Ca Nguyện chúng tôi mỗi ngày một 
trưởng thành, hát hay hơn, tình cảm hơn, du dương 
hơn, tự tin hơn và luôn khích lệ tinh thần nhau bằng 
cách nói đùa với nhau: “chúng mình đã có đủ tự tin để 



mang chuông đi đánh xứ người.” Mỗi khi nhận được 
lời khen hát hay, cả ban đều vui, và tự thưởng cho 
nhau những nụ cười, những ân tình trong Ban Ca 
Nguyện. 
 
 Sau khi được gia nhập vào Ban Ca Nguyện, 
bản thân tôi học hỏi được rất nhiều, biết mở lòng yêu 
thương, biết cầu nguyện, chia sẻ với mọi người chung 

quanh. Đúng là tình yêu thương của Chúa cao vời vợi, 
làm sao đền đáp cho cân xứng Chúa ơi.  
 
 Để kết bài, xin mọi người cho tôi một nụ cười 
với vài câu hát sau đây: “Tôi ca không hay, tôi lại 
không biết đàn, nhưng Ban Ca Nguyện vẫn thâu nhận 
tôi, tình tinh tinh tình tang.....” 
    

 
 
 
 

Món thịt xay kho ăn với cơm, 
các em có khó tính đến mấy cũng phải thích 

 
 

Tina Lương 
 
Cách làm: 
 
1 lb thịt heo hoặc thịt gà xay (nếu thịt heo thì mua 
thịt vai miếng rồi nhờ họ xay hai lần) 
2 củ hành hương băm nhỏ 
1 muỗng teaspoon tiêu xay (ground black pepper) 
1 muỗng teaspoon đường 
1 muỗng nước mắm (muỗng ăn phở) 
Ướp tất cả với thịt xay để khoảng 15 phút 
Bắc nồi nhỏ lên bếp, để lửa vừa thôi đừng lớn quá, 
bỏ 2 muỗng đường vô nồi (muỗng ăn phở) để thắng 
nước màu 
Khi đường ngả màu vàng đậm sau đó bỏ thịt đã ướp 
vô xào lên chừng 5 phút, rồi đậy nắp lại để khoảng 
10 phút (lửa nhỏ) 
Sau đó mở nắp nồi ra và xào cho đến khi thịt hơi cạn 
khô nước, nêm cho vừa khẩu vị là xong. 
Nếu bỏ vào ít hành lá thì ngon hơn. 
Món này ăn rất bắt cơm, kèm thêm dưa leo nữa là vừa ngon, nhanh và gọn. 


