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Orange County, January 2019 

 

Kính thưa quý Anh Chị Em thuộc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất thân mến, 

 

Đầu tiên, tôi xin gởi lời chúc mừng cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vừa tròn 35 năm tuổi.  

35 năm quả là một chặng đường dài với biết bao hy sinh, và công sức của những linh mục quản 

nhiệm Việt Nam và của toàn thể giáo dân Việt Nam đã và đang từng sinh hoạt ở Cộng Đoàn này.  

Nhìn lại những ngày đầu, một số giáo dân Việt Nam sau khi rời khỏi trại tị nạn Camp Pendleton, 

đã đến định cư ở nơi “đất lành chim đậu” này và bắt đầu gắn bó với giáo xứ St. Nicholas. Rồi từ 

một nhóm nhỏ, dần dần chúng ta đã thành lập được cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp với 

những thánh lễ bằng tiếng Việt, các lớp giáo lý và các lớp Việt ngữ.  Chúng ta cùng hội nhập với 

người bản xứ nhưng đồng thời vẫn giữ được tiếng nói và những nét văn hóa tốt đẹp của dân tộc 

Việt Nam.  Sau một thời gian, có người vì công ăn việc làm phải ra đi đến một nơi khác, nhưng 

cũng có những người khác lại đến gia nhập cộng đoàn, con cháu lại lớn lên. Rồi cộng đoàn già 

trẻ cùng phát triển trong đời sống đức tin và trong tâm tình người Việt ngày càng rõ nét.  Hồng 

ân nối tiếp hồng ân. 

Mặc dù tôi mới về đây và sinh  hoạt với cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp chỉ được một năm, 

nhưng tôi đã cảm nghiệm được sự đoàn kết, yêu thương và ấm áp lan tỏa trong các gia đình và  

Cộng đoàn của quý vị.  Đây là một điểm son rõ nét và tôi luôn cảm tạ Chúa mỗi lần dâng Thánh 

Lễ cho Cộng đoàn. 

Chúng ta cũng đang bước vào những ngày đầu của một năm mới. Nhân đây, tôi xin hân hoan 

kính chúc quý vị một năm Kỷ Hợi: sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi, vạn sự như ý, đời sống 

thiêng liêng ngày càng thăng tiến, gia đình ngập tràn tiếng cười như pháo nổ đầu xuân và cuối 

cùng xin chúc cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại giáo xứ St. Nicholas luôn luôn yêu thương 

và đoàn kết với nhau.  Mong sao chúng ta tiếp tục mang Tin Mừng của Chúa đến với những 

người chưa biết Chúa, không những trong 35 năm nữa mà mãi mãi trong tương lai. 

Xin Đức Mẹ La Vang và các Thánh Tử Đạo Việt Nam cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta.  

Thân ái trong Chúa Kitô, 

  

Thomas Nguyễn Thái Thành 

Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange, CA 
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Trọng kính Đức Cha,  
Kính thưa quý Cha, Thầy Sáu, quý Sơ, 
Kính thưa quý HĐMV, quý Ân Nhân, và Ông Bà Anh Chị Em rất quý mến, 

       Chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm Mậu Tuất, cùng với sự thay đổi 
của thời tiết và sự tấp nập của con người, bận rộn với những công việc để hoàn thành và 
đón mừng một mùa xuân mới. Cách riêng tất cả mọi người trong Cộng Đoàn nhỏ bé của 
chúng ta đang trong tâm tình hân hoan vui mừng hướng về tiệc Tết mừng 35 năm thành 
lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày 08/02/2019, và đặc biệt là Thánh Lễ 
Mừng Xuân Kỷ Hợi do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành sẽ long trọng chủ sự vào 
ngày 10 tháng 2 năm 2019. 
Kính thưa anh chị em,  
       Cộng Đoàn được thành lập vào ngày 16/09/1983. Mừng 35 năm là dịp để chúng ta nhìn lại một chặng 
đường mà các bậc tiền nhân và chúng ta đã đi, đang đi, và tiếp tục đi. Nhìn lại lịch sử của Cộng Đoàn để nhận 
ra hồng ân của Thiên Chúa, để rồi cùng với Mẹ Hằng Cứu Giúp, giúp chúng ta cùng nhau dâng lên Thiên Chúa 
Ba Ngôi những tâm tình ngợi khen, chúc tụng, vinh danh, cùng những lời tri ân, cảm tạ tình yêu thương vô bờ 
bến và muôn ơn lành Người đã, đang và còn tiếp tục ban cho anh chị em, và giúp anh chị em sống niềm tin, cậy, 
mến một cách sốt sáng hơn.  

       Khi nhìn lại chặng đường 35 năm qua, hơn ai hết, anh chị em có kinh nghiệm hơn tôi về sự hình thành và 
phát triển của Cộng Đoàn. Trong hành trình 35 năm qua, Cộng Đoàn nhỏ bé của chúng ta đã vượt qua biết bao 
nhiêu gian khó, những thăng trầm vất vả nơi xứ người. Khởi đi từ một số bà con giáo dân ít ỏi, nhân sự thiếu 
thốn, nhưng nhờ ơn Chúa cùng với sự che chở phù trì của Mẹ Hằng Cứu Giúp, cũng như biết bao hy sinh đóng 
góp cả tinh thần cũng như vật chất, những công sức, mồ hôi, và nước mắt của quý Cha, quý Tu sĩ, của các bậc 
tiền nhân và của chính mỗi người, để rồi sau 35 năm Cộng Đoàn được như ngày hôm nay với đầy đủ các ban 
ngành và hội đoàn luôn sẵn sàng phục vụ mọi công việc của Cộng Đoàn cũng như của Giáo Xứ Mỹ. Sự hiện 
diện của quý Cha, Thầy Sáu, quý Sơ, của các ban ngành đoàn thể đã luôn đáp ứng được mọi nhu cầu mục vụ 
của Cộng Đoàn. Cách riêng, trong thời gian này, sự hiện diện của Đức Cha Phụ Tá Tôma Nguyễn Thái Thành là 
một hồng ân đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho Giáo Xứ và Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.  

       Tạ ơn Chúa chúng ta vẫn được tiếng là Cộng Đoàn hiệp nhất yêu thương mặc dù chưa hoàn hảo. Đây là 
hồng ân lớn lao và là dấu chỉ yêu thương của Chúa quan phòng đã ban cho Cộng Đoàn. Được biết đến là Cộng 
Đoàn hiệp nhất yêu thương là một niềm khích lệ lớn lao và là một hồng ân cho mỗi người chúng ta. Tuy nhiên, 

“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca khen Người.” 
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đây cũng là một thách thức đòi hỏi mỗi người phải yêu thương nhau và hiệp nhất với nhau nhiều hơn nữa. Điều 
quan trọng hơn hết mà anh chị em có được chính là hồng ân Đức Tin. Đó là gia tài vô giá mà các bậc tiền nhân 
và những người đi trước đã vun đắp và gầy dựng trong tâm hồn chúng ta để Cộng Đoàn trở thành dấu chỉ sự 
hiện diện của Đức Kitô giữa môi trường xã hội này. Tất cả những điều đó đủ làm cho chúng ta dâng lời tạ ơn 
Chúa không ngừng.  

 Để thực hiện được tâm tình cảm tạ, tri ân và chúc tụng, tôi tha thiết kêu mời anh chị em trong Cộng 
Đoàn quyết tâm hằng ngày đào sâu thêm ý nghĩa của Đức Tin, cảm nghiệm sâu xa tình yêu và thể hiện sự hiện 
diện của Chúa qua đời sống thiêng liêng của từng cá nhân và của Cộng Đoàn. Chúng ta quyết tâm thực hiện 
cuộc sống Đức Tin kết hợp mật thiết với Chúa qua việc cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, và chầu Thánh Thể, để 
trở nên dấu chỉ của Nước Thiên Chúa qua cuộc sống chứng tá của mỗi người. Chúng ta cũng cần quyết tâm 
mạnh mẽ hơn để giữ mãi tinh thần hiệp nhất, yêu thương, khiêm nhường, dấn thân hy sinh phục vụ, cùng nhau 
làm sáng danh Chúa và loan báo Tin Mừng. Tôi hết lòng cám ơn anh chị em đã, đang và sẽ đóng góp để xây 
dựng Cộng Đoàn mỗi ngày một phát triển trong tình hiệp nhất yêu thương.  
       Xuân đến, hòa trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi 
nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống cho từng người, từng gia đình và cách riêng là Cộng Đoàn. 
Tôi cũng xin gửi đến anh chị em lời chúc xuân Kỷ Hợi Bình An và dồi dào Ân Sủng Chúa: niềm vui, sức khỏe, 
hạnh phúc và mọi phúc lành trong công việc làm ăn.  
       Xin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa và là Mẹ chúng ta luôn cầu bầu cùng Chúa cho mỗi người, mỗi gia đình và 
cho Cộng Đoàn. 
 
Lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, ngày 01 tháng 01 năm 2019 
 
Trong Chúa Kitô, 

Antôn Trương Văn Quyền 
Linh Mục Quản nhiệm Cộng Đoàn  

 
 
 
 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 3



Lá Thư Chủ Tịch 
 
 
Kính thưa Đức Cha, quý Cha, quý Sơ, Thầy Sáu và toàn thể quý Cộng Đoàn dân Chúa, 
 
       Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được thành lập từ năm 1983. Suốt chặng 
đường dài 35 năm có biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng với sự hy sinh và lòng nhiệt 
thành của quý Cha, quý Sơ, quý tiền nhân, và quý cộng đoàn dân Chúa, Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn phát triển lớn mạnh với đời sống đức tin và hy sinh phục 
vụ hết mình trong yêu thương của toàn thể giáo dân trong Cộng Đoàn. 
 
       Nối tiếp những thành quả của quý Cha, quý Sơ và những vị đi trước, cùng lòng 
Chúa thương xót và lời cầu bầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, quý bác và quý anh chị 
đã đồng tâm nhất trí phục vụ và hy sinh để đưa Cộng Đoàn trở thành một Cộng Đoàn 
hiệp nhất, yêu thương và đoàn kết. Cộng Đoàn của chúng ta tuy nhỏ, nhưng đa số giáo 
dân tích cực tham gia mọi hội đoàn, ban ngành tạo thành một đại gia đình gắn bó và 
yêu thương. Đây là một điểm son mà quý Cha Quản Nhiệm, quý Sơ, quý bác và quý anh chị vẫn thường nhắc 
đến khi nói về Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Cộng Đoàn tuy nhỏ bé nhưng lòng nhiệt thành, hy sinh 
phục vụ với lòng tin yêu Chúa và Mẹ Maria của giáo dân thì vô bờ bến. Khi có bất cứ chuyện vui, chuyện buồn 
cần sự giúp đỡ và tất cả các công việc lớn bé trong cộng đoàn thì mọi người đều tích cực tham gia, cầu nguyện 
và giúp đỡ tận tình như một đại gia đình tràn đầy tình thương yêu. 
 
       Hiện nay Cộng Đoàn có 11 Hội Đoàn, 4 Ca Đoàn và 21 Ban Ngành. Với sự dìu dắt của quý Cha Quản 
Nhiệm, quý Sơ, Thầy Sáu, quý bác và quý anh chị trong cộng đoàn dân Chúa đã luôn sát cánh bên nhau để phục 
vụ Cộng Đoàn ngày một vững vàng và lớn mạnh. Toàn thể quý bác và quý anh chị đã không quản ngại đóng 
góp công sức, hy sinh thời gian, tài năng, sự nhiệt thành, và lòng quảng đại, sẵn sàng đóng góp mỗi người một 
bàn tay để hoàn thành mọi công việc được tốt đẹp. 
 
       Chúng con xin cảm tạ Chúa muôn vạn ngàn lần đã gìn giữ và dẫn dắt Cộng Đoàn thân thương nhỏ bé của 
chúng con trong suốt 35 năm qua. Xin tạ ơn Ngài đã ban nhiều hồng ân xuống cho quý Cha, quý Sơ, quý Thầy 
và mọi gia đình. Xin Chúa luôn đốt cháy ngọn lửa yêu thương và nhiệt thành của mỗi người chúng con để 
chúng con tiếp tục dấn thân phục vụ và làm sáng danh Ngài mãi mãi. 
 
       Chúng tôi xin tri ân quý Cha, quý Sơ, Thầy Sáu, các đấng bậc tiên khởi, các hội đoàn, ban ngành và toàn 
thể quý cộng đoàn dân Chúa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã gầy dựng, đang và sẽ tiếp tục phát triển trên nền tảng 
vững chắc đầy tin yêu và hiệp nhất. 
 
Kính mến, 
 

 
 
Martin Nguyễn Viết Lân 
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CỘNG ĐOÀN “SỐ MỘT” 

Lm. Micae Mai Khải Hoàn 

Cựu Quản Nhiệm 

 

Đi đâu tôi cũng hãnh diện và khoe với mọi ngƣời về 

Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một Cộng 

Đoàn “Số Một.” 

“Số Một” không phải Cộng Đoàn có số giáo dân 

đông đảo nhất; vì Cộng Đoàn chỉ có vỏn vẹn dƣới 

400 ngƣời giáo dân. 

“Số Một” không phải Cộng Đoàn hay tổ chức các 

cuộc rƣớc kiệu rầm rộ và linh đình nhất; vì Cộng 

Đoàn mỗi năm chỉ tổ chức 3 cuộc rƣớc kiệu trang 

nghiêm và sốt sắng: dịp Lễ Bổn Mạng, dịp Lễ Lá và 

dịp Rƣớc Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh. 

“Số Một” không phải Cộng Đoàn có nhiều Đoàn Thể 

nhất; vì Cộng Đoàn chỉ có các Đoàn Thể Công Giáo 

Tiến Hành căn bản trong Giáo Hội: Đoàn Liên Minh 

Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Thiếu 

Nhi Thánh Thể, Liên Nhóm Phong Trào Cursillo, 

Đạo Binh Đức Mẹ, Gia Đình Nazareth, Chƣơng 

Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Chƣơng 

Trình Giáo Lý Song Ngữ, Trƣờng Việt Ngữ. 

“Số Một” không phải vì Cộng Đoàn đóng góp tiền 

dâng cúng nhiều nhất; nhƣng mọi ngƣời trong Cộng 

Đoàn đều quảng đại đóng góp, kể cả các em Thiếu 

Nhi Thánh Thể. 

Đặc biệt, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một 

Cộng Đoàn “Số Một” trong tình HIỆP NHẤT và 

YÊU THƢƠNG giữa mọi ngƣời trong Cộng Đoàn, 

nhƣ hình ảnh của Cộng Đoàn Kitô Hữu đầu tiên trong 

Giáo Hội, mà ngƣời ngoại giáo đã phải khâm phục 

mà thốt lên rằng: “Hãy nhìn xem những ngƣời Công 

Giáo họ thƣơng yêu nhau nhƣ thế nào” (CV. 2: 46-

47)! 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” trong việc mọi 

ngƣời đều quen biết và biểu lộ sự thân thiết với nhau. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” trong việc hầu 

hết mọi ngƣời đều tham gia tích cực trong các hội 

đoàn, các ban ngành với tinh thần của một thành viên 

trong một gia đình. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” trong việc mọi 

ngƣời đều tích cực học hỏi, hăng say chia sẻ, và nhiệt 

tình phục vụ trong mọi sinh hoạt của Cộng Đoàn và 

các Đoàn Thể. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” trong các buổi 

ăn uống đơn sơ nhƣng thân tình sau mỗi buổi họp, 

sau mỗi dịp Lễ và sau những dịp làm việc chung với 

nhau. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” vào những lúc 

hàn huyên tâm sự lâu giờ ngay sau những Thánh Lễ 

cuối tuần. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” với sự tham gia 

đông đảo và tích cực trong các buổi Picnic thảnh thơi, 

vui nhộn và thân tình; cũng nhƣ trong các buổi Văn 

Nghệ mừng Xuân Mới thật xuất sắc, vui tƣơi và hấp 

dẫn. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” trong những 

trang phục (áo dài) thật rực rỡ, trang nhã và duyên 

dáng của các chị các cô thiếu nữ trong Cộng Đoàn. 

Hiệp Nhất và Yêu Thƣơng “Số Một” trong tình đoàn 

kết, gắn bó, yêu thƣơng và cộng tác giữa Linh Mục 

Quản Nhiệm với anh chị em trong Ban Chấp Hành và 

với toàn thể giáo dân trong Đại Gia Đình Cộng Đoàn 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 

Nhìn lại một chặng đƣờng dài lịch sử, kỷ niệm 35 

năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 

lòng tôi lúc nào cũng hƣớng về Cộng Đoàn với l ng 

cảm phục, hãnh diện và yêu mến dành cho một Cộng 

Đoàn “Số Một” trong tình Hiệp Nhất và Yêu 

Thƣơng. Đồng thời tôi cũng hợp lời với anh chị em tạ 

ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và nguyện chúc cho Cộng 

Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp càng ngày càng trở 

nên “Số Một” trên mọi “Số Một” về l ng Đạo Đức, 

Thánh Thiện và tinh thần Hiệp Nhất - Yêu Thƣơng. 
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“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.” 

       Chương trình Giáo Lý Song Ngữ xin được hiệp thông với toàn thể dân 
Chúa trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp được triển nở trong tình yêu và ân sủng của Chúa trong suốt ba 
mươi lăm năm qua. Cảm tạ Chúa cho ba mươi lăm năm hồng ân với muôn 
vàn ân phúc mà Chúa đã không ngừng tuôn đổ xuống trên cộng đoàn bé 
nhỏ của chúng ta.   

 
       Chương trình Giáo Lý Song Ngữ được nuôi dưỡng và lớn lên trong 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong suốt thời gian ba mươi lăm năm. 
Qua môi trường này các em được hấp thụ một đời sống đức tin vững chắc, 
đồng thời cũng là nơi để các em có cơ hội phát triển về nhân bản, đạo đức, 

trí năng và luân lý, trong khi vẫn giữ được truyền thống văn hóa Việt Nam tốt đẹp của Cha Ông để 
lại.  

 
       Chương trình Giáo lý được Chúa chúc lành qua sự đồng hành nâng đỡ của quý Cha Chánh Xứ, 
quý Cha Quản Nhiệm, Ban Chấp hành Cộng Đoàn, quý Ân nhân và Phụ huynh. Cảm tạ hồng ân 
Chúa đã yêu thương gửi đến những Thầy Cô, các em Phụ tá, và các Cô Chú trong văn phòng rất đạo 
đức, trung thành, hăng say và nhiệt thành. Dù rất bận rộn với biết bao công việc trong gia đình và tại 
sở làm, nhưng vì lòng yêu mến Chúa qua các em học sinh, quý Thầy Cô và các em Phụ tá đã không 
quản ngại hy sinh thời giờ để dấn thân vun trồng hạt giống đức tin. Đời sống tâm linh của các em 
được hun đúc bằng gương sáng và lòng đạo đức của các thành viên trong Cộng Đoàn, đặc biệt qua 
việc sốt sắng tham dự Thánh Lễ, tâm tình yêu mến Mẹ Maria, lòng nhiệt thành với nhà Chúa, và tinh 
thần bác ái huynh đệ. 

 
       Chương trình Giáo lý gồm có các lớp từ lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu cho đến lớp Thêm Sức 
với con số học sinh ngày càng phát triển. Cho đến nay chương trình Giáo lý được 120 học sinh và 40 
Giảng viên và Phụ tá.  

 
       Nguyện xin Thần Khí Chúa canh tân và tác động trên các thừa tác viên đi gieo rắc Tin Mừng, hầu 
giúp mọi người gặp gỡ chính Đức Kitô và kín múc từ nguồn mạch ân sủng của Người, để muối của 
chúng con được luôn mặn mà, đèn của chúng con được đốt cháy bằng tình yêu, với mục đích duy 
nhất làm sáng danh Thiên Chúa. “Ước gì qua chúng con, mọi người được biết và yêu mến Chúa.” 

 
       Chương trình Giáo Lý Song Ngữ hân hoan chúc mừng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
trong dịp mừng kỷ niệm ba mươi lăm năm thành lập Cộng Đoàn. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho 
Cộng Đoàn của chúng ta. 
 
Trong tình yêu Chúa Giêsu Kitô, 
 
Sr. Thu Hương Nguyễn, LHC   
Phụ Trách Chương Trình Giáo Lý  
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Lễ Kính  ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP  

 tháng  27 6
 

Nguyễn Vỹ Hùng sưu tầm 
 
 

  Bức linh họa ĐỨC 
MẸ HẰNG CỨU 
GIÚP (truyền thống 
gọi là Đức Mẹ 
Thương Khó), sáng 
tác vào khoảng năm 
1325 hay sau đó 
theo trường phái 
nghệ thuật các thầy 

ẩn tu Byzantine ở đảo Crête (trong vịnh Hy Lạp, Thổ 
và Libia). 
 

- Với lòng mộ đạo sâu xa, từ 
những ngày đầu tiên các tín 
hữu nơi ấy đã đem lòng 
sùng kính Đức Mẹ qua bức 
ảnh; và từ bức linh ảnh ấy 
họ cũng đã nhận được nhiều 
ơn lạ lùng, cả hồn lẫn xác, 
mà Mẹ đã đoái ban. Từ đó, 
bức linh ảnh hay làm phép lạ 
ban ơn ấy được dân chúng 
yêu mến gọi bằng tước hiệu 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 

 Năm 1453, bức ảnh bị một 
người lái buôn lấy trộm đưa về 
Rôma. Bức ảnh nổi trôi cùng người 
lái buôn và gia đình một người La-
mã khác trong 46 năm. Cuối cùng 
người vợ của người La-mã đã đi 
trình báo tất cả sự việc với các cha 
Dòng Augustinô để đưa bức linh 
ảnh ấy về nơi thờ phượng tại Rôma theo lời chỉ bảo 
nhiều lần của Đức Mẹ. Ngày 27-3-1499, hàng giáo 
phẩm long trọng rước linh ảnh Mẹ về ngự tại nơi Đức 
Mẹ đã báo trước: “Một nhà thờ nhỏ nằm trên con 
đường giữa Đền Thánh lớn Gioan Latêranô và Đại 
Thánh đường Đức Bà Cả: đó là thánh đường Thánh 
Mát-thêu” (mà sau này theo sự quan phòng, trở thành 

nhà thờ thánh An-phông-sô do các cha dòng Chúa 
Cứu Thế chăm sóc). Ngay trong lúc linh ảnh Mẹ được 
rước qua các khu phố, Đức Mẹ đã làm nhiều phép lạ 
cả thể. Điển hình nhất có một người bị tê liệt bán thân 
đã lâu năm, khi chạm đến linh ảnh đã được chữa lành 
tức thời, rồi cùng đứng lên hòa nhập đoàn người đi 
rước kiệu trước sự kinh ngạc của mọi người. 
 
 Linh ảnh đã ngự tại Nhà Thờ Thánh Mát-thêu 
300 năm (1499-1798). 
  

  
          Thế kỷ XVIII, vua Napoléon (Nã-phá-luân) của 
Pháp với tham vọng bá chủ Âu Châu đã đem quân 
xâm lăng khắp nơi. Tháng 2 năm 1798 đánh chiếm 
nước Ý, gây bao kinh hoàng cho dân chúng và Giáo 
Hội, nhiều đền thánh bị phá hủy trong đó có nhà thờ 
thánh Mát-thêu. 
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 Linh ảnh của Mẹ lại một lần nữa phải di dời và 
cất giấu ở hai tu viện trong 71 (21+50) năm. Sau 
nhiều cố gắng tìm dấu vết linh ảnh Mẹ Hằng Cứu 
Giúp của các cha dòng Chúa Cứu Thế, cuối cùng đã 
tìm được.  
 
 Vào ngày 11-12-1865, Cha Bề Trên Cả Dòng 
Chúa Cứu Thế Nicholas Mauron cùng với Cha 
Michael Marchi xin vào yết kiến Đức Thánh Cha Piô 
IX để trình bày lai lịch lạ lùng của bức linh ảnh và 
trình đơn thỉnh nguyện rước về nhà thờ Thánh An-
phong-sô đã xây trên khu đất mà nhà thờ Thánh Mát-
thêu đã trở thành bình địa trước kia.  
  
 Đức Thánh Cha Piô IX đã muốn làm hiển danh 
Mẹ liền mau chóng chuẩn y thỉnh cầu của Cha 
Mauron bằng một sắc lệnh: 
 
“Đức Hồng Y Trưởng Bộ Truyền Giáo sẽ thông báo 
cho Bề Trên Tu Viện Đức Bà In Posterula biết: Ta 
muốn rằng bức linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp như 
nêu trong đơn thỉnh nguyện này được trưng kính tại 
nhà thờ giữa đền thờ Gioan Latêranô và Đền Thờ 
Đức Bà Cả.” – Ký tên: Giáo Hoàng Piô IX. 
 
 Ngày 24-06-1866, một đoàn người đông đảo 
không kể xiết đã sốt sắng hòa mình vào cuộc kiệu 
long trọng bức linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp, họ đi 
qua khắp các ngã đường phố Rôma, nơi đã được trang 
hoàng thật đẹp và trang nghiêm, trước khi đưa linh 
ảnh Mẹ đến an vị tại nhà thờ Thánh An-Phong-sô, 
tính từ đó cho đến nay (2018) là 152 năm.  
 
 Năm 1866, Đức Thánh Cha Piô IX ký thác cho 
Dòng Chúa Cứu Thế bức họa thời danh hay làm phép 
lạ. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

"ÐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP” 

Ngài truyền: "Hãy làm cho cả thế giới yêu mến Mẹ!" 
   
 Ngày nay, việc kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn thường được tổ chức 
hằng tuần tại các giáo xứ ở Hoa Kỳ cũng như tại các Ðền Ðức Mẹ trên toàn thế 
giới. Bên quê nhà, đền Ðức Mẹ tại Thái Hà Ấp (Hà Nội), Huế và Sài Gòn là 
những trung tâm hành hương thân thuộc với đồng bào lương giáo Việt. 
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Cộng Đoàn  
Môi Trường  

Giáo Dục Đức Tin 
 

Nguyễn Công Trí 
 
 “Cánh đồng đức tin đích thực chính là tâm hồn mỗi 
người chúng ta, là cuộc sống chúng ta. Chính trong 
cuộc sống chúng ta mà Chúa Giêsu yêu cầu để cho 
Lời Ngài đi vào để có thể nẩy mầm và tăng trưởng!” 
Đức Thánh Cha Phanxicô 
  
Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp  
Vùng đất chảy sữa và mật ong 
 
 "Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn 
giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền 
chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì 
mình có mà mua thửa ruộng ấy.” "Nước Trời lại cũng 
giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 
Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả 
những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”  Mt 13, 44-
46. 
 
 Trước mùa lễ Tạ Ơn năm 1983 gia đình chúng 
tôi dọn nhà từ Huntington Beach về Nam Quận Cam 
ở thành phố Mission Viejo, nơi đây mọi người đã 
dành cho gia đình chúng tôi một cảm tình rất là đặc 
biệt; kể từ đó chúng tôi đã ở lại vì đã tìm được một 
môi trường sinh hoạt làm lợi ích cho đời sống đức tin 
và lòng đạo đức được phát triển với tinh thần yêu 
thương và phục vụ trở nên tốt đẹp hơn trong đời sống 
người Kitô hữu. 
 
 Nơi đây Cộng Đoàn luôn đặt lên ưu tiên hàng 
đầu cho giới trẻ, vì tuổi trẻ là tương lai của Gia Đình, 
Cộng Đoàn, và của Giáo Hội. Trong các môi trường 
này các em cần phải đuợc rèn luyện để có được một 
đức tính ngoan ngoãn, đạo đức, chuẩn bị cho đức tin 
được vững vàng, sẵn sàng để khi các em bước vào 
ngưỡng cửa cuộc đời trong môi trường thường ngày 
của các em ngoài xã hội, nơi học đường, sở làm, tuổi 
trẻ các em cần phải có tinh thần sống đạo vững vàng 

mà ngoài gia đình ra trong Cộng Đoàn là môi trường 
giáo dục đức tin khởi đầu từ các phép bí tích: Rửa 
Tội, Rước Mình Thánh Chúa, Thêm Sức, Giải Tội, 
Xức Dầu Thánh, Truyền Chức Thánh và Hôn Phối. 
 
Trong đó: Các Bí Tích được phân loại như sau:  
• Các Bí Tích khai tâm Kitô giáo: Rửa Tội, Rước 
Mình Thánh Chúa và Thêm Sức 
• Các Bí Tích chữa lành: Giải tội và xức dầu bệnh 
nhân 
• Các Bí Tích phục vụ cho sự hiệp thông và sứ vụ: 
Truyền Chức Thánh và Hôn Phối 
 
 Bảy Bí Tích liên quan đến những thời điểm 
quan trọng trong đời sống Kitô hữu. Tất cả các Bí 
Tích đều hướng về Bí Tích Thánh Thể “như mục 
đích đặc thù của mình” (thánh Tôma Aquino). Chính 
vì thế, Bí Tích Thánh Thể là quan trọng nhất. 
    
 Ngày nay giữa các thế hệ của con em chúng ta 
và hai nền văn hóa khác biệt, cuộc sống phát triển 
theo các kỹ thuật hiện đại, nhiều bon chen và lo âu 
hơn đã cho phụ huynh chúng ta có những ưu tư lo 
lắng, kiếm tìm cho con em mình có được một môi 
trường sinh hoạt đạo đức, và lành mạnh để được yên 
tâm mà lo cho đời sống gia đình.  
 
 Trong các sinh hoạt cho giới trẻ như Giáo Lý, 
Việt Ngữ và Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể là một 
trong các môi trường được coi như là sinh hoạt tốt 
nhất, vì trong các môi trường này có đủ mọi lứa tuổi 
cùng tham gia sinh hoạt từ 6 tuổi trở lên, các em 
được hướng dẫn và dạy dỗ bởi các Sơ, các Thầy Cô 
giáo, các anh chị Huynh Trưởng, Trợ Tá và Phụ 
Huynh là những người gần gũi và yêu mến các em, 
với tinh thần hy sinh và dấn thân phục vụ cho giới trẻ 
của họ trong các sinh hoạt này đã làm nổi bật lên nơi 
Cộng Đoàn. 
 

Nhân dịp Cộng Đoàn kỷ niệm 35 năm thì 
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Lê Bảo Tịnh kỷ niệm 
30 năm thành lập, vài nét sơ lược căn bản về sinh 
hoạt của đoàn như sau: 
 
 Thiếu Nhi Thánh Thể là một Đoàn Thể Công 
Giáo Tiến Hành. Đây là một đoàn thể các em sinh 
hoạt hăng say trong tinh thần giới trẻ. Đoàn TNTT Lê 
Bảo Tịnh sinh hoạt hàng tuần vào mỗi chiều Chúa 
Nhật. Sức sống tuổi trẻ hôm nay, các em đã và đang 
phát triển không ngừng, mặc cho mọi khó khăn, tinh 
thần người trẻ TNTT vẫn cố gắng vươn lên. 
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 Trải qua 30 năm sinh hoạt đã có 11 Ban Quản 
Trị Đoàn quả là “Tre già măng mọc.”  
“Giới trẻ thật tiêu biểu cho sức năng động đầy tràn 
của tuổi trẻ.” Đức Thánh Cha Phanxicô. 
 
Vài Nét sinh hoạt TNTT theo từng Ngành 
 
Ngành Ấu Nhi từ 7 tới 9 tuổi với khẩu hiệu 
NGOAN. Với trí khôn bắt đầu phát triển ta có thể 
huấn luyện các em học hỏi về thời Chúa Giêsu bé 
thơ, ngoan ngoãn vâng lời Cha Mẹ, anh chị và người 
trên trong gia đình.   
 
Ngành Thiếu Nhi từ 10 tới 12 tuổi với khẩu hiệu HY 
SINH. Với tuổi ham học hỏi, bắt đầu có đầu óc tổ 
chức sinh hoạt đoàn thể, ta có thể giáo dục và đào 
luyện các em về thời Chúa Giêsu lớn lên, biết sống 
với những người xung quanh chứ không phải sống 
cho chính mình. 
 
Ngành Nghĩa Sỹ từ 13 tới 15 tuổi với khẩu hiệu 
CHINH PHỤC. Với tuổi đang lớn khôn, chuẩn bị 
bước vào ngưỡng cửa cuộc đời; tình gia đình, bè bạn, 
tổ quốc bắt đầu thấm nhuần, ta có thể giáo dục và 
hướng dẫn các em về thời Chúa rao giảng. Để có 
được một Nghĩa Sỹ biết yêu mến, mở rộng bàn tay 
đón nhận kẻ khác, để có thể mang họ về với Chúa. 
 
Ngành Hiệp Sỹ từ 16 tới 17 tuổi với khẩu hiệu DẤN 
THÂN. Mẫu người lý tưởng của Hiệp Sỹ là con 
người sống hài hòa giữa đạo và đời, trải qua các giai 
đoạn tôi luyện “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ,” nhưng nhất là hình ảnh của Chúa Giêsu vào đời 
một cách quả cảm và đầy yêu thương.  
 
 Trải qua những giai đoạn trên các em bước 
vào đời sống của một Huynh Trưởng, trưởng thành 
với bao kinh nghiệm sống đạo đức, rồi tiếp tục vào sa 
mạc đào luyện Huynh trưởng Cấp I, II, III chuyên 
ngành, Huấn Luyện Viên Sơ Cấp, Trung Cấp, Cao 
Cấp, nếu được Chúa mời gọi người trẻ này dễ dàng 
đáp lại tiếng Chúa, cũng như một số các linh mục 
hiện nay đã xuất thân từ môi trường Thiếu Nhi Thánh 
Thể để trở thành một người có trách nhiệm trước giới 
trẻ ngày nay, thay mặt phụ huynh, dẫn dắt các em 
trong tiến trình thăng hoa tuổi trẻ. 
 
 Các em đang được học tập sống gần gũi với 
ngày Thánh Thể vào mỗi 3 tháng 1 lần do Cha Tuyên 
Úy và Thầy Trợ Úy hướng dẫn, đây là trung tâm 
điểm chính yếu nhất của Phong Trào Thiếu Nhi 
Thánh Thể là các em biết sống mật thiết với Chúa và 

biết đọc kinh tối dâng mình lên cho Đức Mẹ mà các 
em đã đọc sau mỗi Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 
 
“Thánh Thể là bí tích của sự hiệp thông, đưa chúng 
ta ra khỏi chủ nghĩa cá nhân để cùng sống cuộc hành 
trình bước theo Chúa của chúng ta, sống niềm tin 
của chúng ta là gắn bó với Ngài” Đức Thánh Cha 
Phanxicô. 
 
Chương Trình Giáo Lý 
 
 Mỗi tuần các em được các Sơ và Phụ Tá Giáo 
Lý viên hướng dẫn chuẩn bị cho các em được Rước 
Lễ lần đầu và Thêm Sức… 
 
“Đức tin là một món quà mà người ta không thể giữ 
cho riêng mình, nhưng phải được chia sẻ: nếu chúng 
ta muốn chỉ giữ nó cho mình, thì chúng ta sẽ trở 
thành những Kitô hữu bị cô lập, không sinh hoa quả 
và bệnh tật” Đức Thánh Cha Phanxicô. 
 
Trường Việt Ngữ 
 
"Tiếng Việt còn người Việt còn" 
 
 Trường Việt Ngữ Cộng Đoàn do các Thầy Cô 
giáo tận tụy và hy sinh gắn bó với câu châm ngôn và 
hoài bão của thầy cô là dạy dỗ và hướng dẫn cho con 
em chúng ta nuôi dưỡng tiếng mẹ đẻ để giữ gìn văn 
hoá dân tộc và những phong tục tập quán của người 
Việt Nam. Ngày nay con em của chúng ta đã đọc và 
nói được tiếng Việt, tham gia vào ca đoàn trẻ và hát 
trong các thánh lễ, và khi lớn khôn các em sẽ nhận 
thức được sự trở về nguồn, không còn phải khó khăn 
khi nói tiếng mẹ đẻ và nhận biết mình là người Việt 
Nam. 
 
Ơn Thiên Triệu 
 
 Trong những buổi học hỏi và tìm hiểu Ơn Gọi 
người trẻ của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
được Cha Quản Nhiệm và Ban Chấp Hành Cộng 
Đoàn với sự hỗ trợ và kế hoạch phát triển Ơn Thiên 
Triệu kêu gọi phụ huynh tình nguyện đưa đón các em 
tham dự những buổi tìm hiểu Ơn Gọi qua những sinh 
hoạt giới trẻ, học hỏi, bồi dưỡng đức tin và thêm lòng 
yêu mến Chúa. Cộng Đoàn luôn cầu nguyện và bảo 
trợ cho các em muốn tìm hiểu về Ơn Gọi tận hiến,  
 
...Now as God is calling me to join the ranks of those 
he’s called to be fishers of men, God has blessed me 
with overflowing graces to one so undeserving of so 
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much. I look forward to consecrating my entire life to 
Him in thanksgiving. He doesn’t love me because I 
am valuable; I am valuable because He loves me.  
Br. Vinh Phạm   
 
Ca Đoàn Giới Trẻ 
 
“Hát là cầu nguyện hai lần” 
 
 Trong những sinh hoạt của giới trẻ trong 
Cộng Đoàn chúng ta ngày nay, nếu quý phụ huynh để 
ý chúng ta sẽ nhận ra được các em đã và đang học hỏi 
việc phụng vụ trong Thánh Lễ như: Ca Đoàn giới trẻ, 
xin tiền, tập đóng góp tiền, dâng của lễ, đọc sách 
thánh, lời nguyện giáo dân, dâng hoa kính Đức Mẹ, 
hoạt cảnh Vọng Giáng Sinh. Văn Hóa Việt Nam: 
Sinh hoạt Tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán, các em 
tập và học hỏi phong tục tập quán người Việt Nam 
theo truyền thống như ca vũ nhạc kịch. Các công tác 
xã hội: Các em tập sống bác ái, yêu thương giúp đỡ 
các thiếu nhi kém may mắn hơn các em, và nhiều 
đóng góp khác làm cho tươi mới các sinh hoạt trong 
Cộng Đoàn. 
 

Tuổi trẻ ngày nay các em cần có một môi 
trường sinh hoạt lành mạnh. Cộng Đoàn chính là nơi 
để cho các người trẻ có cơ hội đến và ở lại học hỏi về 
đời sống Tôn Giáo, Thánh Kinh, Phong tục tập quán 
Việt Nam. 
 
 Trong suốt thời gian 35 năm qua giới trẻ của 
Cộng Đoàn được vun trồng, chăm sóc để mỗi ngày 
một lớn mạnh, từ lúc sơ khai giới trẻ đã đóng góp rất 
nhiều làm cho Cộng Đoàn được tươi trẻ. Ngày nay 
tôi đã nhận thấy con em của chúng ta rất ngoan, và tài 
giỏi qua các dịp Cộng Đoàn tổ chức sự đóng góp của 
các em như Đàng Thánh Giá, Hoạt Cảnh Giáng Sinh, 
Ca vũ nhạc kịch. Tất cả các đóng góp là do sự hướng 
dẫn và hỗ trợ từ nơi gia đình cho tới Cộng Đoàn, và 
còn tiếp tục lan toả ra ngoài xã hội nơi con em của 
chúng ta sinh hoạt hằng ngày, đó là trách nhiệm của 
chúng ta và đó là nhiệm vụ của giới trẻ hiện nay 
trong các môi trường sống. 
 
“Tuổi trẻ phải làm tông đồ cho giới trẻ” 
 
 Ngày nay hầu hết chúng ta chuyển tin và nhận 
tin qua Internet, email, websites, v.v… Và những 
trang mạng xã hội (social networkings), như là, 
Facebook, Twitter, hay blog mà ai ai cũng biết, nghe 
qua, hay xử dụng. Đây là những phương thức nối kết, 
thông tin rất hữu hiệu, nhanh chóng, và có thể truyền 

đạt đến đại chúng mà giới trẻ rất ưa chuộng. Hãy 
khích lệ con em xử dụng phương tiện này để truyền 
bá Tin Mừng cho giới trẻ. 
 
“Chúa sử dụng điều chúng ta có: những khả năng 
khiêm tốn của chúng ta, bởi vì chỉ khi chia sẻ, khi 
trao ban chúng, mà cuộc sống chúng ta trở nên 
phong phú, sinh hoa kết trái”   Đức Thánh Cha 
Phanxicô. 
 
 Tuy không còn sinh hoạt với các em như xưa, 
nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ và tâm niệm là một 
Huynh trưởng (Huynh trưởng một ngày là Huynh 
trưởng cả đời), là một cựu Đoàn trưởng, là một Trợ tá 
đang âm thầm (hằng ngày dâng lời cầu nguyện xin 
Chúa cho Cộng Đoàn, Cha Quản Nhiệm, Cha Tuyên 
Úy, Trợ úy, Trợ tá, các Huynh trưởng và các em 
Thiếu Nhi luôn thăng tiến và phát triển trong Giáo 
hội, và luôn đứng sau lưng hỗ trợ về mọi mặt mỗi khi 
các em cần đến). 
 
 Sinh hoạt với các em để thấy mình trẻ mãi 
không già như các Trợ tá Cao Tiến Dũng, CTCĐ 
Nguyễn Viết Lân và Trợ tá Hồng Phi Khanh đang 
chọn cho mình một mảnh vườn phục vụ tốt nhất, 
trong đó có rất nhiều tài năng trẻ rất quí giá cho Cộng 
Đoàn mai sau. 
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 Năm nay sống với chủ đề yêu thương và phục 
vụ, cảm nghiệm lại đời sống đức tin của chính mình 
tôi nhận thấy cần luôn được liên tục học hỏi và phát 
triển để trong đời sống đạo của người Kitô hữu được 
tỏa sáng đến những người xung quanh trong môi 
trường sống hằng ngày. 
 
 Đầu tư vào đức tin nơi con em của chúng ta 
hôm nay, là đầu tư và đóng góp cho Giáo hội những 
tông đồ của Chúa trong tương lai. 
 
 “Giới trẻ vẫn là chiếc đinh trong chuyến thuyền Đức 
tin của hội thánh” Đức Thánh Cha Phanxicô. 
 

 

    
Legio Mariae 
           qua kinh Mân Côi 
 
     NVN 
 

Dâng kính lên Mẹ chuỗi Mân Côi 
Vui, Sáng, Thương, Mừng con suy niệm 
Hạt Vui lấp lánh ngời thương mến 
Nép mình bên Mẹ bóng từ bi 
Viếng thăm an ủi người khốn khó  
Cùng Mẹ đồng hành có sá chi 
Hạt Sáng lung linh đời nhân chứng 
Mang men nhân ái ủ gian trần 
Nhường cơm sẻ áo chia thương mến 
Ướp mặn tình người, chung khó khăn 
Hạt Thương điểm xuyến nỗi buồn đau 
Hãy đến với nhau, vơi khổ sầu 
Hãy đem yêu thương vào phục vụ 
Nụ cười nồng ấm gởi trao nhau 
Hạt Mừng hoan hỉ ánh quang vinh 
Được làm con Chúa hưởng Thiên Đình 
Cùng nhau hòa nhịp con tim hát 
Sáng ngời đôi mắt ánh cậy tin. 
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Nguyễn Đức Tuyên 

 
rong triều đại Giáo Hoàng của Đức Thánh 
Cha Phanxicô, ngài đã ban hành 3 tông huấn 
về Niềm Vui: Niềm Vui Tin Mừng 
(Evangelii Gaudium), Niềm Vui Yêu Thương 
(Amoris Laetitia) và Niềm Vui Hoan Hỷ 

(Gaudete et Exsultate). Chúng ta hãy học hỏi 3 tông 
huấn quan trọng này để áp dụng vào đời sống. 
 
Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng (Evangelii 
Gaudium) 

 
Văn kiện của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban 

hành ngày 26/11/2013, hai ngày sau khi bế mạc Năm 
Đức Tin, bao gồm năm chương, một nhập đề và một 
kết luận với  288  số. 

 
Chương I: Giáo Hội Ra Đi 
 
"Một Giáo Hội "ra ngoài" / "đi ra" là điều ĐGH 

Phanxicô yêu cầu. Ngài xin cho nơi các tín hữu có 
được "động lực để đi ra:" một sự "đi ra truyền giáo 
mới" mà "mọi người Kitô hữu và mọi cộng đoàn" đều 
được mời gọi (20). Đây là "đi ra khỏi cái tiện nghi của 
riêng mình và có cái can đảm đến tận những vùng 
ngoại vi đang cần đến ánh sáng của Tin Mừng" (20). 
Lập nên "trong tất cả mọi nơi trên trái đất một "tình 
trạng truyền giáo thường xuyên," "đi tới, đi gặp gỡ, 

tìm kiếm những người ở xa và tới những ngã tư đường 
để mời gọi những người bị bỏ rơi" (24). "Giáo Hội" ra 
ngoài “là một Giáo Hội với cửa để ngỏ," và "nên có ở 
khắp mọi nơi, các Giáo Hội mở cửa" (46). "Chúng ta 
hãy ra ngoài, ra ngoài để cống hiến cho mọi người sự 
sống của Chúa Giêsu Kitô"… (49). Giáo Hội hạ mình 
đến khiêm nhượng nếu cần, và đảm đang đời sống con 
người, đụng đến da thịt đau đớn của Đức Kitô trong 
dân chúng" (24). 
 

Ngài yêu cầu "cải tổ cấu trúc," nhằm để chúng trở 
thành "tất cả mang tính truyền giáo nhiều hơn, để mục 
vụ bình thường trong tất cả mọi lúc được bành trướng 
hơn và mở rộng ra, để nó đặt những thừa tác viên mục 
vụ luôn ở trong thái độ "ra ngoài." Trong cuộc cải tổ 
này, giáo xứ được kêu gọi "tiếp xúc với các gia đình 
và với đời sống giáo dân" mà không phải là "một cấu 
trúc rườm rà chia cách người ta, hay một nhóm người 
được chọn lựa chỉ biết nhìn nhau" (28). 

 
Chương II: Rao Ttruyền Phúc Âm Bởi Toàn 

Thể Dân Thiên Chúa, Cùng Làm 
 
Đức Giáo Hoàng đề nghị một sự thay đổi cách 

sống, không phải ngày mai, mà ngay ngày hôm nay! 
"Tôi mời gọi mỗi người Kitô hữu, dù ở bất cứ nơi đâu 
và trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngay ngày hôm nay 
hãy lập lại cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô 
hay, ít ra là, hãy quyết định để cho Ngài gặp gỡ mình, 
để đi tìm Ngài mỗi ngày không ngơi. Không có lý do 
nào để ai đó có thể nghĩ rằng lời mời gọi này không 
dành cho họ." 

 
Ngài mời gọi hãy nói cùng với ngài "Không đối 

với một nền kinh tế loại trừ," "Không đối với sự tôn 
thờ tiền bạc mới," "Không đối với tiền bạc đang thống 
trị chứ không phục vụ," "Không đối với sự chênh lệch 
xã hội đang sinh ra bạo lực." 

 
Ngài cũng đánh bật "những cám dỗ của các thừa 

tác viên mục vụ:" "Vâng đối với thách thức của một 

T 
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tính thiêng liêng thừa sai. Không đối với sự nguội 
lạnh. Vâng đối với những quan hệ mới được sinh ra 
bởi Chúa Giêsu Kitô. Không đối với cái trần tục 
thiêng liêng. Không đối với chiến tranh giữa chúng 
ta." 

Ngài kêu gọi "một cuộc cách mạng của lòng nhân 
hậu" (88). Cảnh giác những người đang thể hiện "một 
sự chăm sóc mang tính phô trương của phụng vụ, của 
tín lý hay uy tín của Giáo Hội, nhưng lại không lo âu 
đến sự hội nhập thực tế của Phúc Âm trong dân Thiên 
Chúa" (95). "Xin Thiên Chúa giải thoát chúng con 
khỏi một Giáo Hội trần tục được đắp lên những lớp 
nhung lụa thiêng liêng và mục vụ" (97)! 

 
Chương III: "Tầm Vóc Xã Hội" của Phúc Âm 

Hóa  
 
Đức Giáo Hoàng khuyến khích loan truyền Phúc 

Âm "ngoài phố, tại chỗ, ở sở làm, trên đường:" "Mọi 
Kitô hữu đều là thừa sai," "trong mọi người đã chịu 
Phép Rửa, từ người đầu tiên đến người cuối cùng, ơn 
thánh hóa của Chúa Thánh Thần đã tác động và thúc 
đẩy đi loan truyền Phúc Âm" (119). "Mọi người Kitô 
hữu đều là nhà truyền giáo trong mức độ họ đã gặp 
được tình yêu của Thiên Chúa nơi Chúa Giêsu Kitô," 
"chớ gì không có ai từ chối sự dấn thân của mình để 
Phúc Âm hóa" (120). 

 
ĐGH đã gợi lên trong một đoạn dài, hình thức 

rao giảng cách riêng là bài giảng lễ (145-159) và 
khuyến khích các tín hữu nên học Thánh Kinh: "Kinh 
Thánh là nguồn mạch của Phúc Âm hóa. Vì thế, phải 
luôn học hỏi nghe Lời Chúa. Giáo Hội không rao 
truyền Phúc Âm nếu Giáo Hội không luôn để mình 
được Phúc Âm hóa" (174). 

 
Chương IV: Tự Do của Người Tín Hữu và Hòa 

Bình Xã Hội  
 
"Sự nối kết chặt chẽ giữa rao truyền Phúc Âm và 

thăng tiến con người" là trung tâm chương này. ĐGH 
khẳng định nền tảng thần học của "sự lựa chọn người 
nghèo". "Vì lý do đó, tôi muốn một Giáo Hội nghèo 
cho người nghèo." "Bao lâu chưa giải quyết được từ 
gốc rễ những vấn đề người nghèo, … các vấn đề của 
thế giới sẽ không được giải quyết" và khi một cộng 
đồng bỏ quên người nghèo, nó "có nguy cơ bị tan rã" 
(198-207). 

 
Ngài kể ra: những người vô gia cư, những người 

nghiện hút, những người tỵ nạn, các dân tộc bản xứ, 
những người già cả, những di dân, những nạn nhân 

của nạn buôn người và những hình thức nô lệ hóa 
mới: "Các tội ác kiểu xã hội đen (mafia) và dị thường 
này bị cài cắm vào các thành phố của chúng ta và 
nhiều người tay đã đẫm máu bởi vì một sự đồng lõa 
trong tiện nghi và câm lặng" (211). "Nghèo gấp đôi là 
những phụ nữ đang chịu đựng những tình huống bị 
loại bỏ, hành hạ và bạo hành" (212). 
 

ĐGH cảnh báo: "Đừng có hòng chờ Giáo Hội sẽ 
thay đổi lập trường về vấn đề này… Đây không phải 
là một tiến bộ có tham vọng giải quyết các vấn đề 
bằng cách tiêu diệt một mạng sống con người" (214). 

 
Sự thiết lập lâu dài một nền hòa bình, công lý và 

tình huynh đệ đòi hỏi phải tuân thủ 4 nguyên tắc sau 
đây: "thời gian là cao hơn không gian," phải "làm việc 
dài hạn, không bị ám ảnh bởi những kết quả trước 
mắt" (223); "hợp nhất hơn là tranh chấp," các sự đối 
lập phải dẫn đến một "sự hợp nhất đa dạng" để "sinh 
ra một sự sống mới" (228); "thực tế quan trọng hơn tư 
tưởng," chính trị và đức tin không thể bị thu hẹp lại 
thành hùng biện (232). "Toàn bộ trọng hơn thành 
phần," toàn cầu hóa và sự quan tâm đến kích thước 
địa phương không thể đối nghịch với nhau (228). 

 
Chương V: Phúc Âm Hóa với Chúa Thánh 

Thần và Đức Mẹ Maria  
 
Người Kitô hữu "được đóng dấu bằng lửa bởi sứ 

vụ truyền bá Phúc Âm để soi sáng, chúc lành, làm 
sống lại, xoa dịu, chữa lành, giải thoát," đó là "ngọn 
lửa Chúa Thánh Thần." Người Kitô hữu phải thừa 
nhận mình là "như đã được đóng dấu bằng lửa bởi sứ 
vụ này để soi sáng, chúc lành, làm sống lại, xoa dịu, 
chữa lành, giải thoát" (273). 

 
       Nhưng "không có động cơ nào sẽ đầy đủ nếu 
không đốt lên trong lòng ngọn lửa Chúa Thánh Thần 
"bởi vì Chúa Thánh Thần" là linh hồn của Giáo Hội 
Phúc Âm hóa." Xin "đổi mới, lay động, thúc đẩy Giáo 
Hội trong một cuộc xuất hành táo bạo ra ngoài chính 
mình, để rao truyền Phúc Âm cho mọi dân tộc." "Giáo 
Hội không thể sống mà không có lá phổi là cầu 
nguyện" (261). 

 
Cùng với Chúa Thánh Thần, Đức Maria luôn 

luôn hiện diện giữa dân Chúa. Ngài cùng với các môn 
đệ cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần ngự đến (Cv 
1:14) và nhờ đó diễn ra cuộc bùng phát truyền giáo 
vào ngày lễ Ngũ Tuần. Đức Maria là Mẹ của Hội 
Thánh truyền giáo, và không có Mẹ, chúng ta không 
bao giờ có thể thực sự hiểu rõ tinh thần của cuộc tân 
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Phúc Âm hoá (284). 
 

Tóm lại, bản tông huấn đầu tiên của Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô đã đưa vào một tông điệu mới, tông 
điệu của Thánh Phanxicô. 

 
Tông Huấn Niềm Vui Yêu Thương (Amoris 
Laetitia)  
     Tông Huấn Niềm Vui của Tình Yêu (Amoris 
Laetitia) của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ban hành 
trong Năm Thánh Lòng Thương Xót, ngày 19 tháng 3 
năm 2016. Tông huấn này ra đời là kết quả của hai 
Thượng Hội Đồng Giám Mục về gia đình diễn ra tại 
Rôma vào các ngày 5-12 tháng 10 năm 2014 và 4-25 
tháng 10 năm 2015. 
 
          Tông huấn bao gồm 9 chương, 325 điều, dài 
268 trang. Đại lược có những điểm quan trọng như 
sau: 
 

Chương I: Dưới ánh sáng Lời Chúa gồm các 
mục: Bạn và hiền thê của bạn với bầy con là một con 
đường đau khổ. Công khó tay bạn làm ra sự dịu dàng 
vòng tay ôm ấp. 
 
          Chương II: Thực trạng và những thách đố 
của gia đình: Thực trạng của gia đình là thách đố. 
 
          Chương III: Nhìn ngắm Đức Giêsu và ơn gọi 
gia đình: Đức Giêsu phục hồi và hoàn thành kế hoạch 
của Thiên Chúa, Gia đình trong các văn kiện của Giáo 
Hội, Bí tích hôn phối, Hạt giống của Lời và những 
hoàn cảnh bất toàn, Thông truyền sự sống và nuôi dạy 
con cái, sau hết là Gia đình và Hội thánh. 
 
           Chương IV: Tình Yêu trong Hôn Nhân: Tình 
yêu hằng ngày của chúng 
ta thể hiện qua các đức 
tính: nhẫn nhục, bớt ghen 
tương, không vênh vang, 
không khiếm nhã, biết 
quảng đại, không nóng 
giận. Biết tha thứ tất cả, 
tin tưởng, hy vọng. Lớn 
lên trong tình bác ái phu 
phụ, biết chia sẻ mọi sự 
suốt cuộc đời, biết đến 
niềm vui và vẻ đẹp. Kết 
hôn vì tình yêu, một tình 
yêu tự biểu lộ và tăng 
trưởng, biết đối thoại và 
tình yêu đam mê trong 

một thế giới cảm xúc. Thiên Chúa yêu thích niềm vui 
của con cái Ngài. Vài điều căn bản về chiều kích dục 
tình của tình yêu, Bạo lực và thao túng, Hôn nhân và 
trinh khiết. Sau hết là sự biến đổi của tình yêu.  
 
          Chương V: Tình yêu sinh hoa trái: từ Tiếp đón 
một sự sống mới đến Yêu thương chờ đợi trong lúc 
mang thai. Từ Tình yêu của người mẹ và của người 
cha đến Mở rộng tình yêu, Phân định nhiệm thể, Đời 
sống gia đình theo nghĩa rộng:  Con cái, Người cao 
niên, Anh chị em, Một trái tim lớn.  
 
           Chương VI: Một Số Viễn Ảnh Mục Vụ: gồm 
các đề mục: Loan báo Tin mừng gia đình ngày nay, 
Hướng dẫn những người đính hôn trong hành trình 
chuẩn bị hôn nhân, Việc chuẩn bị cử hành hôn lễ, 
Đồng hành trong những năm đầu của đời sống hôn 
nhân, Một số nguồn lực, Soi sáng những khủng 
hoảng, những âu lo và khó khăn, Thách đố của những 
cuộc khủng hoảng, Những vết thương cũ, Đồng hành 
sau khi đổ vỡ và ly dị, Một số hoàn cảnh phức tạp và 
Khi cái chết gây đau thương. 
 
          Chương VII: Củng cố việc giáo dục con cái: 
Con cái của chúng ta đang ở đâu? Huấn luyện đạo đức 
cho con cái, Việc sửa phạt có giá trị kích hoạt, Thực 
tiễn trong kiên nhẫn, Đời sống gia đình như một 
khung cảnh giáo dục, Cần có giáo dục giới tính, 
Thông truyền đức tin. 
 
          Chương VIII: Việc Đồng hành, Phân định và 
Hội nhập Những hoàn cảnh chông chênh bao gồm: 
Tiệm tiến trong mục vụ, Phân định những hoàn cảnh 
“bất qui tắc,” Những hoàn cảnh giảm khinh trong việc 
phân định mục vụ, Luật lệ và sự phân định, Tâm tư 
của lòng thương xót trong mục vụ. 

 
          Chương IX: Linh đạo hôn nhân và gia 
đình:  Một linh đạo hiệp thông siêu nhiên, Họp 
nhau cùng cầu nguyện trong ánh sáng Phục sinh, 
Linh đạo của tình yêu tự do và độc hữu, Một linh 
đạo chăm sóc, an ủi và khích lệ.   
 
Tông huấn nhắm tới 5 điểm chính: đạo lý, luân lý, 
giáo dục con cái, linh đạo và mục vụ. 
 
1. Về Đạo lý: “Từ Đức Kitô qua Hội thánh, hôn 
nhân và gia đình nhận được ân sủng cần thiết để 
làm chứng cho tình yêu Thiên Chúa và để sống đời 
sống hiệp thông” (63). “Hôn nhân, dựa trên một 
tình yêu đơn nhất và mãi mãi, trở thành một biểu 
tượng của mối tương quan giữa Thiên Chúa và dân 
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Ngài, và ngược lại” (70). “Bí tích Hôn Phối không 
phải là một qui ước xã hội, một nghi thức trống rỗng, 
hay chỉ là dấu hiệu bên ngoài của một cam kết. Bí tích 
này là một ơn ban nhằm thánh hóa và cứu độ đôi vợ 
chồng, vì “việc họ thuộc về nhau là một hình ảnh 
thực, qua dấu chỉ bí tích, diễn tả chính mối tương 
quan giữa Đức Kitô và Hội thánh” (72). 
 
2. Về Luân lý: “Nếu chúng ta không vun xới thái độ 
nhẫn nhục, chúng ta sẽ luôn luôn phải hối tiếc vì cư 
xử giận dữ, và rốt cuộc chúng ta sẽ không thể sống 
chung với nhau” (92). Thái độ nhẫn nhục không phải 
chỉ là một cảm xúc suông. Đúng hơn, ta nên hiểu nó là 
nhân hậu, là “làm điều tốt” (93). Ghen tị là buồn bực 
trước một điều thiện hảo của người khác, nó chứng tỏ 
ta không quan tâm đến hạnh phúc của người khác mà 
chỉ tập chú vào lợi ích của ta. Nuôi hận thù, diễn tả 
một phản ứng bạo lực ở bên trong, một sự tức giận 
không bộc lộ ra ngoài đặt ta vào thế phòng vệ trước 
người .khác, như thể họ là kẻ thù gây phiền hà cần 
phải tránh xa. Vênh vang là thái độ kiêu kỳ, dạy đời 
và đôi chút tự đề cao (97). Nhã nhặn là trường dạy 
tính mẫn cảm và vô vị lợi (99). Quảng đại hay tìm lợi 
ích cho người khác (101). Không nóng giận: đừng để 
mặt trời lặn trên sự giận dữ của anh em” (Ep 4:26) 
(104). Lòng yêu thương thì tha thứ, hân hoan với 
người khác, tha thứ mọi sự, tin tưởng mọi sự, hy vọng 
mọi sự, chịu đựng mọi sự. 
 
 Giáo Hội cân nhắc sự phức tạp cuộc sống con 
người và tôn trọng lương tâm mọi người về các quyết 
định luân lý. 
 
3. Về Giáo dục con cái: Cha mẹ luôn có ảnh hưởng 
trên sự phát triển về mặt tinh thần của con cái, về điều 
tốt cũng như điều xấu (259). Gia đình không thể 
khước từ mình chính là nơi nâng đỡ, đồng hành, 
hướng dẫn con cái. Tính xem mình muốn trao cho con 
cái những gì, vào phòng con xem các màn hình TV 
hay máy điện tử, hướng dẫn đối phó với những hoàn 
cảnh có thể gặp phải, như các nguy cơ bị tấn công, 
lạm dụng hoặc nghiện ngập (260). Giáo dục gồm cả 
nhiệm vụ giúp phát triển sự tự do có trách nhiệm 
(262). 
 
 Không bao giờ khoán trắng việc huấn luyện 
đạo đức cho con cái (263). Nhiệm vụ của cha mẹ là 
giáo dục ý chí và phát triển những thói quen cũng như 
khuynh hướng tình cảm hướng thiện cho con cái 
(264). Một đứa bé có thể có tâm tính dễ hòa đồng và 
sẵn lòng đối xử tốt với người khác, nhưng nếu trong 
một thời gian lâu mà không được nhắc nhở, thì tâm 

hướng tốt lành đó không dễ dàng được bày tỏ (266). 
Giáo dục đạo đức là vun trồng tự do qua các gợi ý, các 
động lực, những khích lệ, phần thưởng, gương lành, 
mẫu mực, biểu tượng (267). Trẻ em cần nhận ra rằng 
mọi hành động xấu đều có hậu quả của nó (268). Việc 
sửa lỗi sẽ là một kích hoạt khi cha mẹ đánh giá cao 
những nỗ lực của con trẻ (269). 
 
 Điều cơ bản là đừng biến kỷ luật thành một lực 
kháng hủy hoại ước muốn của con cái (270). Giáo dục 
đạo đức không đòi hỏi đứa bé một hy sinh quá mức 
chịu đựng, mà chỉ đòi hỏi trong mức độ chúng phải nỗ 
lực và không gây phẫn uất hoặc cảm thấy bị cưỡng 
bức (271). Việc giáo dục đạo đức đôi khi gặp phải 
phản ứng khinh thường do con trẻ trải nghiệm mình 
đã bị bỏ rơi, thiếu tình thương, hoặc một ấn tượng xấu 
về cha mẹ (272). Gia đình là trường học đầu tiên dạy 
các giá trị nhân bản. Trong thời đại hiện nay, nhiệm 
vụ rất quan trọng của gia đình là giáo dục khả năng 
biết chờ đợi (275). Gia đình là môi trường đầu tiên 
của việc hòa nhập xã hội, để lắng nghe, để chia sẻ, để 
chịu đựng, để tôn trọng, để giúp đỡ, để chung sống 
(276). Trong khung cảnh gia đình người ta cũng có 
thể thiết lập lại các thói quen tiêu dùng để cùng nhau 
tiên liệu cho ngôi nhà chung (277). 
 
 Các công nghệ truyền thông và giải trí có thể 
tạo điều kiện thuận lợi hơn hoặc cản trở sự gặp gỡ 
giữa cha mẹ và con cái (278). Cũng không tốt nếu cha 
mẹ trở nên độc tài toàn trị đối với con cái mình (279). 
Công Đồng Vatican II đề cập đến sự cần thiết phải có 
về “một nền giáo dục giới tính tích cực và khôn 
ngoan,” dành cho trẻ em và thanh thiếu niên (280). 
Giáo dục con cái phải đi qua một hành trình thông 
truyền đức tin (287). “Gia đình như thế là chủ thể của 
hoạt động mục vụ thông qua việc loan báo Tin Mừng 
cách minh nhiên” (290). 
 
4. Về Linh đạo: Công đồng Vatican II khẳng định 
rằng linh đạo giáo dân “phải mang những nét riêng 
biệt tùy theo từng bậc sống” và gia đình không trở 
thành điều xa lạ với linh đạo ấy. Bởi thế, cần mô tả 
vài đặc điểm căn bản của linh đạo đời sống gia đình 
(313). Sự hiện diện của Chúa trong gia đình là sự hiện 
diện thực tế và cụ thể, cùng với mọi khổ đau, chiến 
đấu, niềm vui và những cố gắng hằng ngày của nó 
(315). Bằng những cử chỉ khác nhau trong đời sống 
hằng ngày, các đôi vợ chồng tạo nên một “không gian 
đối thần, trong đó họ có thể cảm nghiệm sự hiện diện 
bí nhiệm của Chúa phục sinh” (317). 
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 Cầu nguyện trong gia đình là một phương thế 
ưu việt để diễn tả và củng cố đức tin phục sinh (318). 
Trong hôn nhân người ta còn sống cảm thức hoàn toàn 
chỉ thuộc về một người duy nhất (319). Sẽ đến một 
lúc mà tình yêu vợ chồng đạt tới đỉnh cao của sự tự do 
và trở thành một không gian độc lập lành mạnh (320): 
“Các đôi vợ chồng Kitô hữu là những cộng tác viên 
của ân sủng và là những chứng nhân đức tin cho nhau, 
cho con cái và cho các thành viên khác trong gia 
đình” (321). Toàn bộ đời sống gia đình là một “mục 
vụ” với lòng thương xót (322). Chiêm ngắm từng 
người thân trong gia đình bằng đôi mắt của Thiên 
Chúa và nhận ra Đức Kitô nơi họ là một kinh nghiệm 
tâm linh sâu xa (323). Hôn nhân được đặt trong chiều 
kích tối hậu và dứt khoát của cuộc sống con người 
chúng ta (325). 
 
5. Về Mục vụ: Giáo Hội đòi hỏi mọi tín hữu phải có 
một quyết tâm truyền giáo, một suy tư không hài lòng 
với việc chỉ công bố một sứ điệp hoàn toàn có tính lý 
thuyết (201). “Sự đóng góp chính vào việc chăm sóc 
mục vụ cho các gia đình do giáo xứ cung ứng; vì giáo 
xứ chính là gia đình của các gia đình, nơi mà các 
nhóm nhỏ, các phong trào và hiệp hội trong Giáo Hội 
sống hòa hợp với nhau” (202). Các chủng sinh nên 
nhận được một nền đào tạo liên khoa sâu rộng hơn, 
chứ không chỉ về tín lý, trong các lãnh vực đính hôn 
và kết hôn (203). Giáo hội cũng nhấn mạnh đến việc 
phải huấn luyện các nhà lãnh đạo giáo dân có khả 
năng trợ giúp việc chăm sóc mục vụ cho các gia đình 
(204). 
 
 Cần giúp giới trẻ khám phá ra phẩm giá và cái 
đẹp của hôn nhân (205). Việc cộng đồng giáo xứ 
chuẩn bị đúng lúc cho các cặp đính hôn cũng nên giúp 
họ nhận ra các vấn đề và nguy cơ có thể có (209). 
Việc chuẩn bị hôn nhân nên bảo đảm việc cặp đính 
hôn phải coi nghi lễ kết hôn là bắt đầu một ơn gọi suốt 
đời, sẽ cùng nhau đương đầu với mọi thử thách và khó 
khăn (211). Cuộc chuẩn bị hôn nhân có khuynh hướng 
tập trung vào thiệp mời, quần áo, tiệc tùng và nhiều 
chi tiết khác làm kiệt quệ ngân sách, sức lực và niềm 
vui (212). 
 
 Đôi lúc, cặp kết hôn không nằm trong tầm 
quan trọng về thần học và tâm linh của các lời tỏ ưng 
thuận, là những lời vốn soi sáng ý nghĩa của những 
dấu hiệu tiếp theo (214). Cặp đính hôn cũng có thể 
suy niệm các bài đọc Thánh Kinh và ý nghĩa của 
những chiếc nhẫn họ sẽ trao cho nhau và các dấu hiệu 
khác vốn là thành phần của nghi lễ (215). 
 

 Điều quan trọng là phải coi hôn nhân như một 
vấn đề yêu thương, mà chỉ những ai tự do chọn lựa và 
yêu thương nhau mới nên kết hôn (216). Trong số các 
nguyên nhân làm hôn nhân tan vỡ có các chờ mong 
quá cao, không thích đáng đối với cuộc sống vợ chồng 
(220). Việc kế hoạch hóa gia đình phải diễn ra một 
cách thích đáng như là kết quả của một cuộc đối thoại 
thuận tình giữa vợ chồng (221). Trong một số trường 
hợp, một trong hai người phối ngẫu không chịu phép 
rửa. Điều này khiến cho ước nguyện của người kia 
muốn sống và lớn mạnh trong lối sống Kitô Giáo trở 
nên khó khăn (227). 
 
 Các giáo xứ, các phong trào, và các định chế 
Kitô Giáo khác có thể giúp nhiều cách để nâng đỡ các 
gia đình và giúp họ lớn mạnh (228). Nhiều cặp vợ 
chồng, một khi kết hôn xong, liền xa rời cộng đồng 
Kitô hữu. Chúng ta nên lợi dụng các dịp may khi họ 
trở lại để nâng đỡ mà giáo xứ có thể cung ứng cho họ 
(229). 
 
 Cuộc sống của mọi gia đình đều được đánh 
dấu bằng đủ loại khủng hoảng (231). Các cuộc khủng 
hoảng phải được cùng nhau đương đầu. Điều này khá 
khó, vì người ta thường hay rút lui để tránh phải nói 
điều mình cảm nghĩ (233). Các tình huống bất ngờ tự 
xuất hiện, phá vỡ cuộc sống gia đình và đòi phải có 
diễn trình tha thứ và hòa giải (235). 
 
 Cần phải đặc biệt tỏ lòng kính trọng trước sự 
đau khổ của những người phải ly thân, ly dị hay bị bỏ 
rơi một cách bất công vì chồng hay vợ đối xử tệ bạc 
(241). Điều quan trọng là phải làm cho những người 
ly dị nay bước vào một cuộc kết hợp mới cảm nhận 
được rằng họ vẫn là thành phần của Giáo Hội (242). 
Nhu cầu phải làm cho các thủ tục tuyên bố vô hiệu đỡ 
mất thì giờ hơn, và nếu có thể, miễn phí (243). 
“Những người ly dị đang sống một cuộc kết hiệp mới, 
chẳng hạn, họ có thể ở trong những tình trạng rất khác 
nhau, và không thể xếp loại hoặc khép họ trong những 
lời khẳng định quá cứng nhắc mà không để chỗ cho 
một sự phân định thích hợp về con người và về mục 
vụ” (298). “Các hậu quả của ly thân hay ly dị đối với 
con cái, trong mọi trường hợp, vốn là nạn nhân vô tội 
của tình huống chịu đau khổ trong thầm lặng” (244). 
 
 Hoàn cảnh của các gia đình có các thành viên 
cảm nghiệm sự lôi cuốn đồng tính luyến ái, một hoàn 
cảnh không dễ dàng gì đối với cả cha mẹ lẫn con cái. 
Chúng ta muốn tái xác nhận rằng mọi con người, bất 
chấp khuynh hướng tính dục, phải được tôn trọng 
(249). Cần ‘hướng dẫn mục vụ’ từ giáo hội và mục tử, 
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để những người đồng tính luyến ái có thể thực thi ý 
Chúa trọn vẹn trong cuộc đời mình (250). Hôn nhân 
đồng tính không được xem là hôn nhân.  
 
 Quả là một an ủi cho ta khi biết rằng những 
người chết không hoàn toàn qua đi, và đức tin bảo 
đảm với ta rằng Chúa sống lại không bao giờ bỏ rơi ta 
(255). Nếu ta chấp nhận sự chết, ta có thể chuẩn bị 
cho nó. Cách chuẩn bị là lớn mạnh trong lòng yêu 
thương đối với những người đang sánh bước với ta 
(257). 
 
 Kết thúc bản tông huấn, ĐGH Phanxicô mời 
gọi các vị mục tử hãy thân ái lắng nghe trong sự thanh 
thản, với ước muốn chân thành đi vào thảm kịch của 
con người và hiểu quan điểm của họ, để giúp họ sống 
tốt đẹp hơn và nhìn nhận chỗ đứng của họ trong Giáo 
Hội” (312), và Lòng Thương Xót của Chúa. 
 
 Ngài quả quyết: “Không có gia đình nào là 
một thực tại hoàn hảo và được kết thành một lần cho 
tất cả, nhưng đòi một sự tiến triển từ từ khả năng yêu 
thương của mình. Tất cả chúng ta được kêu gọi luôn 
cố gắng đi xa hơn chính mình, những giới hạn của 
mình và mỗi gia đình phải sống trong sự khích lệ liên 
tục như thế. Các gia đình chúng ta hãy tiến bước, hãy 
tiếp tục bước đi! Chúng ta đừng đánh mất hy vọng vì 
những giới hạn của mình (325). 

 
Tông Huấn Niềm Vui Hoan Hỷ (Gaudete et 
Exsultate) 
 
   Tông huấn “Gaudete et Exsultate” (Niềm Vui 
Hoan Hỷ) là lời mời gọi nên thánh trong thế giới hôm 
nay được Đức Thánh Cha ký ngày 19/3/2018, lễ kính 
thánh Giuse, năm thứ 6 trong triều giáo hoàng của 
ngài và được công bố ngày 9/4/2018. 
 
   Tông huấn Gaudete et Exultate gồm 98 trang, 
177 số, chia làm 5 chương và mở đầu bằng câu: “HÃY 
VUI MỪNG VÀ HOAN HỶ” (Mt 5, 12) là câu Chúa 
Giêsu nói với những người bị bách hại và sỉ nhục (1) 
và mời gọi nên thánh bằng một cách thực tiễn trong 
thời đại chúng ta (2). 
  
Chương I: Lời Mời Gọi Nên Thánh – Mời gọi nên 
thánh là điều thiết yếu cho mọi tín hữu. Mỗi người 
theo khả năng và hoàn cảnh có thể nên thánh. Thiên 
Chúa muốn thánh hóa và cứu độ con người. Ngài 
muốn làm cho họ thành một dân tộc để họ nhận biết 
Ngài trong chân lý và phụng sự Ngài trong thánh thiện 
(6). Tiếng gọi nên thánh mà Chúa ngỏ với mỗi chúng 

ta, “Hãy nên thánh, vì 
Ta là Thánh” (10). 
Tất cả chúng ta được 
gọi trở thành những 
chứng nhân, nhưng 
có nhiều cách thực tế 
để làm chứng (11). 
Tất cả chúng ta được 
mời gọi nên thánh 
bằng việc sống đời 
sống của mình với 
yêu thương và bằng 
việc làm chứng trong 
tất cả những gì mình 
làm, ở bất cứ nơi nào 
mình hiện diện (14). 
Sự thánh thiện mà Chúa mời gọi ta sẽ lớn lên xuyên 
qua các cử chỉ nhỏ nhoi thường ngày (16). Chúng ta 
phải kết hợp chính mình với cái chết và sự phục sinh 
của Chúa trong một cách thế rất độc đáo riêng tư (20). 
Mỗi vị thánh là một thông điệp mà Chúa Thánh Thần 
rút từ kho tàng của Đức Giêsu Kitô và trao cho dân 
của Ngài (21). Hãy để cho mình được đổi mới nhờ 
Chúa Thánh Thần, nhờ đó điều tốt đẹp này sẽ diễn ra, 
và bạn không thất bại trong sứ mạng cao quí của 
mình. Chúa sẽ mang sứ mạng ấy đến hoàn thành, bất 
chấp những lầm lạc của bạn (24). Bạn đừng sợ nên 
thánh. Sự thánh thiện không tước đi năng lực, sức 
sống hay niềm vui của bạn. Trái lại, bạn sẽ trở thành 
điều mà Chúa Cha nhắm đến khi tạo nên bạn, và bạn 
sẽ trung thành với bản ngã sâu xa nhất của mình (32). 
 
Chương II: Hai Kẻ Thù Tinh Vi Của Sự Thánh 
Thiện. Hai dạng thánh thiện lầm lẫn và có thể dẫn ta 
đi lạc: đó là Ngộ đạo thuyết (gnosticism) và thuyết 
Pêlagiô (pelagianism). Hai lạc thuyết này đã có từ thời 
Kitô giáo sơ khai, nhưng hiện vẫn hết sức đáng quan 
tâm. Ngay ở thời nay rất nhiều Kitô hữu vẫn bị những 
ý tưởng dối trá này lôi cuốn. Chúng được trá hình như 
là chân lý của Công Giáo nhưng thực ra chỉ là một 
thái độ nội tâm lấy con người làm chuẩn (35). Quyền 
năng mà chủ thuyết Ngộ đạo gán cho trí tuệ, thì chủ 
thuyết Pêlagiô lại gán cho ý chí của con người, cho nỗ 
lực của cá nhân. Những chủ thuyết này phủ nhận mầu 
nhiệm Thiên Chúa và ân sủng của Ngài (37). Đây là 
một loại tự phụ nông cạn (38). Có thể họ là những tiên 
tri giả, những người sử dụng tôn giáo cho các mục 
đích của riêng mình (41). Chúng ta cần được hướng 
dẫn bởi Chúa Thánh Thần không phải bởi những định 
kiến của mình. Ngộ đạo thuyết mở đường cho một lạc 
thuyết khác, cũng đang có mặt trong thời của chúng ta 
(47). Đây là trường hợp của những người theo thuyết 
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pêlagiô và nửa-pêlagiô. Ở đây mầu nhiệm và ân sủng 
không bị giành chỗ bởi trí năng, mà bởi ý chí con 
người (48). Những ai theo tâm thức pêlagiô hay nửa-
pêlagiô, ngay cả khi họ sốt sắng nói về ân sủng của 
Thiên Chúa, thì rốt cục họ chỉ tin tưởng vào sức mạnh 
của mình và cảm thấy mình cao hơn người khác bởi vì 
họ giữ một số qui tắc hay trung thành với một phong 
cách Công giáo nào đó (49). Giáo Hội không ngừng 
dạy rằng chúng ta được công chính hóa không phải 
bởi những việc làm hay những cố gắng của riêng 
mình, nhưng là bởi ân sủng của Chúa, Đấng luôn luôn 
đi bước trước (52). Nguyện xin Chúa giải phóng Giáo 
Hội khỏi những hình thức mới này của thuyết ngộ đạo 
và thuyết pêlagiô, là những thứ đè nén Giáo Hội và 
ngăn chặn Giáo Hội tiến lên trên đường thánh thiện! 
Những sai lầm này mang nhiều dạng khác nhau, tùy 
theo mỗi người. Vì thế Đức Thánh Cha khích lệ mọi 
người suy tư và phân định trước mặt Chúa, để xem 
chúng có tồn tại trong đời sống mình hay không (62). 
 
Chương III: Trong Ánh Sáng Của Thầy Chí Thánh. 
Có thể có vô số lý thuyết về điều gì làm nên sự thánh 
thiện, với những giải thích và những sự phân biệt khác 
nhau. Suy tư như thế có thể hữu ích, nhưng không có 
gì khai trí hơn là hướng về để nghe lời của Chúa 
Giêsu và nhìn cách Ngài giảng dạy sự thật. Chúa 
Giêsu giải thích một cách vô cùng dung dị đâu là ý 
nghĩa của việc nên thánh khi Ngài trao cho chúng ta 
Các Mối Phúc (63). Những lời ấy rõ ràng đi ngược với 
cách người ta sống trong thế giới hôm nay. Ngay cả 
dù chúng ta nhận thấy sứ điệp của Chúa Giêsu đầy lôi 
cuốn, thế giới vẫn đẩy chúng ta về một lối sống khác. 
Thật ra các Mối Phúc không hề lỗi thời hay dễ dãi, mà 
hoàn toàn ngược lại (65). Chúng ta có thể tưởng rằng 
mình tôn vinh Thiên Chúa chỉ qua việc thờ phượng và 
cầu nguyện, hay đơn giản chỉ qua việc tuân thủ một số 
qui tắc đạo đức nào đó mà phải qua các Mối Phúc. 
Quả đúng là mối ưu tiên thuộc về tương quan của 
chúng ta với Thiên Chúa, nhưng chúng ta không được 
quên rằng tiêu chuẩn tối hậu theo đó chúng ta được 
phán xét chính là những gì chúng ta làm cho tha nhân 
(104) và sự cầu nguyện (105). Chủ nghĩa khoái lạc và 
chủ nghĩa tiêu thụ có thể chứng minh sự suy thoái của 
chúng ta, vì khi chúng ta mải mê tìm lạc thú cho mình, 
chúng ta sẽ trở thành quá bận tâm về chính mình và về 
các quyền lợi của mình, và chúng ta cảm thấy quay 
quắt cần thời gian để hưởng thụ (108). Đức Thánh 
Cha mời gọi mọi người đọc lại những bản văn Thánh 
Kinh quan trọng này cách thường xuyên, luôn tham 
khảo, cầu nguyện với các bản văn đó, và cố gắng thực 
thi trong đời sống. Các bản văn ấy sẽ giúp ích chúng 

ta, làm cho ta được hạnh phúc thật (109). 
 
Chương IV: Những Dấu Hiệu Của Sự Thánh Thiện 
Trong Thế Giới Ngày Nay: Năm cách diễn tả hùng 
hồn về tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân, có 
tầm quan trọng cách riêng trong bối cảnh một số nguy 
hiểm và những giới hạn của nền văn hóa hôm nay 
(111). 
 
1. Kiên Trì, Nhẫn Nại và Hiền Hòa: Dấu hiệu lớn 
thứ nhất là đặt nền vững chắc nơi Thiên Chúa là Đấng 
yêu thương và nâng đỡ chúng ta. Nguồn sức mạnh nội 
tâm này giúp chúng ta kiên trì giữa những thăng trầm 
của cuộc sống, đồng thời đứng vững trước sự thù địch, 
sự phản bội và những nhược điểm nơi người khác 
(112). 
 
2. Niềm Vui và Sự Hài Hước: Các Thánh không rụt 
rè, rầu rĩ, chua chát hay u uất, cũng không mang một 
vẻ mặt thê thảm, các ngài rất vui tươi và đầy khiếu hài 
hước lành mạnh. Mặc dù rất thực tế, các ngài vẫn 
phản chiếu một tinh thần tích cực và hy vọng. Đời 
sống Kitô hữu thì “đầy niềm vui trong Thánh Thần” 
(122). Đức Maria, nhận ra tính mới mẻ mà Đức Giêsu 
mang đến, đã reo lên: “Thần trí tôi hoan hỷ” (124). Ở 
đây Đức Thánh Cha nói về một niềm vui được người 
ta sống trong hiệp thông, nó chia sẻ và được chia sẻ, 
vì “cho thì có phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35) và 
“Thiên Chúa yêu quí người biết trao ban một cách vui 
tươi” (128). 
 
3. Dũng Cảm và Say Mê: Thánh thiện cũng 
là parrhesía: đó là lòng dũng cảm, một thôi thúc loan 
báo Tin Mừng và để lại dấu ấn trong thế giới này 
(129). Chúa mời gọi chúng ta chèo ra chỗ nước sâu và 
thả lưới (x. Lc 5, 4). Ngài mời gọi chúng ta dâng hiến 
đời mình để phục vụ Ngài. Bám chặt Ngài, chúng ta 
được thúc đẩy đặt tất cả đặc sủng của mình để phục vụ 
tha nhân. Ước gì chúng ta luôn luôn cảm nhận được 
tình yêu của Chúa thôi thúc (2Cr 5, 14) và nói như 
Thánh Phaolô: “Khốn cho tôi, nếu tôi không rao giảng 
Tin Mừng” (1Cr 9, 16) (131). Dũng cảm 
(Parrhesía) là một ấn tích của Chúa Thánh Thần; nó 
xác nhận tính chân thực của lời chúng ta rao giảng. Nó 
là một sự chắc chắn đầy hân hoan dẫn chúng ta tới 
vinh dự trong Tin Mừng mà chúng ta loan báo (132). 
 
4. Tham Gia Cộng Đoàn: Khi chúng ta sống xa cách 
người khác, thật khó để chống lại những cái bẫy, 
những cám dỗ của ma quỉ, và sự ích kỷ trong thế gian. 
Bị tấn công dồn dập bởi quá nhiều lực lôi kéo, chúng 
ta có thể trở nên quá cô lập, đánh mất cảm thức về 
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thực tại và sự trong sáng bên trong, và dễ dàng đầu 
hàng (140). Lớn lên trong sự thánh thiện là một hành 
trình trong cộng đoàn, sát cánh với những người khác. 
Chúng ta thấy điều này nơi một số cộng đoàn thánh 
thiện. Lúc này lúc khác, Giáo Hội đã tuyên thánh trọn 
cả những cộng đoàn đã sống Tin Mừng một cách anh 
hùng hay đã dâng hiến cho Thiên Chúa sự sống của tất 
cả các thành viên (141). Ta đừng quên rằng Chúa 
Giêsu đã xin các môn đệ để ý đến các chi tiết: tiệc 
cưới hết rượu, con chiên lạc, hai đồng xu bà góa dâng 
cúng, mang dầu dự phòng, các môn đệ có bao nhiêu ổ 
bánh, nhóm lửa, nướng cá khi chờ các môn đệ lúc 
bình minh (144). 
 
5. Cầu Nguyện Liên Lỷ: Cuối cùng, dù dường như đã 
quá hiển nhiên, chúng ta cần nhớ rằng sự thánh thiện 
hệ tại ở sự mở ra thường xuyên với siêu việt, được 
diễn tả trong cầu nguyện và thờ phượng. Các Thánh 
được nhận diện bởi một tinh thần cầu nguyện và một 
niềm khát khao hiệp thông với Thiên Chúa (147). Lời 
cầu nguyện khẩn nài là một diễn tả của trái tim tin 
tưởng vào Thiên Chúa và nhìn nhận rằng tự mình 
chẳng làm được gì. Đời sống của những người trung 
thành với Thiên Chúa được đánh dấu bởi sự khẩn nài 
thường xuyên xuất phát từ tình yêu thấm đẫm đức tin 
và lòng tin tưởng vững vàng. Chúng ta đừng xem nhẹ 
lời cầu nguyện thỉnh cầu, vốn thường giúp chúng ta an 
tâm và có thể kiên trì hy vọng. Cầu nguyện chuyển 
cầu có một giá trị riêng, vì đó là một hành động của 
lòng tin tưởng vào Thiên Chúa và đồng thời là một 
diễn tả tình yêu đối với tha nhân (154). Kết quả dẫn 
đến một sự phân tách nguy hiểm, vì những điều được 
nói trên Internet (155). 

 
 Việc gặp gỡ Chúa Giêsu trong Thánh Kinh 
dẫn chúng ta đến với cử hành Thánh Thể, ở đó lời ghi 
trong sách đạt được hiệu lực cao quí nhất của nó, vì 
đó chính là Lời sống động trong hiện tại. Trong Thánh 
Lễ, vị Thiên Chúa độc nhất và đích thực nhận được sự 
tôn thờ tuyệt hảo mà thế giới có thể dâng cho Ngài, vì 
chính Đức Kitô được hiến dâng. Khi rước Thánh Thể, 
chúng ta làm mới lại giao ước với Ngài và để Ngài 
thực hiện công trình biến đồi đời sống mình cách trọn 
vẹn hơn (157). 
 
CHƯƠNG V: Cuộc Chiến Đấu Thiêng Liêng, Tỉnh 
Thức Và Phân Định: Đời sống Kitô hữu là một trận 
chiến không ngừng. Chúng ta cần sức mạnh và can 
đảm để chống lại những cám dỗ của ma quỉ và để loan 
báo Tin Mừng. Đây là trận chiến ngọt ngào, vì nó cho 
phép ta hoan hỷ mỗi lần Chúa khải thắng trong cuộc 
đời chúng ta (158). 

1. Chiến Đấu và Tỉnh Thức: Chúng ta đang nói đến 
không chỉ cuộc chiến đấu chống lại thế gian và một 
não trạng trần tục đánh lừa mình, thiếu nhiệt huyết và 
niềm vui. Cũng không thể giảm trừ cuộc chiến đấu 
này đến chỉ còn là chiến đấu chống lại những yếu đuối 
và những xu hướng của con người. Đây còn là cuộc 
chiến đấu không ngừng chống lại ma quỉ, thủ lãnh của 
sự dữ. Chúa hân hoan khi các môn đệ Ngài tiến hành 
tốt việc rao giảng Tin Mừng và thắng thần dữ (159). 
Chúng ta sẽ không nhìn nhận rằng ma quỉ có thực, nếu 
khư khư nhìn đời sống chỉ bằng những tiêu chuẩn 
thường nghiệm, mà không có một nhận biết siêu nhiên 
(160). Lời Chúa rõ ràng mời gọi chúng ta “đứng vững 
trước những mưu chước của ma quỉ” (Ep 6, 11) và 
“dập tắt mọi mũi tên lửa của ác thần” (Ep 6, 16) 
(162). Con đường thánh thiện là nguồn của bình an và 
niềm vui mà Chúa Thánh Thần ban tặng chúng ta. 
Đồng thời, nó đòi hỏi chúng ta giữ “ngọn đèn cháy 
sáng” (Lc 12, 35) và tỉnh thức (164). 
 
2. Biết Phân Định: Bằng cách nào chúng ta biết một 
điều gì đó đến từ Thánh Thần hay đến từ thế gian 
hoặc ma quỉ? Cách duy nhất là phân định, việc này 
đòi hỏi phải có một khả năng tốt để lý luận và phải có 
lương tri. Đó là một ân ban mà chúng ta phải cầu xin 
(166). Ơn phân định càng cần thiết hôm nay, vì đời 
sống hiện đại mở ra cơ man khả năng hành động và 
tiêu khiển, và thế giới trình bày tất cả chúng như cái gì 
hợp lệ và tốt đẹp. Tất cả chúng ta, đặc biệt là giới trẻ, 
bị nhận chìm trong một nền văn hóa vồ vập hối hả 
(167). Một điều kiện thiết yếu để thăng tiến trong 
phân định, đó là việc nhận biết hơn nữa về sự kiên 
nhẫn của Thiên Chúa và sự sắp xếp của Ngài. Thiên 
Chúa không đổ lửa xuống thiêu đốt người bất trung 
hay cho phép người bốc đồng ra tay nhổ cỏ lùng mọc 
giữa ruộng lúa (174). 
 
 Sau hết hãy ca tụng Đức Maria, vì Mẹ sống 
các Mối Phúc của Chúa Giêsu hơn bất cứ ai. Mẹ 
Maria người phụ nữ hoan hỷ trong sự hiện diện của 
Thiên Chúa, là người ghi nhớ mọi sự trong lòng, và 
chấp nhận lưỡi gươm đâm thâu. Mẹ là vị Thánh giữa 
các Thánh, và được chúc phúc trên hết các Thánh. Mẹ 
dạy chúng ta con đường nên thánh và Mẹ luôn bước đi 
bên cạnh chúng ta.  
 
 Tóm tắt lại, Niềm Vui Tin Mừng là căn bản và 
là đèn soi cho đời sống Kitô hữu; Niềm Vui Yêu 
Thương là sức sống gắn kết mọi người và Niềm Vui 
Hoan Hỷ là mục tiêu và kết quả của chúng ta. 
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CHÚC MỪNG 

   

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và gia đình kính chúc Đức Cha 
Tôma Nguyễn Thái Thành, Cha Quản nhiệm Antôn Trương Quyền, quý Cha, Sơ Nguyễn 
Thu Hương, Thầy Sáu Trần Quý Châu và cô, quý vị trong Hội Đồng Mục Vụ, quý cô bác, 
quý anh chị và gia đình trong Cộng Đoàn một năm mới Kỷ Hợi thật nhiều sức khỏe, 
vạn sự như ý và tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria. 

 
Chúc mừng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tròn 35 năm được lớn mạnh và tiếp tục 
phát triển trong hiệp nhất và yêu thương. 
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About the song ‘De Colores’  

Nói về bài hát ‘De Colores’                                                                                                           
 

NVH sưu tầm và chuyển ngữ từ tiếng Mỹ 
*Bài hát phổ biến trong Phong trào Cursillo 

 
 
  "De Colores" could be called the unofficial anthem of the 

Cursillo movement. The song has its roots in Spanish history because it is 

a Spanish folk song. In Spanish the song is called "De Colores" (The 

Colours), but in Latvian we've translated it as "Krāsu priekā" (The joy of 

Colours). 

 
  “De Colores” có thể gọi một cách không chính thức là bài 

“đoàn ca” của phong trào Cursillo. Bài hát này xuất phát từ một bài dân 

ca Tây-ban-nha. Ý nghĩa chữ “De Colores” là “Muôn màu”, nhưng khi 

phỏng dịch ra tiếng Latvia là "Krāsu priekā", có nghĩa là “Niềm vui của sắc màu”. 

 The first verse speaks of God's beautiful creation in all its colour and beauty - forests and 

meadows in the spring full of flowers and birds, and the vibrancy and hope of the rainbow. The 

rainbow is an ancient Christian symbol, which reminds us about the grace of God and His faithfulness 

because it is written: "My rainbow I make the clouds, it is the sign of the covenant between Me and the 

earth" (Gen 9:13). Via de Cristo uses the rainbow symbol in spite of the fact that others have stolen it. 

We do so confidently and without shame because God has given us this magnificent symbol of grace. 

 
 Câu đầu diễn tả tạo vật tuyệt vời của Thiên Chúa với muôn vẻ muôn màu – rừng và đồng cỏ 

vào mùa xuân phủ kín hoa lá chim muông, và lung linh niềm hy vọng tỏa ra từ ánh sáng cầu vồng. Cầu 

vồng là một biểu tượng từ xa xưa trong Kitô giáo, nhắc chúng ta nhớ đến hồng ân của Thiên Chúa và 

lòng thành tín của Người như đã được ghi chép trong Sách Sáng thế: “Ta gác cây cung của Ta, và đó 

sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với cõi đất.” (St. 9, 13). „Đường đi của Đức Kitô‟ dùng biểu tượng cầu 

vồng bất chấp đã có nhiều người lạm dụng biểu tượng này. Chúng ta tin tưởng và không xấu hỗ vì 

Thiên Chúa đã ban cho chúng ta một biểu tượng ân sủng tráng lệ. 

 
 The second verse is taken symbolically: we sing about roosters, hens and chicks. The rooster 

has many meanings - betrayal, resurrection, the dawn. And some roosters have very colourful tails! 

The hen is, of course, the giver of life, the guardian from evil, she nurtures and provides. Chick 

symbolizes the helplessness of the children of God who were born in sin and can do nothing without 

the help of God. 

 
            Câu thứ hai lấy vật làm biểu tượng: chúng ta nhắc tới gà trống, gà mái và gà con. Gà trống 

mang nhiều ý nghĩa: sự chối bỏ (phản bội), sự phục sinh, bình minh. Và nhiều gà trống có lông đuôi 

nhiều màu sắc! Gà mái đương nhiên là con vật tạo ra sự sống, giữ gìn tránh khỏi chước ma quỷ, nuôi 

nấng và cung cấp. Gà con ám chỉ con cái vô dụng của con cái Thiên Chúa đã được sinh ra vướng mắc 

tội lỗi và bất lực nếu không có Thiên Chúa trợ giúp. 
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 The third verse speaks of our response to the love of God. There are different legends of how 

this song is associated with Cursillo movement, but those who were present at the first Cursillo 

weekend in Spain said that the retreat leaders simply wanted the men to sing. They were looking for a 

song which everyone knew and wouldn't be overly "religious". The folk song "De Colores" fits the bill 

perfectly. Although "De Colores" is not a hymn or church song, in it we can hear the hope, victory and 

joy in Christ. As the years passed the song has become the unofficial anthem of Cursillo. It is often 

sung at gatherings regardless of where - Spain, America, Sweden, in Latvia or elsewhere. It is usually 

sung in Spanish. In the Latvian Pilgrim's Guide it is on page number 49. 

 
            Câu thứ ba nói về lòng đáp trả của chúng ta đối với tình yêu của Thiên Chúa. Có nhiều chú giải 

vì sao bài hát này có liên quan đến phong trào Cursillo, nhưng những ai từng có mặt trong „khóa ba 

ngày‟ đầu tiên của Cursillo ở Tây-ban-nha đều kể lại rằng ban hướng dẫn của khóa tĩnh tâm chỉ đơn 

giản muốn mọi người hát. Và họ đã tìm chọn một bài hát mà ai cũng thuộc và không quá chú trọng về 

“tín ngưỡng”. Bài dân ca “De Colores” hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu. Dẫu cho “De Colores” không 

phải là một bài thánh ca, nhưng trong đó chúng ta có thể cảm nhận được niềm hy vọng, sự chiến thắng 

và niềm vui của Đức Kitô. Trãi qua năm tháng bài hát này đã trở thành bài „đoàn ca‟ không chính thức 

của Cursillo. Bài hát được khởi xướng lên mỗi khi thành viên qui tụ bất luận ở đâu - Tây-ban-nha, Hoa 

kỳ, Thụy điển, ở Latvia hoặc bất cứ nước nào khác. Thường thì được hát bằng tiếng Tây-ban-nha. 

Trong tập sách hướng dẫn hành hương của Latvia có bài hát này ở trang 49.  

  
Lại cũng có một câu chuyện ngắn khác về bài hát “DE COLORES” kể rằng: 

 

 De Colores is a children's folk song, giving thanks for the joy of colors in God's creation. It 

became associated with Cursillo in the early days of the movement, when a bus carrying pilgrims in 

Spain broke down, and the pilgrims had to walk about 20 miles along the mountain roads. The pilgrims 

sang De Colores over and over as they walked, and made about 70 new verses for the song. Since then 

it has become one of the traditional songs of Cursillo. 

 

 De Colores là một bài hát của thiếu nhi cảm tạ Thiên Chúa đã ban cho màu sắc tươi vui trên 

mọi tạo vật Ngài tạo dựng. Bài hát này đã liên kết với phong trào Cursillo trong những ngày đầu của 

phong trào, khi một chiếc xe buýt chở những người hành hương bị hỏng trên đường và đoàn hành 

hương phải đi bộ đến địa điểm cách đó 20 dặm (<32Km.) trên những con đường quanh co bọc theo 

triền núi. Đoàn hành hương đã hát lập đi lập lại nhiều lần bài De Colores, và còn đặt thêm khoảng 70 

lời khác nhau cho bài hát. Từ đó bài hát này đã trở thành một trong những bài hát truyền thống của 

Cursillo. 

 

 
 

 

De Colores, de Colores 

se visten los campos en la primavera. 

De Colores, de Colores 

son los parjaritos que vienen de'afuera. 

De Colores, de Colores 

es el arco iris que vemos lucir. 
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Y por eso los grandes amores 

de muchos Colores me gustan a mi, 

Y por eso los grandes amores 

de muchos Colores me gustan a mi. 

Canta'el gallo, canta'el gallo 

con el kiri-kiri kiri-kiri kiri  

la gallina, la gallina 

con el cara-cara cara-cara cara, 

los polluelos, los polluelos 

con el pio-pio pio-pio pio pi, 

 

Y por eso los grandes amores 

de muchas colores me gustan a mi, 

Y por eso los gandes amores 

de muchas colores me gustan a mi. 

Viva - por Cristo !  

 

 

DE COLORES 

Phiên bản Anh-Việt 

 

In colors, in colors 

The fields are dressed in the spring. 

In colors, in colors 

Are the little birds that come from outside. 

In colors, in colors 

Is the rainbow that we see shining. 

 

    Muôn sắc, muôn màu                                                                                                             

    Những cánh đồng khoát áo mùa xuân.                                                                                  

    Muôn màu, muôn sắc                                                                                                                            

    Kìa đàn chim từ xa bay đến                                                                                                                

    Muôn sắc, muôn màu                                                                                                             

    Trông tựa cầu vồng lấp lánh trên cao.                                                                             

 

And that is why I love 

The great loves of many colors 

And that is why I love 

The great loves of many colors. 

 

    Vì thế tại sao tôi yêu tôi quý                                                                                                                  

    Những mối tình tuyệt vời muôn màu muôn sắc                                                                                                                                                                                                                                             

    Vì thế tại sao tôi quý tôi yêu                                                                                                                

    Những mối tình tuyệt vời muôn sắc muôn màu.                                                                                                         

 

In colors, in colors 

Brilliant and delicate is dressed the dawn. 

In colors, in colors 

Are the thousand gleams the sun treasures. 
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In colors, in colors 

Is dressed the diamond we see shining.  

 

    Muôn sắc, muôn màu                                                                                                                  

    Bình minh khoát áo lấp lánh tao nhã                                                                                             

    Muôn màu, muôn sắc                                                                                                                                  

    Phải chăng ánh dương chiếu tỏa bảo vật từ mặt trời                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

    Muôn sắc, muôn màu                                                                                 

    Lung linh áo kết kim cương.                                                                                                                                                                                                                              
 

And that is why I love 

The great loves of many colors. 

And that is why I love 

The great loves of many colors. 

 

    Vì thế tại sao tôi yêu tôi quý                                                                                                                       

    Những mối tình tuyệt vời muôn màu muôn sắc                                                                                                                                                                                                                                             

    Vì thế tại sao tôi quý tôi yêu                                                                                                                            

    Những mối tình tuyệt vời muôn sắc muôn màu.                                                                                                                                            

 

The rooster sings, the rooster sings                                                                                                                                

Con gà trống cất tiếng gáy, cất tiếng gáy 
With a cock-a-doodle, cock-a-doodle-doo.                                                                                             

Với tiếng Ò- ó-o, Ò-ó-o. 
 

The hen, the hen                                                                                                                                    

Con gà mái, con gà mái                                                                                                   
With a cluck, cluck, cluck, cluck, cluck.                                                                                                

Với tiếng Cục-cục-tác, Cục-cục-tác. 
The chicks, the chicks                                                                                                                            

Bầy gà con, bầy gà con 
With a cheep, cheep, cheep, cheep, cheep.                                                                                            

Kêu lên chim-chíp, chim-chíp… 
 

And that is why I love 

The great loves of many colors. 

And that is why I love 

The great loves of many colors. 

 

    Vì thế tại sao tôi yêu tôi quý                                                                                                    

    Những mối tình tuyệt vời muôn màu muôn sắc                                                                                                                                                                                                                          

    Vì thế tại sao tôi quý tôi yêu                                                                                                  

    Những mối tình tuyệt vời muôn sắc muôn màu.                                                                                                   

 

 

**Ghi chú: Phiên bản sau đây ít khi nghe hát** 
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Joyous, joyous 

Let us live in grace since we can. 

Let us quench, let us quench 

The burning thirst of the King who does not die. 

 

    Nào hãy hân hoan, nào hãy hân hoan                                                                                                            

    Hãy giữ lấy ân sủng một khi đã nhận lãnh                                                                                                       

    Ta hãy thấm nhập, hãy thấm nhập                                                                                                       

    Cùng với cơn khát của vị Vua hằng sống.  

   

Joyous, joyous 

Let us bring to Christ a soul and thousand more. 

 

Spreading the light that illuminates 

The divine grace from the great ideal. 

Spreading the light that illuminates 

The divine grace from the great ideal. 

 

In colors, in colors 

Yes, black and white and red and blue and brown. 

All the colors, colors 

From people laughing, and shaking hands. 

All the colors, colors 

From people who know freedom. 

 

And that is why I love 

The great loves of many colors 

And that is why I love 

The great loves of many colors. 

 

    Nào vui lên, nào vui lên.  

    Nào hãy đưa đến Đức Kitô một linh hồn và ngàn linh hồn nữa. 

 

    Lan tỏa ánh sáng đang chiếu soi.                                                                                                   

    Ân sủng Chúa đến từ lý tưởng cao cả. 

    Lan tỏa ánh sáng đang chiếu soi.                                                                                                             

    Ân sủng Chúa đến từ lý tưởng cao cả. 

 

    Muôn sắc, muôn màu. Muôn màu, muôn sắc.                                                                            

    Vâng, trắng và đen, đỏ và xanh và nâu.                                              

    Muôn màu, muôn sắc.                                                                                                                      

    Đến từ những người tươi cười nắm bắt tay nhau. 

    Muôn màu, muôn sắc.                                                                                                                                                                                                                    

    Từ những con người nhận biết tự do… 

 

    Vì thế tại sao tôi yêu tôi quý.                                                                                                                             

    Những mối tình tuyệt vời muôn màu muôn sắc                                                                                                       

    Vì thế tại sao tôi quý tôi yêu                                                                                                                        

    Những mối tình tuyệt vời muôn sắc muôn màu…                                                      
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GIỚI TRẺ CÔNG GIÁO VIỆT NAM 
HƯỚNG VỀ THƯỢNG HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC THẾ GIỚI 2018 

Chủ đề:  
“Giới trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi” 

Nguyễn Đức Tuyên sưu tầm 
Dựa theo tài liệu tổng hợp TGP Sài-gòn 

Dẫn nhập 

1. Thượng Hội Đồng Giám Mục Thế Giới 2018 tại Rôma là một điều đặc biệt, không chỉ với các Giám Mục mà
còn với tất cả các bạn trẻ Công Giáo ở mọi nơi. Đó là sự kiện của người trẻ và với người trẻ. Quan tâm và 
hướng tới một Thượng Hội Đồng Giám Mục đầy mong đợi, có khoảng 250 bạn trẻ Công Giáo từ nhiều giáo 
phận tại Việt Nam0F

1, đã hưởng ứng lời mời gọi của Ban Mục Vụ Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Sài Gòn tham gia hai 
buổi tọa đàm với Đức Cha Giám Quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng để cùng chia sẻ những tâm tư và suy nghĩ về chủ 
đề “Giới trẻ, Đức tin và Phân định ơn gọi”. Trong hai ngày Chúa Nhật 22/4 và 13/5/2018, các bạn trẻ đã mạnh 
dạn nói lên những ưu tư của mình, đáp lại là sự lắng nghe thân tình của Đức Cha Giám Quản Giuse. Cuối cùng 
đúc kết lại, là một tóm lược về một số những nhận định của giới trẻ về cuộc sống của mình, cùng những thách 
đố trong đời sống đức tin mà họ đang trải qua, và những thao thức mà họ muốn gửi đến các vị Chủ chăn của 
Hội Thánh. 

2. Tiến trình của hai ngày tọa đàm đã giúp các bạn trẻ nhận ra sự phân định không chỉ giới hạn trong việc nhận
định ơn gọi linh mục hay tu sĩ, đạo hay đời, đi tu hay lập gia đình, nhưng còn là một quá trình phán đoán để 
phân biệt giữa điều tốt và điều xấu, để chọn lựa những phương thế hay những hoàn cảnh nhằm đạt được những 
điều đã chọn. Sự phân định đúng trong Kitô giáo quy hướng về Đức Khôn Ngoan, hay một “Ân sủng phân 
định” (the Gift of Discernment) bao gồm ba giai đoạn: I. Nhận biết (Recognizing) - II. Làm sáng tỏ 
(Interpreting) - III. Chọn lựa (Choosing)1F

2. 

I. Giai đoạn Nhận biết (Recognizing) 

3. Suy tư về giai đoạn Nhận biết (Recognizing), các bạn cùng chia sẻ những vấn đề đang ảnh hưởng rất nhiều
đến đời sống đức tin của người trẻ Công Giáo Việt Nam nói chung và của giới trẻ Sài Gòn nói riêng. Trong đó 
nổi bật lên 6 vấn đề được bàn luận và được quan tâm nhiều nhất: 

3.1. Hoang mang và do dự trước những quyết định cho tương lai 

 Người trẻ ước mơ đạt được thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng họ bị ảnh hưởng bởi quan 
niệm thành công là kiếm được nhiều tiền, hạnh phúc là sở hữu và hưởng thụ được nhiều thứ. Vậy, làm sao để 
có được nhiều tiền? 

 Người trẻ lao mình theo những khóa học để mong tìm được một nghề kiếm nhiều tiền; hay họ dễ sa vào 
những cuộc vui chơi hưởng thụ (ăn nhậu, bài bạc, hút sách...). 

1Theo thống kê, ước tính có khoảng 300.000 người trẻ Công Giáo gốc Sài Gòn (từ 18-35 tuổi), và có ít nhất 120.000 người trẻ Công 
Giáo nhập cư (từ các tỉnh thành khác trong cả nước). Như vậy, tổng số người trẻ Công Giáo tại Sài Gòn hiện nay vào khoảng 420.000 
người. (x. Lm. Gioan Lê Quang Việt, Cho Người Trẻ Lớn Lên - Tài liệu hướng về Synod 2018, trang 5) 
2 Cấu trúc của “Tài Liệu Làm Việc”, x. Instrumentum Laboris, số 3. 

_________________________________________________________________________________________
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       Điều này khiến cuộc sống của người trẻ trở nên gấp gáp vội vàng. Họ đánh mất khao khát chiều sâu nội 
tâm và thiếu hẳn những “điểm dừng” cho Chúa. 

3.2. Hiện tượng sống ảo 

 Sự phát triển của mạng xã hội giúp việc nối kết giữa các bạn trẻ trở nên thật dễ dàng. Những thông tin 
hữu ích, những kinh nghiệm quý giá... chỉ với một nút “share”. 

 Nhưng đó cũng là nơi loan truyền những lối tư duy tưởng chừng hợp lý, nhưng lại nguy hiểm vì đi 
ngược hẳn với Tin Mừng và giáo huấn của Giáo Hội. Như mới đây, rất nhiều bạn trẻ Công Giáo đã cùng ký 
vào lá đơn yêu cầu tử hình kẻ sát hại một bé gái người Việt ở Nhật. 

3.3. Tình dục dễ dãi 

 Cùng với mạng xã hội, thì phim ảnh, sách truyện... là những thứ đang khiến giới trẻ xem việc quan hệ 
trước hôn nhân là một xu hướng hợp thời. 

3.4. Vấn đề đồng tính 

 Người trẻ Công Giáo ngày càng hoang mang và cảm thấy mình trở nên xa lạ với những giáo huấn của 
Hội Thánh trước những sự kiện: 

- nhiều quốc gia chấp thuận hôn nhân đồng tính; 
- các cuộc hôn nhân đồng tính của những người nổi tiếng; 
- ở nhiều nơi, sự tán dương “tình yêu luôn đúng”; 
- cơ hội gặp gỡ với người thuộc “giới tính thứ ba”, lắng nghe những tâm sự rất thật của họ, mà trong đó có 

người thân, bạn bè của mình... 

3.5. Tình trạng phá thai 

 Sự bấp bênh về tài chính và công việc bất ổn dẫn đến một cuộc sống khó khăn đang khiến cho người trẻ 
dần trở nên đồng cảm với những lý do biện minh cho việc phá thai. 

3.6. Vấn nạn ly dị 
 Giới trẻ chứng kiến đời sống hôn nhân không hạnh phúc của bố mẹ, anh chị hoặc bạn bè, và với trào lưu 
ly dị ngày càng gia tăng trong xã hội, nên dù chưa lập gia đình, họ đang có xu hướng xem nhẹ Bí tích Hôn 
Phối và chấp nhận ly dị như là một lối thoát. 

II. Giai đoạn Làm sáng tỏ (Interpreting)

4. Đối diện với 6 thách đố trên: những câu hỏi “Tại sao?”

Dù nhận ra được những thách đố trong đời sống đức tin của mình nhưng giai đoạn Làm sáng tỏ 
(Interpreting) không hề trở nên dễ dàng với người trẻ. Là một thành viên trong xã hội, người trẻ ngày nay đang 
đối mặt với rất nhiều câu hỏi: 

4.1. Người trẻ muốn thành công, muốn hạnh phúc. Đó là hoài bão, là ước mơ chính đáng của người trẻ. Thế 
nhưng, họ tự hỏi: Tại sao tôi không có “thành công”? Phải chăng vì tôi nghèo, tôi không có tiền...? Tại sao 
tôi không có “hạnh phúc”? Phải chăng vì tôi không có xe xịn, không có quần áo thời thượng...? 
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4.2. Tại sao tôi lại từ chối niềm vui, thoả mãn nhu cầu được khẳng định, được quan tâm, được ngưỡng mộ, 
khi chỉ cần một cú “click” chuột là tôi có thể trở thành giai nhân, tài tử, anh hùng trên mạng lưới toàn cầu? 

4.3. Tại sao tôi phải “cổ hủ”, “kém văn minh” khi cứ khư khư cho rằng “chữ trinh đáng giá ngàn vàng”? 

4.4. Tại sao tôi không theo quan niệm của một số đất nước “được coi là tiến bộ”, khi cứ phủ nhận nhu cầu 
của người có khuynh hướng đồng tính? 

4.5. Tại sao tôi không được coi tôi là trọng, là chính để quyết định phá thai? Và để cuộc sống của tôi, của 
đứa trẻ không mong muốn, và của nhiều người khác như cha mẹ tôi... tránh được những đau khổ trước mắt, 
giữ được sĩ diện, bớt được gánh nặng kinh tế...? 

4.6. Tại sao tôi không được chọn sự thoải mái, niềm vui, hạnh phúc cho riêng tôi, mà phải hy sinh cho con 
cái, phải tuân theo luật Chúa dạy “không được ly dị” dù cuộc sống luôn “căng thẳng, cãi cọ...”? 

Tất cả, bắt nguồn từ những quan niệm cốt lõi về hạnh phúc, người trẻ sẽ tìm được câu trả lời đúng để có 
thể đi đến đích là hạnh phúc thật, bền vững, hay lệch hướng khi chỉ chạm đến được những ảo ảnh của hạnh 
phúc, để rồi chẳng chóng thì chầy chúng sẽ tan vỡ, để lại những đớn đau sâu thẳm cho mình và cả cho những 
người khác. 

5. Dưới ánh sáng Giáo huấn về Xã hội của Hội Thánh Công Giáo

Chúng ta sẽ đi vào từng vấn đề một dưới ánh sáng Giáo huấn về Xã hội của Hội Thánh. Gần gũi và thiết 
thực nhất với người trẻ chính là “DOCAT”, một phiên bản phổ thông của Bản Tóm lược Học thuyết Xã hội của 
Giáo Hội Công Giáo. 

Hơn cả một cẩm nang sống đạo, DOCAT là người bạn thân thiết của giới trẻ, là chuẩn mực giúp người 
trẻ định hướng bản thân những lúc họ hoang mang và băn khoăn với quá nhiều lựa chọn cho tương lai. Đứng 
trước những chọn lựa như thế, giới trẻ cần có những nguyên tắc để suy tư, tiêu chuẩn để phán đoán. Giáo Hội 
đã cung cấp một “bộ công cụ” để suy tư và phán đoán, đó chính là hệ thống bốn nguyên tắc: Nhân vị - Công 
ích - Liên đới - Bổ trợ (DOCAT, số 84), và bốn giá trị: Sự thật - Công bằng - Tự do - Tình yêu (DOCAT, số 
104-109). 

5.1. Thành công thật, hạnh phúc thật 

 Mong ước thành công, tìm kiếm hạnh phúc là những khao khát chính đáng của con người. Nhưng chúng 
ta có đạt được thành công đem đến hạnh phúc thật và bền vững hay không, tùy thuộc vào việc chúng ta có 
hiểu biết sự thật toàn vẹn về con người thế nào. Nghĩa là con người ngoài thể xác (thể hình đẹp, sức khoẻ...), 
tâm lý (kỹ năng sống, các giao tiếp...), trí tuệ (kiến thức, bằng cấp...), còn có phần tâm linh - vốn thường bị 
quên lãng. 

 Do đó, thành công thật, đưa đến hạnh phúc thật không chỉ nhờ tiền bạc, sắc đẹp, kiến thức mà quan 
trọng là có mối quan hệ tốt đẹp với mọi người. Thật vậy, “chúng ta chỉ có thể hạnh phúc khi sống trong các 
mối quan hệ tốt đẹp với những người khác” (DOCAT, số 26). Điều này có thể đạt được khi ta sống bốn 
nguyên tắc và bốn giá trị. “Những nguyên tắc trường tồn của Học thuyết Xã hội của Giáo Hội... diễn tả toàn 
bộ sự thật về con người” (Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo, số 160). Kinh Thánh khẳng 
định: “Sống theo sự thật và trong tình yêu, chúng ta sẽ lớn lên về mọi phương diện” (Ep 4, 15). 

5.2. Sống thật và loan truyền sự thật 
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 Mạng xã hội là công cụ để người ta giao tiếp, kết nối với nhau, vượt qua không gian và văn hoá. Mỗi 
người không chỉ tiếp nhận thông tin, mà còn là người sản xuất thông tin. Vì vậy, khi tham gia mạng xã hội 
người sử dụng cần phải nhận rõ những trách nhiệm của mình (DOCAT, số 42). Trước hết, cần biết chọn lọc 
và loan truyền sự thật trong sự khôn ngoan: “Khi thông báo tin tức, phải nghĩ đến ‘ba vấn đề’ của ông 
Socrate: Có thật không? Có tốt không? Có ích không?” (YOUCAT, số 457). 

 Sự thật này được diễn tả trong tình yêu. Dù là thông tin tố cáo nhưng phải hướng đến một giá trị tốt, 
như mong muốn đối tượng sẽ tốt hơn, ngăn chặn cái xấu phát tán... Không bêu xấu hay “share, like” những 
nội dung xúc phạm người khác, vì như thế là vi phạm phẩm giá con người. Ví dụ: đăng hình thật và “share, 
like” bài viết mạt sát các cô bảo mẫu bạo hành trẻ em. 

 Một trách nhiệm quan trọng mà nhiều người trẻ ngày nay không mấy quan tâm, đó là họ phải sống thật 
cho dù rất nhiều giao tiếp được thực hiện trên mạng xã hội. Khi người sử dụng mạng xã hội rơi vào tình 
trạng sống ảo, họ nghĩ là mình có thể quyết định nhiều thứ dựa vào quyền lực ảo (như được nhiều người tôn 
sùng, được “like”... trên mạng xã hội). Nhưng giá trị bản thân có thực sự là như vậy không? Thật ra, người 
sống ảo đang tự lừa dối chính mình, không chân thật với chính mình, vì quyền lực và giá trị bản thân chỉ có 
trong đời sống thật, mạng xã hội chỉ là phương tiện để chuyển tải thông tin và tư tưởng. 

 Một trách nhiệm khác DOCAT muốn nhắc nhở những người sử dụng mạng xã hội là tôn trọng sự thật 
và nguyên tắc liên đới. “Người ta có thể dùng phương tiện truyền thông theo kiểu mà kết quả chỉ là thông tin 
vô ích và giải trí vô nghĩa; bằng cách này, một người có thể ngăn người khác sống cuộc đời thực” (DOCAT, 
số 44), vì “liên đới có nghĩa là chủ tâm hỗ trợ mọi người một cách thực tế để họ được sống tốt đẹp” 
(DOCAT, số 102). Chính vì vậy, khi “share, like, hay comment” một thông tin nào đó, chúng ta không vô 
can, chúng ta đang đóng vai người sản xuất thông tin, và chúng ta phải có trách nhiệm về nguyên tắc liên 
đới. 

 Ngược lại, dù là loan truyền tư tưởng và thông tin dựa trên quan điểm của Giáo Hội, chúng ta đều thực 
hiện trong tình liên đới: ta không quên mở lòng ra lắng nghe những quan điểm khác, tạo điều kiện cho mọi 
người tham gia, để chính họ và cả chúng ta tự nhận ra, tự hiểu đâu là chân lý. Vì nguyên tắc liên đới và bổ 
trợ có mối liên hệ mật thiết với nhau trong xây dựng xã hội. 

 Cuối cùng là trách nhiệm với chính bản thân mỗi người, “vì tôi cần phải bước vào cộng đồng thật sự với 
những người khác thông qua các phương tiện truyền thông, thay vì cô lập mình trong không gian ‘ảo’, thờ ơ 
với người khác trước những nhu cầu thực tế của họ” (DOCAT, số 42). Đây là nguyên tắc nhân vị, tức con 
người là một ai đó phải sống thật với các mối tương quan của mình. Mạng xã hội không thể thay thế hoàn 
toàn các mối quan hệ trực tiếp diện đối diện của con người. Ví dụ: Cả nhóm bạn ngồi uống cà phê, hay giờ 
cơm tối gia đình, mỗi người là một thế giới riêng với những chiếc “smartphone” trong tay, là điều Đức 
Thánh Cha Phanxicô hay nêu ra để khuyến cáo. 

5.3. Tình yêu chân thật 

 Trong DOCAT, ta còn có thể tìm thấy những câu trả lời dứt khoát cho trào lưu quan hệ tình dục trước 
hôn nhân đang dần bị “bình thường hóa” nơi giới trẻ. “Kết hôn với một người là trao tặng mình hoàn toàn 
cho người đó: vợ và chồng phải sống cùng nhau, hiện diện bên nhau trọn vẹn về thể lý cũng như về tinh thần. 
Hôn nhân bao quát tất cả các mặt trong đời sống. Chỉ trong hôn nhân, hành vi giao hợp mới tìm được đúng vị 
trí của nó để tình yêu giữa nam và nữ phát sinh hoa trái” (DOCAT, số 124). Chỉ trong hôn nhân với tính 
cách một bí tích, hành vi giao hợp là thánh thiêng, mở ra cho sự hiệp thông liên vị, tức là nguyên tắc nhân vị 
được tôn trọng đúng nghĩa (DOCAT, số 125; Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2360). 
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- Xu hướng hiện nay, quan hệ tình dục trước hôn nhân thường được lý giải là sự chọn lựa tự do và tự chịu 
trách nhiệm của đôi bạn. Thật ra, “tự do đích thực không phải là khả năng chọn lựa bất cứ thứ gì mình muốn, 
dù tốt hay xấu, mà là khả năng chọn lựa điều thiện hảo” (DOCAT, số 106). Vì vậy, quan hệ tình dục trước 
hôn nhân không hướng đến giá trị tự do đích thực. 

- Ngoài ra, quan hệ tình dục trước hôn nhân có khả năng xảy ra việc phá thai, dễ lây nhiễm bệnh do sống 
buông thả, dễ để lại những đứa con thiếu cha hoặc mẹ. Hành vi trên vi phạm nguyên tắc liên đới, gây ảnh 
hưởng xấu cho xã hội và sự sống của người khác (DOCAT, số 126). 

- Và không thể phủ nhận, cuộc sống vốn là thật, nên thử đâu còn ý nghĩa của nó: Sống thử đâu phải là sống, 
mà chỉ là tồn tại. Yêu thử thì chưa phải là yêu đích thực, mà chỉ là thời khắc của cái vỏ bọc ham muốn, lệ 
thuộc và đôi khi che đậy sự lạm dụng. Chết có thử được không? “Người ta không thể sống thử hoặc chết thử. 
Người ta không thể yêu thử, hoặc lấy một người khác để thử trong một thời gian thôi” (Thánh Giáo Hoàng 
Gioan Phaolô II, trong YOUCAT, trang 292). 

5.4. Tôn trọng phẩm giá của những người Đồng Tính Luyến Ái 

 Tiếp tục soi rọi những vấn đề trên dưới ánh sáng của Giáo lý Hội Thánh Công Giáo và Học thuyết Xã 
hội Công Giáo, giới trẻ sẽ dễ dàng nhận ra và hiểu thêm về những quan điểm rõ ràng của Giáo Hội liên quan 
đến vấn đề đồng tính luyến ái. 

- Hội Thánh tin rằng trong trật tự tạo dựng, Thiên Chúa đặt để cho người nam và người nữ cần đến nhau, bổ 
túc cho nhau, liên kết với nhau để sinh sản con cái. Vì vậy Hội Thánh không thể chấp nhận hành vi quan hệ 
tình dục đồng giới (YOUCAT, số 65). 

- Khuynh hướng tình dục đồng giới nơi một người thường do nhiều yếu tố tác động mà hình thành. “Một sự 
thiếu sót, một mất mát hay một vết thương - nếu chấp nhận và đảm nhận- có thể trở thành một bàn đạp để 
gieo mình vào tay Chúa” (YOUCAT, số 65). Cho nên Hội Thánh không lên án những người có khuynh 
hướng đồng tính luyến ái nhưng tôn trọng phẩm giá làm người của họ mà Thiên Chúa đã ban. 

- Một điểm đáng lưu ý, do kiểu quan hệ “không theo tự nhiên” như qua hậu môn, miệng (vi phạm giá trị sự 
thật), không phù hợp với cấu tạo mà Thiên Chúa đã tạo dựng nơi cơ thể của người nam và người nữ, nên 
hành vi tình dục đồng tính dễ làm lây lan các loại bệnh nguy hiểm tới nay chưa có thuốc chữa (HIV, sùi mào 
gà...), làm huỷ hoại cuộc sống. Số liệu thống kê tại Việt Nam và Hoa Kỳ cho thấy quan hệ tình dục đồng tính 
là đường lây truyền nhiều nhất các loại bệnh này2F

3. 
- Một sự thật khách quan là không thể nào làm cho sự cộng tác giữa hai người cùng giới tính sinh hoa kết 
quả qua việc thông truyền sự sống (vi phạm giá trị tình yêu) theo như kế hoạch đã được Thiên Chúa khắc 
ghi trong chính cơ cấu của hữu thể con người (Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo, số 
228). 

- Hiện nay có một vấn đề liên quan đến đồng tính: đó là vấn đề đòi pháp luật nhìn nhận sự kết hợp giữa 
những người đồng tính. Nhìn nhận quyền kết hôn giữa những người đồng giới là coi điều ấy ngang bằng với 
gia đình của những đôi nam nữ với đầy đủ trách nhiệm và bổn phận gia đình, nghĩa là không công bằng với 
những cặp vợ chồng đúng nghĩa. Khái niệm hôn nhân đang bị biến đổi tận gốc, gây thiệt hại nặng cho công 
ích, đặc biệt là đối với những người con nuôi của cặp đồng tính cần tình cảm của cả cha lẫn mẹ (Tóm lược 
Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo, số 228). 

3https://tuoitre.vn/nhiem-hiv-tu-quan-he-dong-gioi-20180521095039444.htm và 
https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/ataglance.html. 

________________________________________________________________________________________
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 Tóm lại, việc đồng cảm, tôn trọng phẩm giá của những người có khuynh hướng đồng tính là điều đúng 
và cần, như Giáo hội dạy, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng sự thật là một giá trị cũng cần được tôn trọng. 
Có như thế thì mọi người, mỗi người, cả xã hội mới được phát triển thực sự và toàn vẹn. 

5.5. Tôn trọng sự sống 

 Số lượng những ca phá thai gia tăng một cách đáng sợ là một thực trạng tồi tệ bởi nó vi phạm những giá trị 
và nguyên tắc đã được trình bày trong Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo. 

- Trước hết, hành động này vi phạm nguyên tắc nhân vị, vì thai nhi là một ngôi vị nhưng lại bị xem như 
“một thứ” không đáng tồn tại và bị tước đoạt phẩm giá bất khả xâm phạm của mình. 

- Phá thai chấm dứt sự phát triển của em bé trong bào thai, điều này đi ngược hẳn với nguyên tắc liên đới, 
nghĩa là chúng ta phải yêu thương người khác và muốn cho người khác phát triển. 
- Hành động “giết người” đó được thực hiện với một bào thai không có khả năng tự vệ vi phạm nghiêm trọng 
đến giá trị công bằng. 

- Và vì tự do là để hướng đến điều thiện hảo, thì phá thai lại đi ngược hoàn toàn. 

 Suy xét đến vấn đề này với DOCAT, thì liệu sự bấp bênh về tài chính, sự bất ổn về công việc có thể biện 
minh cho việc giết một đứa trẻ không? 

5.6. Tôn trọng hạnh phúc và tình yêu trong hôn nhân 

 Một vấn đề liên quan đến đời sống gia đình và cũng gây ra những vi phạm tương tự đến những giá trị và 
nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội là vấn đề ly dị. 

- Ly dị làm tổn thương phẩm giá của cả cha mẹ và con cái (nguyên tắc nhân vị). Gia đình là nơi con người 
được yêu thương vô điều kiện vì phẩm giá và là thành viên gia đình. Ly dị là chối bỏ, khước từ nhau, bất 
chấp phẩm giá của nhau, đồng thời khước từ trách nhiệm nuôi dạy con cái trong tổ ấm yêu thương xứng hợp 
với phẩm giá của chúng, làm phẩm giá con cái bị tổn thương. 

- Ly dị vi phạm nguyên tắc liên đới vì nó làm rạn nứt mối dây liên kết giữa các thành viên và gây tan vỡ gia 
đình. 

- Bản thân gia đình cũng là nguồn công ích cho xã hội. Vì chính trong một gia đình, cha mẹ sẽ thực hiện và 
dạy dỗ con cái, nguyên tắc bổ trợ giữa các thành viên và cùng nhau hướng đến ích chung. Do vậy, ly dị phá 
vỡ nguyên tắc bổ trợ và công ích. 

- Ly dị còn vi phạm cả bốn giá trị sự thật, công bằng, tự do và tình yêu. Vì: Đặc tính của hôn nhân là lời 
hứa ràng buộc vĩnh viễn: sẽ yêu thương vô điều kiện và giữ lòng chung thủy, tôn trọng nhau, nên ly dị là sử 
dụng tự do một cách tuỳ tiện để phản bội tình yêu; hủy bỏ hôn ước là bất công với vợ/chồng, bất công với 
quyền được yêu thương, được nuôi dạy tử tế của con cái; và ly dị cũng chứng tỏ rằng một sự thật về phẩm 
giá cao trọng của con người, về tình yêu với chiều kích cao quý, về ý nghĩa đích thực của tự do, của công 
bằng, chưa được hiểu biết một cách toàn diện, đầy đủ. 

“Ơn cứu độ, nghĩa là hạnh phúc trọn vẹn và sự viên mãn tột đỉnh dành cho chúng ta nhờ Đức Giêsu Kitô, 
không phải là điều chỉ vài người mới đạt được. Thiên Chúa muốn toàn thể nhân loại được cứu độ. Sự cứu 
độ giải phóng con người trong mọi chiều kích của mình: tinh thần và thân xác, cá nhân và xã hội, nơi lịch 
sử trần thế của mỗi người và vĩnh viễn trên thiên quốc. Sự cứu độ này đã bắt đầu trong dòng lịch sử, như 
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thế nghĩa là ngay trong dòng thời gian nơi chúng ta tìm thấy chính mình. Tuy nhiên, sự cứu độ chỉ hoàn 
toàn trọn vẹn trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy, chúng ta phải loại trừ tất cả các ý thức hệ chính trị hứa hẹn 
cứu rỗi con người ngay trên trần thế. Việc chúng ta thật sự sẽ chỉ tìm thấy thiên đàng ở trên trời không 
phải là một phần thưởng an ủi, cũng không phải là chúng ta coi thường thế giới mình sống. Đúng hơn, vì 
chúng ta hy vọng vào đời sống vĩnh cửu, nên chúng ta có thể định hình cho cái bây giờ và ở đây bằng 
công lý và tình yêu. Không điều tốt đẹp nào chúng ta làm trên trần gian là vô ích, vì tất cả mọi điều sẽ 
mang lấy giá trị hoàn hảo trong cõi vĩnh hằng” (DOCAT, số 17). 

III. Giai đoạn Chọn lựa (Choosing)

6. Như vậy, việc học hỏi DOCAT sẽ giúp người trẻ có được nền tảng tín lý và luân lý vững chắc để bước sang
giai đoạn quan trọng và khó khăn hơn cả của quá trình phân định là Chọn lựa (Choosing). Bởi từ nhận thức đến 
hành động đòi hỏi lòng can đảm và sức mạnh đổi mới của Thần Khí. Vì những trào lưu kể trên luôn đẹp đẽ và 
đầy đam mê, đôi khi rất thật, nó như sát sườn gắn chặt lấy cuộc sống của người trẻ và khiến họ khó có thể từ bỏ 
hoặc dám chọn một hướng khác đi ngược với trào lưu của thời đại. Như chính Thánh Phaolô cũng phải thốt lên: 
“Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm” (Rm 7, 19). 

7. Ở giai đoạn này người trẻ cần những sự trợ giúp thiết thực. Trước hết, cho 80% trong số hơn 400.000 bạn
trẻ Công Giáo tại Sài Gòn đang còn khá xa lạ với những sinh hoạt giới trẻ của giáo phận, cần có thêm nhiều sân 
chơi để quy tụ họ lại (như những kỳ đại hội, những buổi gặp gỡ, những khoá linh thao, hay trại giới trẻ...), hoặc 
những khóa học, vừa giúp đào sâu đời sống đức tin, vừa cung cấp những kỹ năng cần thiết cho cuộc sống đời 
thường. 

8. Và trong chính những sân chơi ấy, người trẻ cần sự đồng hành của các giám mục, linh mục, tu sĩ, của quý
phụ huynh, và của các chuyên viên trong nhiều lĩnh vực khác nhau... để chia sẻ với họ những kiến thức, những 
kinh nghiệm sống quý báu mà chỉ có thể được bồi đắp nhờ trải nghiệm và học hỏi qua thời gian, nhưng cũng là 
điều mà người trẻ còn thiếu thốn và non nớt. 

9. Ngoài ra, đội ngũ ít ỏi những người trẻ nòng cốt hiện đang cộng tác và dấn thân trong các hoạt động của Hội
Thánh cách này cách khác, cần được hỗ trợ và đào tạo chuyên sâu hơn về mọi mặt để họ tiếp tục là những 
cánh tay nối dài của Giáo Hội trở thành những tông đồ cho người trẻ khác. 

10. Mong sao bằng sự cộng tác bền bỉ giữa các hội đoàn và cá nhân, ân sủng đổi mới của Thần Khí sẽ hoạt
động sôi nổi nơi những người trẻ thiếu kinh nghiệm nhưng nhiệt thành, thiếu sót nhưng đầy tiềm năng, bồng bột 
nhưng rất sáng tạo, nhờ đó, họ sẽ tích cực dấn thân hơn nữa trong các hoạt động của Hội Thánh và trong cả 
những môi trường sống hằng ngày của họ. 

Kết 

11. Cùng với các bạn trẻ trên thế giới, giới trẻ Việt Nam chúng con ước mong “chọn Giêsu” là Đấng Cứu Độ
duy nhất, và cùng quyết tâm thực hiện ước mơ của Đức Thánh Cha Phanxicô: 

“Cha ước mơ có được một triệu người trẻ Kitô hữu, hoặc thậm chí còn nhiều hơn nữa, là có cả một thế hệ 
cùng ‘vừa đi, vừa bàn chuyện học thuyết xã hội cho những người đồng thời với mình’. Không có cái gì 
khác sẽ làm thay đổi thế giới mà chỉ có những con người cùng với Chúa Giêsu dấn thân cho thế giới, cùng 
với Người đến với những “vùng ven” và đi vào giữa những lấm lem của cuộc đời.” 

(Đức Thánh Cha Phanxicô, Lời dẫn nhập, DOCAT, 2015). 

Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2018 
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Hai Đức Giám Mục Việt Nam được đề cử tham dự Thượng Hội Đồng Giám Mục 2018 về Giới Trẻ: 
1. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, Giám mục Phụ tá Giáo phận Vinh.
2. Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Giám quản Tông toà Tổng Giáo phận Sài Gòn.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Ghi chú thêm (nguồn:chuacuuthe.com/docat) 

DOCAT: Học Thuyết Xã Hội Của Giáo Hội Công Giáo 
(Social Doctrine of The Catholic Church) được ra mắt tại 
Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Krakow, Ba Lan, ngày 
26/7/2016. DOCAT là công cụ để “làm” công bằng xã hội 
theo phương cách Công giáo. 

ĐTC Phanxicô viết trong Lời dẫn nhập cho quyển DOCAT: 

 “Động từ tiếng Anh ‘to do’ là một phần của tên quyển 
sách. DOCAT trả lời các câu hỏi: “Chúng ta nên làm gì?”; 
DOCAT như một quyển cẩm nang giúp chúng ta thay đổi 
bằng Tin Mừng trước hết chính bản thân mình, sau đó hoàn 
cảnh xung quanh gần gũi nhất của chúng ta, và cuối cùng là 
toàn bộ thế giới. Với sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta 
thực sự có thể thay đổi thế giới”. 

YOUCAT: Giáo Lý Công Giáo Cho Giới Trẻ (Youth 
Catechism of The Catholic Church) ra mắt vào tháng 8 năm 
2011 tại Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới, Madrid, Tây Ban Nha. 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 36



VIETNAMESE YOUTH
LOOKING FORWARD TO SYNOD ON YOUTH 

Theme:  
“Young People, the Faith and Vocational Discernment” 

Collected by Nguyễn Đức Tuyên 
Based on news from the Archdiocese of Saigon 

Introduction 

1. The 2018 General Assembly of the Synod of Bishops in Rome is an assembly special not only to bishops but
also to all Catholic youths across the world. It is an event of young people and for young people. Interested in 
and looking forward to an expectant Synod of Bishops, about 250 young Catholics from several dioceses of 
Vietnam0F

1 have responded to the call of the Saigon Archdiocesan Youth Ministry Committee to attend two 
sessions with Most Reverend Joseph Do Manh Hung, Apostolic Administrator of the Archdiocese of Ho Chi 
Minh City, to share opinions and thoughts on the topic: “Young People, the Faith and Vocational Discernment”. 
On two Sundays of April 22 and May 13 (2018), young people were able to speak out their concerns, all of 
which were listened to attentively by bishop Joseph. This present document summarizes their concluding 
remarks about some, the challenges in their life of faith they are experiencing, and their expectations they want 
to convey to the pastors of the Church. 

2. The process of the two days of talks helped the young participants realize that discernment is not limited to
recognizing priestly or religious vocation, religious or lay life, and religious life or marriage, but also as a 
process of judgment so as to distinguish between good and evil, to select the means or circumstances to achieve 
the chosen objectives. The proper discernment in Christianity follows the direction of Wisdom, or “the Gift of 
Discernment”, consisting of three stages: I. Recognizing – II. Interpreting – III. Choosing1F

2. 

I. Recognizing 

3. Reflecting on the Recognizing stage, the young friends shared the issues that are affecting the lives of faith
of young Catholics in Vietnam in general and of young people in Saigon in particular. These are the six issues 
that have been discussed: 

3.1. Confusion and hesitance about decisions for the future 

1 According to statistics, there are an estimated 300,000 young Catholics in Saigon (18-35 years old), and at least 120,000 young 
Catholics (from other provinces in the country). Thus, the total number of young Catholics in Saigon is about 420,000. (cf. Rev. John 
Le Quang Viet, Young Adult - Documentary on the Synod 2018, p. 5) 
2 Cf. Instrumentum Laboris, n. 3. 
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 Young people dream of achieving success and happiness in life. They are under the influence that 
success is the ability to make a lot of money and happiness is the ability to own and enjoy many things. So, 
how to get a lot of money? 
 
 Young people plunge into courses in the hope of finding a job that can help them earn a lot of money. Or 
they fall easy prey to the pleasures of life (parties, gambling, addiction...). 
 
 This makes them rush hastily through life. They have lost their desire for inner depth and do not have 
“stop and think” moments for God. 
 
3.2. Phenomenon of virtual life 
 
 The evolution of social networking makes it easy to connect with young people. Useful information, 
valuable experience... can be accessed at once with just a “share” button. 
  
      But social networks are also places to propagate seemingly reasonable but dangerous opinions because these 
thoughts are contrary to the Good News and the teachings of the Church. To illustrate: recently many young 
Catholics have signed a petition requesting death to a killer of a Vietnamese little girl in Japan. 
 
3.3. Easy sex 

 
 Along with social networks, movies, books, stories... are things that are making young people see 
premarital sex a fashionable trend. 
 
3.4. Homosexuality 

 
 Young Catholics are increasingly bewildered and feel alienated from the Church’s teachings before 
events such as: 

- Acceptance of same-sex marriages in many countries; 
- Marriages of homosexual celebrities; 
- The idea “love is always right” praised in many places; 
- The opportunity to meet people of the “third gender” and listen to their true feelings, among whom there 

are our friends and relatives... 
 

3.5. Abortion 
 

 Uncertainty in finance and work leads to a difficult life that is making young people sympathetic to the 
justification for abortion. 
 
 
3.6. Divorce 
 Young people witness unhappy marriages of their parents, siblings or friends, and with the increasing 
divorce trend in society; therefore, even though unmarried, they tend to undervalue marriage and accept 
divorce as an escape. 
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II. Interpreting 
 
4. Facing the six challenges: Questions “Why?” 
 
 Despite recognizing the challenges in their life of faith, the young find the Interpreting phase not 
becoming easy to young people. As members of society, they are facing many questions: 
 

4.1. Young people want to succeed, want to be happy. That is the ambition, is the legitimate dream of young 
people. But, they ask themselves: Why am I not “successful”? Is it because I’m poor, I do not have money...? 
Why am I not “happy”? Is it because I have no luxury vehicle, no fashionable clothes...? 
 
4.2. Why refuse the joy of satisfying the need for self-assertion, for being the center of attention, and for 
admiration when just a mouse “click” I can become a hero on the global online network? 
 
4.3. Why do I have to be “old-fashioned” and “less civilized” when insisting that “virginity is worth 
thousands of gold”? 
 
4.4. Why not follow the concepts of some “so-called progressive countries” when I insist on denying the 
need of homosexual people? 
 
4.5. Why not consider myself to be important and the key to choosing abortion for the life of mine, of the 
unwanted child to avoid the imminent foreseeable pains? By so doing my life, my unwanted baby, and others 
such as my parents could be happier and less burdensome..., couldn’t they? 
 
4.6. Why not choose comfort, joy and happiness but sacrifice myself for my children, to listen to the teaching 
that God forbids divorce preached by priests who don’t have to undergo the complicated life among 
disputing family members? God loves all the people and wants them to be comfortable, joyful and happy all 
the time, doesn’t He? 
 

 Rooted in the core concepts of happiness, young people will find the right answer that enables them to 
reach the goal of true lasting happiness, or they will miss the target when touching the illusion of happiness 
only, and then it will - sooner or later - break and cause deep pain to themselves and others. 
 
5. In the light of Catholic Social Teaching 
 
 We will go into detail about each issue one after another, with the help from social teachings of the 
Church. The practical catechism so close to young people is “DOCAT”, a popular adaptation of the 
Compendium of the Social Doctrine of the Church. 
 
 More than just a guide to the Christian life, DOCAT is a close friend of young people, the norm that 
helps young people orient themselves when they are confused and disturbed by too many choices for the future. 
In the face of such choices, young people need to have principles for reflection and criteria for judgment. The 
Church has provided a “set of tools” for reflection and judgment, which is a system of four principles: 
Personhood - the Common Good - Solidarity - Subsidiarity (DOCAT, 84), and four values: Truth - Justice - 
Freedom - Love (DOCAT, 104-109). 
 

5.1. True success, true happiness 
 
 The very desires to succeed and find happiness are legitimate aspirations of man. But whether we can 
succeed in bringing about a true and lasting happiness depends on how well we know the full truth about 
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man. That means in addition to his physical body (beautiful shape, good health...), his psychological aspects 
(life skills, social communications...), and his intellectual abilities (knowledge, academic degrees...), man has 
the part of spirituality which is often forgotten. 
  
      True success, therefore, which leads to true happiness depends not only on having money, beauty and 
knowledge, but also on maintaining a good relationship with everybody. In fact, “we can be happy only in 
good relationships with others” (DOCAT, 26). This can be done when we live and act based on the four 
principles and four values mentioned above. “The permanent principles of the Church’s social doctrine... 
constitute the very heart of Catholic social teaching” (Compendium of the Social Doctrine of the Church, 
hereinafter briefly referred to as “Compendium”, 160). The Bible affirms, “Living the truth in love, we 
should grow in every way” (Eph 4:15). 
 
5.2. Be true to yourself and announce the truth 
 
 Social networking is a tool for people all over the world to communicate and connect with each other, to 
overcome barriers in space and culture. Each person not only receives information, but also produces it. 
Therefore, in engaging in social networking, the user must clearly understand their responsibility (DOCAT, 
42). First of all, be selective and spread the truth in wisdom: “When it comes to news, think of the ‘three 
sieves’ of Socrates: Is it true? Is it kind? Is it helpful?” (YOUCAT, 457). 
 
 This truth must be expressed in love. Although the information is for the purpose of denunciation, it 
must be aimed at a good value, such as desiring the matter will be improved, preventing bad information 
from being spread... Do not humiliate anybody or “share”, “like” what may offend somebody, undermining 
his dignity. For example: Post pictures and “share”, “like” articles insulting some crèche teachers who 
maltreat their pupils. 
 An important responsibility many young people today do not care about is that they have to be true to 
themselves when communicating on social networks. When living in the virtual world, social network users 
would think they could make decisions on quite a few matters, based on a virtual power (they might deceive 
themselves into believing they are being adored and “liked” on social networks). But are their self-worth 
really so? In fact, they are deceiving themselves when being not true to themselves, because power and self-
worth exist in real life only while social networking is nothing but a means to convey information and ideas. 
 
 Another responsibility DOCAT wants to remind social network users is respect the truth and the 
principle of solidarity. “People can use media in a way that results in useless information and meaningless 
entertainment; in this way, one can prevent others from living the real life” (DOCAT, 44), because 
“solidarity means to intentionally support people in a positive way for them to live well” (DOCAT, 102). 
Therefore, when “sharing, liking, commenting” some information, we get involved and are not innocent: we 
are playing the role of an information producer, and we must be responsible for the principle of solidarity. 
 
 On the contrary, even though we do announce thoughts and information based on the Church’s 
viewpoints, we should do it in a spirit of solidarity, not forgetting to open our hearts to listen to other 
viewpoints, encouraging others to participate, so that they themselves as well as all of us come to recognize 
and understand what the truth is. For the principles of solidarity and subsidiarity are closely related to the 
construction of a better society. 
 
 Finally, it is the responsibility of each person himself, “since I should enter into true community with 
others through the media instead of shutting myself off in self-centered ‘virtual’ isolation from other people 
and their real needs” (DOCAT, 42). This is the principle of personhood, i.e., a person is someone who has 
to live with his/her relationships. Social networks cannot completely replace face-to-face human 
relationships. To illustrate: Among a whole group drinking coffee, or in a family dinner, each person is a 
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private world of his/her own with a “smartphone” in the hand. This is what the Holy Father often warns 
against. 
 
5.3. True love 

 
 In DOCAT, we can also find definitive answers to the pre-marital sex movement that is gradually 
“normalizing” among young people. “To marry someone means to give oneself completely to that person: 
husband and wife should live together and be there for each other, with their whole physical and mental 
constitution. Family embraces all areas of life. It is in marriage, where sexual union has its just place, that the 
love of a man and a woman becomes fruitful” (DOCAT, 124). Only in marriage, as a sacrament, does the 
physical intimacy of the spouses become a sacred act and open to spiritual communion, that means the 
principle of personhood is respected in its true sense (cf. DOCAT, 125; CCC, 2360). 
 
- Under current trends, premarital sex is often interpreted as the choice of freedom and self-responsibility of 
the couple. In fact, “true freedom is not the ability to choose whatever is good or bad, but the ability to 
choose good” (DOCAT, 106). Therefore, premarital sex does not aim at the true value of freedom. 
 
- In addition, premarital sexual relations may lead to abortions, infection of sexually transmitted diseases due 
to a self-indulgence lifestyle and may result in children who lack a parent. This act violates the principle of 
solidarity, adversely affecting society and the life of others (DOCAT, 126). 
 
- And it cannot be denied that life is real, so trial living is meaningless: trial living is not living, but only 
existing. Trial love is not the true love, but is merely a covered lust, often hiding an abuse. Can you try 
death? - “One cannot live a trial life or die a trial death. One cannot live a trial basis or accept a person on 
trial and for a limited time” (Saint Pope John Paul II, in YOUCAT, p. 219). 
 
5.4. Respect the dignity of homosexuals 

 
 Continuing to illuminate these issues in the light of the Catechism of the Catholic Church and the 
Catholic Social Doctrine, young people will easily recognize and further understand the Church’s clear views 
on the issue of homosexuality. 
 
- “The Church believes that in the order of creation, man and woman are designed to need each other’s 
complementary traits and enter into a mutual relationship so as to give life to children. Therefore, that is 
why homosexual practices cannot be approved by the Church” (YOUCAT, 65). 
 
- A homosexual orientation in a human being is often influenced and formed by many factors. “It is a painful 
experience for many homosexually oriented people that they do not feel erotically attracted to the opposite 
sex and necessarily miss out on the physical fruitfulness of the union between man and woman according to 
human nature and the divine order of creation. Nevertheless, God often leads souls to himself along unusual 
paths: a lack, a loss, or a wound - if accepted and affirmed - can become a springboard for throwing oneself 
into the arms of God” (YOUCAT 65); therefore, the Church does not condemn those having a homosexual 
tendency but respects the human dignity that God has given them. 
- It is noteworthy that the “unnatural” type of sex, such as anal or oral sex (breach of the value of truth), is 
inconsistent with the structure created by God in the body of man and woman, so homosexual acts easily 
spread dangerous diseases incurable so far (HIV, HPV...), causing damage to life. Statistic data in Vietnam 
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and the United States show that homosexual sex is the most common route of transmission of these 
diseases2F

3. 

- An objective truth is that it is impossible to make the partnership between two persons of the same sex 
fruitful through the transmission of life (breach of the value of love) according to the plan inscribed by God 
in the very structure of the human being (Compendium, 228). 

- Connected with de facto unions is the particular problem concerning demands for the legal recognition of 
unions between homosexual persons. Recognizing the right to marriage of homosexual persons would be 
tantamount to putting homosexual unions on a legal plane analogous to that of marriage and the family of the 
spouses with full familial responsibilities and duties would mean being unjust to the spouses in the true 
sense of husband and wife. The concept of marriage would undergo a radical transformation, with grave 
detriment to the common good, especially to such homosexual persons’ adopted children who need 
sentiments of both father and mother (Compendium, 228). 

 In summary, sympathy and respect for the dignity of persons with a homosexual orientation is rightful 
and necessary, as taught by the Church, but we know that the truth is a value that must be respected. Only 
when the truth is also respected can each and every person and the whole society be truly and completely 
developed. 

5.5. Respect life 
 It is a bad situation that the number of abortions increases terribly because this violates the values and 
principles set out in the Social Doctrine of the Catholic Church. 
- First of all, this action violates the principle of personhood, because the fetus is a person but is considered 
“something” not worth existing and deprived of its inviolable dignity. 

- Abortion terminates the development of the baby in the fetus, which goes against the principle of 
solidarity, which means we must love others and want them to develop. 

- This “killing” act is conducted against a fetus incapable of defending itself, a serious offense against the 
value of justice. 

- And while freedom means always choosing the good, abortion is gravely contrary to the moral law. 

     Considering this issue in the light of Catholic social teaching, can financial instability and job insecurity 
be justified for killing a child? 

5.6. Respect happiness and love in marriage 

 An issue related to family life and also in violation of the values and principles of the Church’s social 
teaching is divorce. 

- Divorce hurts the dignity of both parents and children (the principle of personhood). The family is a place 
where people are loved unconditionally for their dignity and for being family members. Divorce is denying 
and rejecting each other, disregarding the dignity of the spouse, and rejecting the responsibility to raise 
children in a loving home harmonious with their dignity, thus undermining the dignity of their children. 

3 https://tuoitre.vn/nhiem-hiv-tu-quan-he-dong-gioi-20180521095039444.htm and 
https://www.cdc.gov/hiv/statistics/overview/ataglance.html. 
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- Divorce violates the principle of solidarity because it breaks the bond between the members and disrupts 
the family. 
- The family itself is also a source of the common good for society. It is in the family that parents apply, and 
educate their children to live, the principle of subsidiarity among the family members and they all work 
together for the common good.   
  
 Thus, divorce breaks the principles of subsidiarity and the common good. 
 
- Divorce violates all the four values of truth, justice, freedom and love, because the characteristic of 
marriage is the vow of eternal bonding: to love unconditionally and to remain faithful, to respect each other; 
divorce is the misuse of freedom to betray love; marriage annulment is unfair to one’s spouse, unjust to the 
right of the children to be loved and brought up; and divorce also demonstrates that the truth of the noble 
human dignity, of love with a noble dimension, of the true meaning of freedom and justice is not fully and 
integrally understood. 

 
“Salvation, the definitive wholeness and perfect happiness that is granted to us through Jesus Christ, is 
not something that only a few people can attain. God wants the salvation of all mankind. This salvation 
liberates man in all his dimensions: as body and spirit, personally and socially, in his earthly history and 
forever in heaven. In history, and therefore in the time in which we find ourselves, this salvation is 
already dawning; however, it will be perfect only in eternity. Hence we must reject all political ideologies 
that promise salvation already on earth. The fact that we will find paradise only in heaven is not a 
consolation prize, nor is it disdain for the world. Rather, because of our hope for eternal life, we can 
shape the here and now in justice and love. Nothing good that we do here on earth is in vain; rather, it is 
taken up into the perfection of eternity” (DOCAT, 17). 
 
 
 

III. Choosing 
 
6. To sum up, DOCAT will help young people have a solid doctrinal and moral foundation to enter the Choosing 
stage, the most important and difficult phase of the process. For from perception to action, courage and renewed 
power of the Holy Spirit are required. For the above trends are always so beautiful and passionate, sometimes 
very real, so attached to the life of young people that it is difficult for them to give up or dare to choose a 
direction opposite to the trend of the times. As Saint Paul himself says, “For I do not do the good I want, but I do 
the evil I do not want” (Rom 7:19). 
 
7. At this stage young people need practical help, in the first place, for 80% of the four hundred thousand 
young Catholics of Saigon, who are still unfamiliar with the archdiocesan youth activities. More playgrounds 
are needed to gather them (such as youth day, meetings, spiritual retreats or youth camps...), or study courses 
that help both deepen their life of faith and provide necessary skills for their everyday life. 
 
8. In these playgrounds, young people need accompaniment of bishops, priests, religious, or parents and 
specialists in various fields... to share with them valuable knowledge and experiences that can only be enriched 
by fostering and learning over time. These are the very things that they are lacking and inadequate to. 
 
9. In addition, the small contingent of core young people who are currently collaborating and engaging in 
church activities in this way or another need to be supported and trained more deeply in all aspects so that they 
continue to be the extended arms of the Church and become apostles to other young people. 
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10. With a constant collaboration between various associations and individuals, the renewing grace of the 
Spirit will be active in young people, inexperienced but enthusiastic, inadequate but potential, temperamental 
but very creative, so they will actively engage in the activities of the Church and in their daily living 
environments. 
 
 
Conclusion 
 
11. Together with young people of the world, we Vietnamese young people wish to “choose Jesus” as the only 
Savior, and are determined to fulfill the dream of the Holy Father: 
 

“I wish I had a million young Christians or, even better, a whole generation who are for their 
contemporaries ‘walking, talking social doctrine’. Nothing else will change the world but people who 
with Jesus devote themselves to it, who with him go to the margins and right into the middle of the dirt.” 
(Introduction, DOCAT, 2015). 

 
 
The Vietnamese Youth, 2018 
 
 
 
Two delegate Vietnamese bishops for Synod 2018: 
1. Bishop Peter Nguyen Van Vien, Auxiliary Bishop of the Vinh diocese. 
2. Bishop Joseph Do Manh Hung, Apostolic Administrator of the Archdiocese of Saigon. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Supplemental notes 
(Source: youcat.org/products/docat) 
 
DOCAT: Social doctrine of the Catholic Church, 1st edition published on July 26, 2016, on the occasion of the 
World Youth Day, Krakow, Poland. 
In the Foreword of DOCAT Pope Francis wrote: 
 
“The English verb “to do” is part of the title. DOCAT answers the question: “What should we do?”; it is like a 
user’s manual that helps us to change ourselves with the Gospel first, and then our closest surroundings, and 
finally the whole world. For with the power of the Gospel, we can truly change the world.” 
 
YOUCAT: Youth Catechism of the Catholic Church, originally introduced in August 2011 during the World 
Youth Day in Madrid, Spain. 
 
In the Foreword of YOUCAT Pope Benedict XVI wrote: 
 
“So I invite you: Study this Catechism! That is my heartfelt desire. This Catechism was not written to please 
you. It will not make life easy for you, because it demands of you a new life. It places before you the Gospel 
message as the “pearl of great value” (Mt 13:46) for which you must give everything. So I beg you: Study this 
Catechism with passion and perseverance.” 
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Ai Kêu Tôi Đó?  

 

     Phó Tế Châu, Vọng 2018 

 

Năm năm trước, tôi và Đào chia sẻ tâm tình 

phấn khởi khi mới đáp tiếng gọi đồng hành tâm linh 

với nhau trên chặng đường cuối đời: tôi học làm 

người phục vụ (deacon), và Đào làm “giám đốc” giúp 

tôi dám bớt ôm đồm. Bây giờ, ba năm sau khi được 

Đào đồng ý và tôi đã chịu chức Phó Tế Vĩnh Viễn với 

mệnh lệnh: “Hãy tin những gì thầy đọc, dạy những gì 

thầy tin, sống những gì thầy dạy.” Trên đường phục 

vụ Chúa và cộng đoàn giáo xứ, tôi vẫn phấn khởi 

chóng cả mặt. Tôi thường tự nhắc Phó Tế Vĩnh Viễn 

là ai? Hay thiết thực hơn: Phó Tế làm gì cho xứng 

đáng với ơn gọi phục vụ? Tôi có nói những gì tôi 

sống, tin những gì tôi nói, đọc những gì tôi tin? Từ từ 

tôi xin kể tội mình.   

 

Tôi xin kể chuyện tôi xưng tội. Nghe hấp dẫn 

chưa? Năm nay Cộng Đoàn được vinh dự có Đức 

Giám Mục riêng đầu tiên trong 35 năm: Đức Cha 

Tôma Thành. Ngài thật hiền lành, vui vẻ giảng tĩnh 

tâm mùa Vọng hòa hợp với Ban Ca Nguyện. Sau đó 

Cộng Đoàn ăn trưa rồi dọn mình xưng tội, mở cửa 

lòng làm hòa đón Chúa vào chính mình. Tôi đợi đến 

sắp cuối hàng. Anh hướng dẫn viên thấy gần giờ lễ 

nên hỏi tôi có muốn qua hàng xưng tội bằng tiếng Anh 

với cha Mỹ không? Tôi trả lời “không” cái một, vì tôi 

phạm tội bằng tiếng Việt, nên tôi xưng tội bằng tiếng 

Việt! Anh mỉm cười gật gù. 

 

Tôi đáp lời kêu gọi phục vụ hằng ngày. Nhớ 

trong năm tu học (diaconate formation) thứ hai, tôi bị 

đánh ngã (người Huế gọi là bổ ngửa, nghe như “bổ 

ngựa,” như thánh Phaolồ bổ ngửa) bằng cú chóng mặt 

bất ngờ và tai bị ù điếc vĩnh viễn cho đến bây giờ. Thế 

là tôi không đi học được nếu không có Đào chở đi! 

Một bài học khiêm nhượng: không vợ, đố thợ làm nên. 

Cho tới ngày được chọn làm Phó Tế tôi vẫn lâng lâng 

ngày đêm. Lúc nào cũng như mới vừa cạn 3 cốc đế, 

hay ực xong 3 chai bia. Cứ thế mà tôi dấn thân và ký 

giấy hứa sẽ không tái giá lấy vợ nữa “nếu trời gọi về, 

và tiên nữ về luôn.” Lỡ khi không có Đào thì “mai đây 

ai đưa anh đi đến cuối cuộc đời?” Nhưng chuyện xa 

vời chỉ có Chúa sẽ cho tôi biết. Chỉ biết hôm nay tôi 

có Đào đưa đi. Vợ chồng Phó Tế Vĩnh Viễn được kêu 

gọi sống bí tích hôn nhân, có Chúa làm người tình thứ 

ba. Cứ thế mà tôi “say sưa” phục vụ các gia đình. 

 

Tôi thường chia sẻ cảm nghiệm phục vụ với 

Đào. Ngoài sân tennis có người ra sân để được nói vui 

miệng, có người ra chơi để được thắng, còn tôi cố 

gắng chơi để được bạn: đưa banh phục vụ, vừa tay, 

vừa sức, vừa tính người. Khi phỏng vấn chịu chức, có 

người hỏi mẹo: Thầy đánh tennis thế nào? Tôi trả lời, 

tôi cố đánh hợp trình độ của đối thủ. Người hỏi gật gù 

bảo tôi có khiêm nhượng. Không khiêm nhượng sao 

được khi phải chơi Tennis Say (Drunken Tennis như 

Drunken Kung Fu) vì vừa điếc, vừa mù, vừa choáng 

váng kinh niên? Tôi thường bị partner phàn nàn khi 

đánh hụt, đánh hư, đánh hiền quá tôi đành ngậm 

miệng đọc kinh ăn năn đền tội. Khi gọi banh trong hay 

ngoài mức, có bạn tin tôi nên nói: “Thầy Sáu không 

nói dối.” Tôi cười trả lời: “Đúng vậy, nói sai thì có, 

nói dối thì không.” Môn quần vợt giúp tôi trị liệu cái 

choáng váng thể trí, xã hội, và tâm linh. 

 

Tôi nghe được câu chuyện “Ai kêu tôi đó?” 

qua đám nhậu Tennis. Chuyện kể có anh rất thích 

nhậu nhưng hôm đó hàng xóm rình rang xôm tụ mà 

không thấy ai hú anh một tiếng. Đợi tới trưa anh 

không chịu được bèn diện bảnh bao giả vờ có công 

chuyên bận rộn đi ngang qua nhà đang có tiệc vui vẻ 

ồn ào. Vẫn không ai gọi mời anh. Anh khựng lại nhìn 

vào nhà nói lớn “Ai kêu tôi đó? Có tui đây!” Rồi anh 

tự nhiên vui vẻ bước vào nhập tiệc. “Xin lỗi anh em, 

tôi bận công chuyện lu bu nên tới trễ. Theo đúng luật 

tôi phải uống phạt và ăn bù.” Anh tự rót rượu và uống 

vội ba cốc rồi ngấu nghiến ba món mồi. Vì thế, có một 

dạo gặp nhau ngoài sân, có người hỏi có nhậu không 

bằng câu: “Ai kêu tôi đó?” Đức Giáo Hoàng Phan-xi-

cô bảo người phục vụ cho chiên cần phải có mùi 

chiên. Với đám nhậu này, tôi phải có chút mùi rượu. 

Thế là tôi phục vụ “say sưa”. 

 

Các thầy được dạy rất nhiều về sự bất công 

trong xã hội thời Chúa Giêsu, và còn nhan nhản thời 

nay. Tôi được thấy vô số nghịch lý Chúa dạy từ sự 

sống cho tới sự chết. Làm sao tôi sống quân bình với 

các nghịch lý? Cũng trong năm thứ hai, ba tôi mất đột 
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ngột. Vì ngày Tết nên người chết chen chỗ ở nhà quàn 

Peek Family. Ba tôi phải đợi đến sau Tết mới có ngày 

thăm viếng. Rồi cùng tuần đó, ông Cố của Cha Quản 

Nhiệm mất. Ngài nói: “Hai anh em chịu tang cùng 

một lúc!” Ngày lễ của ông Cố có đâu ba mươi Cha 

tham dự tại nhà thờ Thánh Linh. Ngày lễ cho ba tôi 

hôm sau, văn phòng giáo xứ bất ngờ báo cho biết 

không có cha chủ tế vì các Cha có họp! Tôi hỏi cha 

Quản Nhiệm mình, Ngài nói sẽ cố gắng đến. Nghe 

mong manh quá, tôi phải kêu cứu thêm Cha quen thân 

từ San Diego lên. Trong thánh lễ, tôi cảm nhận ý ba 

tôi ước muốn “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa,” thật là 

xứng đáng cho một người tu hội dòng Ba Phanxicô: 

khó nghèo, khiêm hạ. Chúa thay đổi cái nhìn phục vụ 

của tôi: ơn Chúa đền bù vừa đủ cho mỗi người, mỗi 

hoàn cảnh và tôi cứ làm việc của tôi khi Ngài gọi: 

“Xin vâng!” 

 

Tôi cầu cho linh hồn các người đã qua đời, 
xin lễ cầu hồn, giỗ, viếng mộ. Đây là những cử chỉ 

yêu thương bác ái để sống lại nhiều kỷ niệm, cảm xúc 

tưởng chừng người còn đây, vẫn còn mãi đây. Phạm 

Đình Chương có những lời gợi nhớ trong bài hát 

“Người Đi Qua Đời Tôi”: 

 

Người đi qua đời tôi, không nhớ gì sao người 

Và ai qua đời tôi, chiều âm vang ngàn sóng.  

Trên lối về nghĩa trang...  

 Nghe những lời linh hồn, trong mộ phần đen tối đen.  

Vàng xưa đầy dấu chân, đen tối vùng lãng quên.  

Em đi qua đời anh, không nhớ gì sao em? 

 Cha đi qua đời con, không nhớ gì sao Cha? 

Mẹ? Con? Bạn? Tôi nhớ một buổi sáng tại nghĩa trang 

El Toro, tôi giúp an táng (graveside service) một 

người mẹ. Nghĩa trang im vắng với một quan tài trên 

mộ trống, một thân nhân mang vest xám, và một nhân 

viên nhà quàn. Tôi hỏi nhẹ “Còn đợi ai nữa không?” 

Thân nhân ngậm ngùi nói không còn ai khác. Anh là 

con trai duy nhất từ Nữu Ước, và bà mẹ sống một 

mình ở Quận Cam từ bao giờ. Anh sụt sùi hối tiếc 

không được gặp mẹ thân yêu lần cuối. Tôi đề nghị cầu 

nguyện cho bà và phó dâng bà trong tay Chúa nhân từ. 

Anh gật đầu cám ơn. Tôi đọc kinh với anh cho mẹ 

anh, làm phép mồ, rồi trao cho anh Thánh Giá an ủi. 

Phút chia tay đau buồn, tôi đưa cho anh cây rảy nước 

thánh để tự tay anh làm dấu yêu thương, tha thứ, phó 

dâng. Anh đặt cánh hoa hồng rồi ôm quan tài như ôm 

mẹ lần cuối. Tôi thay mặt Giáo hội hiện diện với anh 

và người qua đời bằng cánh hoa và nụ hôn giã từ lên 

quan tài rồi quay bước, sợ nước mắt dâng lên “ngàn 

sóng.” Trên lối rời nghĩa trang, qua mộ phần các 

người tôi đã nhớ cầu nguyện cho, tôi „nghe những lời 

linh hồn‟ vỗ về, an ủi, thông công. 

 

Lần nào tôi đi thăm bệnh nhân (ministry to 

the sick) về tôi cũng thẫn thờ đăm chiêu cả ngày. Tôi 

còn rất vụng về khi an ủi một ai, nhất là khi hỏi han 

thăm viếng người bệnh. Tháng này tôi cầu nguyện cho 

một bệnh nhân đợi chết nếu không có người hiến nội 

tạng. Cô nhìn như chiếc lá còn xanh đang vàng úa 

trong giọt nắng thu còn ngập ngừng quyến luyến trên 
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ngọn cây. Theo cô biết thì có rất nhiều người bệnh trầm trọng hơn đang đợi trước. Cô nghĩ đến cái chết đang đổ 

bóng lên đời mình. Cô không sợ chết nhưng có nhiều câu hỏi: “Chết rồi đi về đâu?”  “Thầy có tin vào tái sinh 

hay luân hồi không?” Cô sinh ra trong gia đình Công Giáo. Chịu các bí tích tái sinh Công Giáo. Khi lớn lên thì 

tái sinh theo Jehovah‟s Witnesses, rồi hiện đang tái sinh theo Tin Lành. Giờ phút sinh tử cô hối hận vì hậu quả 

của thú đánh chén, rồi cô phân vân. Mắt cô trĩu xuống. Tôi chia sẻ với cô: sống là tái sinh từng giây phút. Nếu 

trong giây phút này cô mời Chúa Kitô đến chịu đau khổ với cô, thì giây phút sau cô còn sống với Ngài, vì đau 

khổ cho cô là nghề của Ngài, như những lần cô đánh chén với bạn, làm vui hơn, đỡ buồn, và biết đâu có hy 

vọng cho phút sau, giờ sau, mong đợi đời sau với Chúa. Cô gật gù và mắt sáng lên sau khi tôi cầu nguyện với 

cô. Tôi giã từ cô như chưa làm tròn nhiêm vụ. Nhưng tôi phải để Chúa làm việc. Ngài rất “prồ” về việc của 

Ngài hơn là tôi. 

 

Đào gặp một Sơ trong lớp học về Đức Mẹ. Trước lạ sau thân. Nhà dòng gửi Sơ đi học cao học sư phạm 

Anh Văn tại Cal State Fullerton. Đào thường hay mời Sơ đi ăn. Một hôm trời mưa gió, Đào nhờ tôi cầm dù che 

mưa đưa Sơ về nhà dòng. Đang vui vẻ chào giã từ Sơ thì đâu ngờ Sơ Bề Trên đứng sừng sững nhìn mưa và 

chúng tôi tự bao giờ. Sơ Bề Trên nghiêm nghị hỏi tôi: “Vợ Thầy đâu?” Tôi vui vẻ chào Sơ Bề Trên như mọi lần 

nhưng lần này tôi đọc vẻ lúng túng vì Sơ không biết Đào đang tránh mưa ở ngoài xe. Thật là “Đưa Sơ về dưới 

mưa, nói năng chi cũng thừa.” Tháng rồi, nhà dòng báo tin Sơ bị nhức đầu dữ dội phải vào nhà thương ở 

Saìgòn. MRI Scan cho thấy Sơ có bướu lớn trong đầu. Nhà dòng cho Sơ đi Nhật gấp để mổ. Hai tuần không 

nghe tin. Khi đi dự lễ cầu hồn cho các phó tế và thân nhân phó tế đã qua đời, nhà thờ ở Fullerton, đi ngang qua 

Cal State Fullterton, Đào và tôi nhớ đến những lần đón Sơ tan trường để đi ăn thư giãn, hai đứa nhớ đến Sơ. Tôi 

đến cầm tay tượng Đức Mẹ hỏi: “Mẹ ơi, Sơ ra sao rồi hở Mẹ?” Thế mà 4 giờ sáng, điện thoại cầm tay của Đào 

rung bật tôi khỏi giấc điệp, trong khi Đào còn ngủ say (không dám nói ngáy say). Tôi nhìn điện thoại thì thấy 

tin nhắn của Sơ!  Đức Mẹ đã trỗi dậy đi viếng Sơ ở Nhật mau mắn như Mẹ vượt đồi đi viếng người chị họ 

Elisabeth già nua đang cưu mang trong đức tin năm nào!   

 

Chúa Mẹ làm việc thật kỳ diệu. Bây giờ tôi mất đi một tai trái, có chỉ để làm kiểng chứ chẳng nghe ra gì. 

Tôi không đi nghe nhạc nữa vì họ không bớt 50% cho tai điếc. Nhưng nhờ đó, cái gì “phải” thì tôi nghe, khi tôi 

lắng nghe tiếng Ngài gọi trong cuộc sống. Có nhiều mất mát, nhưng tôi phải chấp nhận ly rượu cạn để Ngài 

rót cho tôi rượu mới của Ngài, để tôi say trong rượu yêu thương mới, để tôi có lòng thương cảm như Chúa 

Giêsu khi người khác hết rượu. Một tí rượu của Ngài, pha vào dòng nhạc vui nhộn của Y Vân trong bài hát 

“Tình Lính,” chắc sẽ làm đậm tình người Phó Tế: 

 

Tình Lính (Y Vân)        Tình Phó Tế (C Trần)  Loving Deacon (C Trần)                

 

Anh là lính đa tình  

Tình non sông rất nặng  

Tình hải hồ ươm mộng  

Tình vũ trụ ngát xanh  

Là mối tình rất êm đềm  

Là tình riêng trong lòng  

Anh yêu em!   

 

Có lúc muốn hái hoa rừng  

Anh gửi về em thêu áo  

Và ngàn vì sao trên trời  

Kết thành hạt chuỗi em đeo  

Dù rằng đời lính không giàu  

Mà chắc không nghèo tình yêu 

Anh là phó-tế đa tình  

Tình Giê-su vĩnh hằng 

Tình Cộng đoàn mến tặng 

Tình Giáo hội tiến thăng 

Và mối tình rất ngọt ngào 

Là tình riêng cho Đào 

Anh yêu em!  

 

Có lúc muốn nói Tin Mừng 

Sống đời mình cho tương xứng 

Cùng vạn vị thánh trên đời  

Chúc tụng ngàn chuỗi Mân côi 

Dù rằng đời có sang giàu  

Chi-bằng-Lời-Chúa cho giàu lòng 

yêu 

 

I'm a loving deacon 

Loving Christ Jesus 

Loving St. Nicholas 

Loving Pope Francis 

Loving a special love 

Loving the love I love 

I love you! 

 

Sometimes I want to preach 

Live the Word in every reach 

Join the saints in Rosary.  

Give praises to Mother Mary.  

For all the riches and smarts,  

Can't-buy-the-love the-Word fills 

the hearts. 
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Hiệp Sĩ Columbus - Cộng Đoàn Đức Mẹ HCG 
 

Nguyễn Trọng Thiệt 
 ( Hiệp Sĩ Huân Tước) 

 
Tổ chức Columbus là một danh từ còn khá xa 

lạ đối với giáo dân Việt Nam ở Orange County nói 
riêng và ở Hoa Kỳ nói chung. Họa chăng giáo dân VN 
biết đến Hiệp Sĩ Columbus qua hình ảnh của những 
người lính mặc áo choàng màu đỏ, đội mũ lông trắng, 
mang nơ đen và đeo kiếm bên hông, đứng dàn chào 
trong các buổi đại lễ, đặc biệt khi nào có Đức Giám 
Mục chủ tế. 
 
 Tuy nhiên Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus rất phổ 
thông đối với giáo dân Mỹ và hiện diện trong nhiều 
sinh hoạt của các giáo xứ trên toàn nước Mỹ. 
 

 Tổ chức Hiệp Sĩ 
Columbus, tên Việt Nam là 
Kha Luân Bố, được thành lập 
vào ngày 29-3-1882 tại tiểu 
bang Connecticut bởi linh mục 
Michael J. McGivney. Cha 
Michael J. McGivney là con 
trai trưởng trong một gia đình 
di dân Ái Nhĩ Lan (Ireland). 

Từ lúc 13 tuổi, ngài phải nghỉ học, để đi làm muỗng 
cho một xưởng đồng ở Connecticut để phụ giúp cha 
mẹ nuôi một gia đình đông con. Đến năm 1868, 
Michael xin vào tiểu chủng viện Saint-Hyacinthe, 
Canada, ở tuổi 16. Ngài phải rời đại chủng viện trở 
về nhà để giúp mẹ nuôi nấng các em sau khi cha ngài 
qua đời vào tháng 6 năm 1873. Khi các em khôn lớn, 
ngài lại trở vào đại chủng viện tiếp tục việc học và 
được chịu chức linh mục vào ngày 22 tháng 12 năm 
1877. 
 
 Cha được bổ nhiệm về phục vụ tại nhà thờ St. 
Mary, thành phố New Haven, tiểu bang Connecticut. 
 
 Từ kinh nghiệm bản thân, Cha McGivney đã 
trải nghiệm thảm trạng xảy ra cho các gia đình di dân 
khi người cha, trụ cột duy nhất của gia đình, bất ngờ 
mất đi, bỏ lại vợ góa con côi không nơi nương tựa. 
 
 Thêm vào đó, trong khi phục vụ giáo xứ, cha 
đã chứng kiến nhiều gia đình di dân Công giáo phải 
tranh đấu vất vả để sống còn và hội nhập vào xã hội 
và nền kinh tế Mỹ. Được sự ủng hộ và chấp thuận của 
cha sở, ngày 29-3-1882, cha đã lập ra một hội ái hữu 
tương trợ mang tên Knights of Columbus nhằm trợ 

giúp tài chánh cho vợ con của thành viên nếu người 
này bất ngờ qua đời. Hội Knights of Columbus khởi 
đầu hoạt động như một hội ái hữu tương trợ với 3 tôn 
chỉ: BÁC ÁI, HIỆP NHẤT, HUYNH ĐỆ. Và sau này 
mới thêm tôn chỉ ÁI QUỐC. 
 
 Thuở ban đầu Tổ chức HS Columbus chỉ giúp 
những gia đình di dân được ổn định và an toàn về kinh 
tế qua các chương trình bảo hiểm nhân thọ, tiền trợ 
cấp hằng năm và các chương trình chăm sóc y tế dài 
hạn. Nói tóm tắt Tổ chức Hiệp Sĩ Columbus được đặt 
trên 4 tôn chỉ hoạt động: BÁC ÁI, HIỆP NHẤT, 
HUYNH ĐỆ và ÁI QUỐC và 4 tôn chỉ  nầy cũng là 
biểu tượng cho 4 cấp bậc mà người Hiệp Sĩ sẽ thăng 
tiến trong hành trình đời hiệp sĩ của mình.   
  
 Cha McGivney đã được giáo dân trong xứ đạo 
mến phục vì ngài phục vụ họ không biết mệt mỏi. 
Nhưng không ngờ ngài vướng căn bệnh sưng phổi và 
lìa đời lúc ngài mới có 38 tuổi vào năm 1980. 
 
 Cha McGivney đã được Đức Giáo Hoàng 
Benedictô XVI phong Đấng Đáng Kính (Venerable) 
vào ngày 15 tháng 3 năm 2008. Một phép lạ đang 
được Tòa Thánh điều tra. Nếu được chứng minh là 
thật, ngài sẽ được phong Chân Phước. 

 
 Khi mới thành lập, những chi đoàn đầu tiên 
đều tập trung ở tiểu bang Connecticut. Trong những 
năm kế tiếp, tổ chức Hiệp Sĩ Columbus bắt đầu lan 
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rộng qua các tiểu bang New England, sau đó khắp 
nước Mỹ và cứ thế tổ chức nầy đã bành trướng khắp 
thế giới. Hiện nay con số thành viên Tổ chức 
Columbus đã vượt quá 2 triệu hiệp sĩ và có hơn 
15,000 chi đoàn trên khắp các quốc gia Hoa Kỳ, 
Canada, Mexico, Ba Lan, Cuba, Guatemala, Tây Ban 
Nha, Nam Hàn, Phi luật Tân và một số các quốc gia 
nhỏ khác. 
 
 Ngày nay, tổ chức Hiệp Sĩ Columbus phát 
triển thành một hội ái hữu phúc lợi, chuyên phục vụ 
các công tác từ thiện như cứu trợ động đất, chiến 
tranh, lũ lụt và các công tác bác ái khác. Và Tổ chức 
Hiệp Sĩ còn đóng vai trò cổ võ, bảo vệ và bênh vực 
các tín điều giáo lý Công giáo như chống phá thai, 
phò sự sống và là hiệp sĩ bảo vệ đạo Công Giáo tại 
nhiều quốc gia khác trên thế giới. 

 
 Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã 
gọi Đoàn Hiệp Sĩ Columbus là “cánh tay mặt mạnh 
mẽ của Giáo Hội.” 
 

Lịch Sử Hiệp Sĩ Columbus Việt Nam tại Giáo 
Phận Orange, California 

 
 Vào năm 2006, khi Cha Mai Khải Hoàn làm 
Giám đốc Trung Tâm Công Giáo, qua nhưng lần tổ 
chức các sinh hoạt cho Trung Tâm, ngài nhận thấy 
cần phải có một lực lượng nhân sự nồng cốt để yểm 
trợ các sinh hoạt của Trung Tâm Công Giáo mà 
không dẫm chân vào sinh hoạt của các đoàn thể 
Công Giáo VN khác đang hoạt động tại các giáo xứ 
ở Quận Cam. 
 
 Qua sự khuyến khích và ủng hộ tinh thần 
của Đức Cha Mai Thanh Lương, Cha Hoàn và anh 
Nguyễn Khanh đã tiếp xúc với Trung ương của Tổ 
Chức để xin họ yểm trợ cho việc thành lập một chi 
Đoàn Hiệp Sĩ VN đầu tiên tại giáo phận Orange. 
 
 Vào ngày 19 tháng 1 năm 2008, Chi Đoàn 
Hiệp Sĩ Columbus VN đầu tiên được chính thức 
chào đời trong một thánh lễ tuyên thệ nhậm chức 
của Ban Điều Hành, được long trong cử hành tại 
thánh đường của Trung Tâm Công Giáo, dưới sự 
chủ tế của Đức Cha Mai Thanh Lương và hai vị 
Tuyên Úy đầu tiên là cha Mai Khải Hoàn và Chu 
Vinh Quang, cùng với sự tham dự đông đủ  của các 
anh em hiệp sĩ VN và hiệp sĩ bạn Mỹ. Và Chi Đoàn 
được mang tên “CHI ĐOÀN HIỆP SĨ   

COLUMBUS CÁC THÁNH  TỬ ĐẠO VN 14445”. 
 
 Chi Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bao 
gồm 7 Toán Hiệp Sĩ nằm rải rác ở các Cộng Đoàn VN 
ở các giáo xứ thuộc giáo phận Orange. 
 
 Mỗi Toán có sinh hoạt riêng và cùng đồng 
hành với Cộng Đoàn địa phương trong việc phục vụ 
Cộng Đoàn của mình. Tuy nhiên các Toán vẫn có 
buổi họp mỗi tháng với Ban Điều Hành của Chi Đoàn 
để bàn thảo, duyệt xét, hoạch định và thi hành những 
chương trình cũng những công tác chung của Chi 
Đoàn. 
 
 Riêng Toán 7 của Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp còn có tên là Toán Andrê Dũng Lạc là Toán 
trẻ nhất trong Chi Đoàn Các Thánh Tử Đạo VN. 
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  Toán 7 được khởi đầu vào năm 2012 và đã 
nỗ lực tham dự vào các sinh hoạt của Cộng Đoàn 
cũng như đóng góp trong khả năng có thể vào các 
công tác của giáo xứ. Một điểm đặc biệt của Toán 7 
là sự ủng hộ tinh thần rất tích cực của các phu nhân 
của Hiệp Sĩ qua sự có mặt bên cạnh các Hiệp Sĩ 
phu quân trong các sinh hoạt của Cộng Đoàn và 
trong các buổi họp mỗi 2 tháng của Toán. 
 
 Trong chiều hướng phát triển của Cộng 
Đoàn sau 35 năm tăng trưởng trong hồng ân của 
Thiên Chúa, dưới bàn tay nâng đỡ và lời cầu bầu 
của Mẹ Hằng Cứu Giúp, Toán 7 Hiệp Sĩ  Andrê Dũng 
Lạc xin dâng lên Thiên Chúa và Mẹ Maria lời nguyện 
xin Chúa và Mẹ luôn phù trợ chúng con trên con 
đường thi hành 4 tôn chỉ của người HS Columbus một 
cách tốt đẹp để Phúc Âm Chúa được tỏa sáng và Giáo 
Hội Chúa được lan rộng đến muôn dân muôn nước.    
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Mai Khôi dịch từ Zenit 

 
We, the Synod Fathers, now address you, young people of the world, with a word of hope, trust and 
consolation. In these days, we have gathered together to hear the voice of Jesus, “the eternally young Christ”, 
and to recognize in Him your many voices, your shouts of exultation, your cries, and your moments of silence. 
 
 We are familiar with your inner searching, the joys and hopes, the pain and anguish that make up your 
longings. Now we want you to hear a word from us: we wish to be sharers in your joy, so that your expectations 
may come to life. We are certain that with your enthusiasm for life, you will be ready to get involved so that 
your dreams may be realized and take shape in your history. 
 
 Our weaknesses should not deter you; our frailties and sins must not be an obstacle for your trust. The 
Church is your mother; she does not abandon you; she is ready to accompany you on new roads, on higher paths 
where the winds of the Spirit blow stronger - sweeping away the mists of indifference, superficiality and 
discouragement. 
 
 When the world that God so loved, that he gave us his only Son, Jesus, is focused on material things, on 
short-term successes, on pleasures, and when the world crushes the weakest, you must help it to rise up again 
and to turn its gaze towards love, beauty, truth and justice once more. 
 
 For a month, we have walked together with some of you and with many others who have been united to 
us through prayer and affection. We wish to continue the journey now in every part of the earth where the Lord 
Jesus sends us as missionary disciples. 
 
 The Church and the world urgently need your enthusiasm. Be sure to make the most fragile people, the 
poor and those wounded by life your traveling companions. 
 
 You are the present; be a brighter future. 
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Chúng tôi, các Nghị Phụ Thượng Hội Đồng, muốn hướng tới để gửi các anh chị em những lời của niềm hy 
vọng, lòng tin tưởng và điều an ủi. Trong những ngày vừa qua, chúng tôi đã tụ họp lại để lắng nghe Chúa Giêsu, 
“Đức Kitô muôn đời còn trẻ”, và tiếng nói của Người biểu lộ tiếng nói của chính anh chị em, những tiếng reo hò 
phấn khởi của anh chị em, những phàn nàn trách móc của anh chị em... và cả những sự thinh lặng của anh chị 
em nữa! 
  
 Chúng tôi biết những tìm kiếm thiêng liêng, những niềm vui, những hy vọng, những đau đớn, những lo 
âu, những e sợ của anh chị em. Chúng tôi cũng muốn gửi đến anh chị em đôi lời: chúng tôi muốn đóng góp vào 
sự phát triển niềm vui của anh chị em, để những mong đợi của anh chị em biến thành lý tưởng. 
  
 Mong rằng những yếu kém của chúng tôi không làm anh chị em nản lòng, mong rằng những mỏng giòn 
và tội lỗi không làm trở ngại cho đức tin của anh chị em. Hội Thánh là Mẹ của anh chị em, Hội Thánh không bỏ 
rơi anh chị em, Hội Thánh sẵn sàng đồng hành với anh chị em trên những nẻo đường mới, trên những đỉnh cao, 
ở nơi mà cơn gió của Thần Khí thổi mạnh nhất, xua đuổi những đám mây đen của sự thờ ơ, của cái bề ngoài và 
của sự nản chí. 
 
 Một khi cái thế giới mà Thiên Chúa thương yêu đến độ ban cho nó Con của Người là Chúa Giêsu, gục 
xuống những của cải vật chất, sự thành công nhất thời, những lạc thú, khi nó nghiền nát những người yếu đuối 
nhất, thì anh chị em hãy giúp nó thức dậy và hướng tầm nhìn về phía tình yêu, về cái đẹp, về chân lý, về công 
bằng. 
 
 Trong suốt một tháng trời, chúng tôi đã cùng nhau bước đi, với một số người trong anh chị em và rất 
đông những người khác đã hiệp nhất với chúng tôi bằng cầu nguyện và lòng trân quý. Giờ đây, chúng tôi mong 
muốn tiếp tục hành trình đó ở khắp mọi vùng trên thế giới, ở bất cứ nơi nào mà Chúa mời gọi chúng ta trở thành 
các môn đệ thừa sai. 
 
 Hội Thánh và thế giới đang cần gấp sự nhiệt tình của anh chị em. Anh chị em hãy làm những người bạn 
đường của những người yếu đuối nhất, của những người nghèo khổ nhất, của tất cả những người bị thương tích 
của cuộc đời. 
 
 Anh chị em là hiện tại, anh chị em hãy thắp sáng tương lai của chúng ta ngay từ bây giờ. 
 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 52



"Tâm tình hội viên HCBMCG" 
 

Hội viên, TTTH 
 
 

ôi còn nhớ năm 73/74 thời còn sống ở VN 
tôi được tham gia hội Đức Mẹ Vô Nhiễm 
trong lúc đang học những năm cuối của 

thời trung học, nhưng tiếc thay mới được khoảng vài 
năm thì mọi sinh hoạt thời bấy giờ bị kết thúc và mọi 
người tản mát ở nhiều phương trời khác nhau. Tôi 
may mắn đã được đặt chân đến đất nước Hoa Kỳ, 
trong lòng vẫn luôn nhớ đến các anh chị em bạn học 
cũng như các người bạn tinh thần của những năm về 
trước. 
 
 Sau ít năm sống trên đất nước xa lạ, tôi lập gia 
đình và được bốn người con, đời sống bấy giờ quá là 
bận rộn, tất cả thời gian quanh quẩn những việc lớn 
nhỏ đều là công việc dành cho gia đình mà thôi. 
 
 Rồi thời gian trôi qua tới khi các con khôn lớn, 
chúng đủ lông đủ cánh bay đi tìm cho mình đời sống 
riêng là điều mà tôi hằng trông chờ và mong ước khi 
nuôi con, nhưng không hiểu sao lúc đó trong lòng lại 
cảm thấy trống vắng khi không còn được nghe những 
tiếng ồn ào của chúng và khung cảnh cả nhà xum họp 
thường xuyên trong những bữa cơm tối. Từ đó tôi 
tự nghĩ rằng chắc mình phải tìm việc gì đó hữu ích 
hơn để thay vào những thời gian rảnh rỗi còn lại trong 
đời sống. 
 
 May mắn thay vào một ngày đẹp trời, người 
chị tôi rủ đi theo chị đến buổi họp CBMCG trong 
cộng đoàn ĐMHCG. Mới đầu nghe vậy tôi thấy vui 
lắm tuy nhiên trong lòng cũng hơi lo lắng không biết 
là mình có hội đủ điều kiện hay không, lúc đó tôi cảm 
thấy mình giống như một người đang đi xin việc mới 
vậy, vì nghĩ rằng mình chưa sống đạo tốt đủ để được 
gia nhập hội. Tôi cũng nghĩ như nhiều người khác 
là HCBMCG chỉ dành cho những người cao niên, 
ngoan đạo luôn nhiệt tâm sốt sắng đọc kinh cầu 
nguyện và hy sinh trong các công việc bác ái. Trong 
buổi họp đầu tiên tôi được gặp các chị trong hội tôi 
thấy các chị rất là vui vẻ chào đón tôi với nụ cười thật 
thân thiện.  
 
 Sau tối hôm đó khi ra về tôi thấy lòng thật vui 
vì những gì tôi lo lắng đã không còn nữa. Những buổi 

họp kế tiếp tôi được biết nhiều chị đã ở trong hội rất 
lâu, có những chị gia nhập khi hội mới thành lập từ 
năm 1988 cho đến nay đã là 30 năm. Chu choa ôi các 
chị này kinh nghiệm đầy mình, có bất cứ thắc mắc gì 
nhờ các chị giải đáp và giúp đỡ là xong ngay. Tôi quý 
mến các chị như người chị ruột của tôi còn ở VN vậy. 
Tôi cũng rất ngưỡng mộ nhiều chị có con nhỏ cũng cố 
gắng sắp xếp để gia nhập hội và cộng tác rất sốt sắng. 
 
 Tôi cứ tiếc nuối và tự hỏi sao mình lại không 
đến với hội sớm hơn. Nhưng thôi "trễ còn hơn 
không." 
 
 Mỗi tháng ngoại trừ khi vắng nhà, tôi hằng 
trông đợi đến tối thứ Hai của tuần lễ thứ ba sẽ được đi 
họp để nghe bài Phúc Âm và những chia sẻ việc đạo 
cũng như việc đời của các chị về cuộc sống hằng ngày 
trong vai trò làm vợ, làm mẹ, ngay cả phần phân chia 
công tác về việc bác ái cho những ngày sắp tới cũng 
rất là thú vị. Đặc biệt buổi họp nào có cha quản nhiệm 
đến chia sẻ bài Phúc Âm thì tối hôm đó thêm phần 
long trọng và mọi người được học hỏi sâu xa hơn nữa. 
Sau khi họp xong thường kết thúc bằng một bữa ăn 
thân mật "có thực mới vực được đạo." Trong lúc ăn 
tối các chị em lại được dịp hàn huyên tâm sự những 
chuyện trong cũng như ngoài lề.  
 
 Được biết hội chia thành bốn nhóm nhỏ, cứ 
mỗi ba tháng mỗi nhóm phụ trách buổi họp từ xướng 
kinh, đọc Phúc Âm, chia sẻ và ẩm thực. Nói tới nấu ăn 
phần thực đơn lúc nào cũng rất là dồi dào và phong 
phú. Các chị đều là các bà nội trợ thật đảm đang, 
không bao giờ quản ngại mặc dầu nhiều chị còn đi 
làm, về tới nhà là lo nấu nướng chuẩn bị bữa cơm cho 
gia đình để kịp đi họp lúc 7 giờ tối. Vậy mà vẫn khệ 
nệ mang thức ăn cho hội nữa, các chị vất vả nhưng lúc 
nào cũng vui vẻ, nhờ vậy mà các chị vẫn còn nét trẻ 
trung lắm lắm luôn, đúng là người mẹ VN nói chung 
và CBMCG nói riêng. 
 
 Tôi cũng hãnh diện khi được đóng góp trong 
cuộc gây quỹ của hội hai lần trong một năm. Một là 
vào dịp Tết, hội cung cấp bánh chưng, giò chả, dưa 
món, ruốc, bánh, mứt cho cộng đoàn và những khách 

T 
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hàng thân quen. Mỗi lần như vậy các chị đon đả lo 
mua bánh những ngày trước về ăn thử xem chỗ nào 
vừa ngon mà giá cả phải chăng thì mới đặt hàng đem 
về bán, thương cho các chị phải lo chuyên chở những 
tấm bánh chưng, những lọ dưa món khá nặng nề. 
 
 Lần gây quỹ thứ nhì là thứ Bảy của đầu tháng 
5 hội có gian hàng với các món ăn VN tại hội chợ của 
trường đại học Soka thuộc thành phố Aliso Viejo. 
Tuần lễ trước ngày bán hàng, hầu hết các chị đóng 
góp công sức vì tất cả các món đều tự tay các chị làm, 
nào là chả giò, thịt nướng, cơm chiên, mì xào...  
 
 Buổi sáng tinh sương trước khi hội chợ mở 
cửa, các chị đã có mặt, mỗi người một tay để dàn 
dựng gian hàng cho đẹp mắt và chuẩn bị các món ăn 
sẽ được nấu nướng tại chỗ như một nhà hàng chuyên 
nghiệp vậy. Tất cả ai cũng sốt sắng, làm không biết 
mệt mặc dầu dưới cái nóng hơn 90 độ trong ngày hội 
chợ vừa qua. 
 
 Những buổi gây quỹ này số tiền thu được hội 
đóng góp vào nhiều việc bác ái khác nhau cho VN 
cũng như ở ngay trên xứ sở quê hương thứ hai này. 
 
 Vào tháng 8 mỗi năm, tất cả HCBMCG mừng 
lễ quan thầy thánh Monica. Giáo phận ở quận Cam tổ 
chức tĩnh tâm và thánh lễ vào Chủ Nhật (gần ngày 
27/8), chương trình từ 9 giờ sáng cho đến 3 giờ chiều 
tại TTCG. Năm vừa qua số hội viên tham dự trên dưới 
500 người gồm 14 chi hội. Trong Thánh Lễ có phần 
tuyên hứa của các hội viên mới, cũng như mỗi hai 
năm Ban Trị Sự của trung ương và các chi hội (nhiệm 
kỳ là hai năm) cũng tuyên hứa để lãnh nhận chức vụ 
mới. 
 
 Tháng 10 là tháng Mân Côi. Năm đầu khi tôi 
vào hội các chị đề nghị mỗi hội viên sẽ đọc kinh kết 
nối hằng ngày, nghĩa là, mỗi chị chọn đọc một chục 
kinh trong các sự Vui, Thương, Mừng và Sáng. Nhờ 
vậy từ năm đó việc đọc kinh đã giúp tôi thành thói 
quen và tiếp tục lần chuỗi Mân Côi chẳng những trong 
tháng 10 mà cả ngày tháng còn lại trong năm nữa. 
 
 Một điểm đặc biệt là vào ngày 28 tháng 10 
năm 2018 cộng đoàn ĐMHCG đã tổ chức ngày kỷ 
niệm 35 năm thành lập cộng đoàn. Trước thánh lễ là 
nghi thức rước kiệu, HCBM luôn được lãnh phần 
trang trí và khiêng kiệu Đức Mẹ. Thật là vinh dự 
thánh lễ năm nay đã do Đức Cha Tôma Nguyễn Thái 
Thành chủ tế. 

 Tôi nhận thấy HCBM đóng vai trò khá quan 
trọng trong hầu hết những chương trình của cộng đoàn 
tổ chức, như trong việc phục vụ thức ăn cũng như về 
phần văn nghệ các bà mẹ luôn sốt sắng đóng góp 
những tiết mục thật công phu, vai trò nào cũng xuất 
sắc bất kể nam hay nữ, vua chúa hay hoàng hậu, 
người trẻ hay người già, việc gì cũng có thể làm được. 
Đó cũng là nhờ có sự hướng dẫn của chị trưởng Ban 
Văn Nghệ thật nhiều tài, chị luôn hy sinh, hết lòng 
giúp đỡ và chuẩn bị những tiết mục rất đặc biệt cho 
những buổi trình diễn. 
 
 Đối với tôi một kỷ niệm đáng nhớ nhất là vào 
năm qua sau một biến cố khi tôi mất đi người bạn đời 
đã sát cánh với nhau trong hơn 40 năm, lúc đó các chị 
đã thương và an ủi tôi nhiều lắm, nhờ lời cầu nguyện 
của các chị cùng với lòng thương xót của Thiên Chúa 
và Mẹ Maria đã giúp tôi đứng vững để tiếp tục cố 
gắng sống tốt cho tương lai còn lại. 
 
 Tôi còn nhớ ngày được tuyên hứa hơn hai năm 
trước để trở thành hội viên chính thức của HCBMCG, 
tôi thấy trong lòng vui sướng biết bao vì từ đó tôi lại 
may mắn được nhận lãnh bổn phận và trách nhiệm 
Thiên Chúa và Đức Mẹ thông qua HCBM giao phó. 
Tôi tự nhủ lòng mình vì là lính mới nên phải quyết 
tâm cố gắng với khả năng của mình để đem lại kết quả 
tốt đẹp cho hội CBMCG trong cộng đoàn ĐMHCG, 
với sự mong ước mọi người luôn đoàn kết, thương 
yêu và gắn bó trên mọi phương diện để cùng đồng 
hành với nhau trong công việc bác ái cho tròn vai trò 
của một hội viên, nhờ vậy hội sẽ mỗi ngày một vững 
mạnh hơn. 
 
 Tôi cũng rất quý mến tất cả các chị em đã cho 
tôi được cơ hội sinh hoạt chung dưới một mái ấm gia 
đình, đã thương yêu tôi từ ngày đầu cho đến hôm nay. 
Lúc nào các chị cũng sẵn sàng nâng đỡ và chỉ bảo cho 
tôi để tôi có thể hoàn tất công việc tốt đẹp hơn. 
Nguyện xin Đức Mẹ phù hộ cho các chị thật nhiều sức 
khoẻ để tiếp tục sát cánh bên nhau trong những tháng 
ngày sắp tới. 
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Phạm Lê Tân 

Lối Về, biết đâu là lối về? 
 

“Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi  
Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt  
Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt 
Rọi xuống trăm năm một cõi đi về” 

(Một cõi đi về - N.S. Trịnh Công Sơn) 
 

úng vậy, thật là mệt mỏi khi chỉ biết đi 
nhưng không biết lối về. Đã hơn 25 năm tôi 
đã đi loanh quanh không định hướng, không 

biết lối về, tôi mải mê đi tìm niềm vui và hạnh phúc 
trong đời sống vật chất và danh vọng. Với một lối 
sống muốn gì có nấy, tôi tự cho tôi là một người tài 
giỏi, và tôi có thể làm chủ cuộc sống của tôi. Cuộc 
sống đầy vật chất cứ tiếp tục đến, và tôi cứ hả hê 
hưởng thụ, tôi xem việc tìm kiếm đến Chúa là một 
việc dư thừa. 
 
 Tôi thú thật cuộc sống của tôi khá đầy đủ, và 
có được một người vợ rất hiền và dễ thương, nhưng 
sao tôi vẫn chưa thấy được hạnh phúc hoàn toàn. 
 
 Cuộc sống của tôi cứ êm trôi cho đến ngày 
1/11/2014, đó là ngày ba tôi qua đời. Một sự mất mát 
quá lớn mà tôi chưa sẵn sàng chấp nhận. Chẳng lẽ tôi 
sẽ không bao giờ gặp lại ba tôi nữa sao? Chẳng lẽ 
cuộc đời này chỉ có vậy thôi sao? Câu hỏi này đã làm 

cho tôi rất bâng khuâng và bối rối. 
  
          Ba tôi vốn là một người sống rất thầm kín, ít 
khi chia sẻ với con cháu trong gia đình, nên tôi không 
được biết nhiều về ông, nhưng tôi biết một điều là tất 
cả những ai biết ba tôi đều rất kính mến ông. Trong 
tang lễ của ba tôi, qua sự chia sẻ của một người bạn 
tù và cũng là người em kết nghĩa của ba tôi, một điều 
mà tôi chưa hề được biết, đó là một đức tin vững 
vàng vào Chúa và Mẹ Maria của ba tôi. Sau năm 
1975, ba mẹ tôi rất vất vả, không nhà không cửa, tôi 
và anh chị của tôi phải chia ra ở ba nơi khác nhau, 
Phan Thiết, Thủ Đức và Chợ Lớn. Ba tôi thì bị bắt 
vào tù sau khi cả gia đình vượt biên bị thất bại, và mẹ 
tôi phải bôn ba chạy ngược chạy xuôi thăm các con 
và ba tôi trong tù. Năm 1987 gia đình đã được đoàn 
tụ bình an trên nước Mỹ. Khi gia đình tôi mua được 
một căn nhà đầu tiên, tuy tuổi của ba tôi đã lớn, 
nhưng mỗi ngày đi mua từng viên đá về, để xây thác 
nước và hồ cá. Lúc đó tôi nghĩ đây chỉ là một thác 

Đ 
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nước, và hồ cá để ba tôi giải trí thôi. Sau khi tốn biết 
bao nhiêu công sức, thác nước và hồ cá đã hoàn tất 
thật đẹp, ba tôi rước tượng Đức Mẹ về và đặt ngay 
trên thác nước, và đặt một viên đá dưới chân Đức 
Mẹ, trên đó có dòng chữ "Source Of All Graces" tôi 
tạm dịch là "Nguồn Của Mọi Ân Sủng." Mỗi buổi 
sáng ba tôi ra đây ngồi tâm sự với Mẹ và ba tôi đã đặt 
tên cho góc vườn này là "Góc Vườn Của Mẹ."  Tôi 
thấy đẹp lắm nhưng không hiểu được ý nghĩa sâu xa 
của góc vườn này. Như tôi đã nói trên, vì đam mê 
chạy theo vật chất, vài năm sau, tôi bán đi căn nhà đó 
để dọn vào căn nhà mới. Sau khi ba tôi qua đời, tôi có 
đọc được một bài viết của ba tôi nói về "Góc Vườn 
Của Mẹ," sau khi đọc xong tâm hồn tôi như bị xé nát 
và hối hận vô cùng. Ba tôi đã dựng lên góc vườn này 
để dâng lên Đức Mẹ và để tạ ơn cho muôn vàn hồng 
ân mà Đức Mẹ đã ban cho ba tôi và cả gia đình. Suốt 
một đời, ba tôi đã trung tín với Chúa và Mẹ Maria, 
thế mà tôi đã không nhận ra được điều này từ ba tôi. 
Bây giờ muốn nói với ba một lời xin lỗi nhưng đã 
quá muộn rồi. 
 
 Sự qua đời của ba tôi đã cho tôi một câu hỏi. 
Câu hỏi đó là ý nghĩa của cuộc sống là gì?  Có phải là 
để thỏa mãn sự đam mê vào vật chất và danh vọng 
không? 
 
 Vài tuần sau khi ba tôi qua đời, trên đường về 
nhà từ sở làm, tôi nghe được bài Thánh ca có tựa đề 
"Ngài Có Đó" của Linh Mục Ân Đức. 

 
“… Ngài có đó dang tay chờ đợi con bao năm  

Ngài kêu con mong được con đáp lời  
Ngài bên con trên đường đời mờ khuất tương lai  

Chân mệt nhoài thập giá trên vai  
Con mong đáp tình yêu Chúa.  

… Ngài đã chiến thắng  
Con mù lòa Ngài đã chiếu sáng  

Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến  
Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm…  

... Con tin Chúa là tình yêu.” 
 

 Khi nghe bài Thánh ca này, tôi cảm giác như 
bàn tay của Chúa nhẹ nhàng vén lên trong tôi một 
tấm màn đã che kín tâm hồn tôi từ bấy lâu nay, để 
ánh sáng hồng ân của Chúa chiếu soi vào tâm hồn tôi. 
Ánh sáng hồng ân của Chúa đã cho tôi thấy được tận 
đáy tâm hồn của tôi, là nơi mà Thiên Chúa đang ngự 
trị. Tôi đã khẳng định rằng, ý nghĩa của cuộc sống 
này không phải là để thỏa mãn sự đam mê vào vật 
chất và danh vọng, nhưng ý nghĩa của cuộc sống này 

chính là Tình Yêu là chính Chúa Giêsu Kitô. 
  
          Ôi, thật không ngờ, là một thân phận thấp hèn, 
vậy mà Chúa đã đoái nhìn đến tôi, chỉ cho tôi lối về 
và bảo tôi đi tìm ý nghĩa của cuộc sống. 
  
         Thế là tôi đã tìm lối về và tìm đến Saint 
Nicholas - Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tôi 
bắt đầu dự thánh lễ Chúa Nhật thường xuyên, nhưng 
tôi chỉ đi một mình vì vợ tôi là người không cùng tôn 
giáo. Tuy vợ tôi không cùng tôn giáo nhưng rất có 
thiện cảm với đạo Công Giáo (chắc chắn là không 
phải từ tôi), và đôi khi vợ tôi cùng dự thánh lễ Chúa 
Nhật với tôi. Tôi gặp một anh trong ban thường vụ và 
xin ghi danh vào giáo xứ, anh vui vẻ trao cho tôi đơn 
và đồng thời mời tôi vào đoàn Liên Minh Thánh Tâm 
(LMTT). Tôi không biết LMTT là gì, nhưng khi nghe 
chữ Thánh là tôi đã dội ngược rồi, và trả lời là không 
được, vì tò mò tôi hỏi anh cần có những tiêu chuẩn gì 
để được vào đoàn LMTT? Anh cười và trả lời chỉ cần 
là người Công Giáo và là nam giới là được rồi. 
Không biết sao tôi đã nhận lời và đi họp LMTT. 
 
 Vào đoàn LMTT, tôi gặp anh trưởng của hội 
Knights of Columbus (KoC) và anh mời tôi gia nhập 
vào hội KoC, và một lần nữa tôi đã nhận lời. Vào dịp 
mừng Thánh Giuse tại nhà Cha Tuyên Úy của KoC, 
một vài anh chị đến làm quen chắc thấy tôi bơ vơ 
không quen biết ai. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng tôi 
cảm nhận được sự thân tình của các anh chị, và các 
anh chị hỏi sao không thấy vợ đi cùng, tôi thưa là vợ 
tôi không có đến. Tôi rất có thiện cảm với các anh chị 
nên tôi nói là tôi sẽ cố gắng rủ vợ tôi dự thánh lễ 
Chúa Nhật, để giới thiệu với các anh chị. Rất ngạc 
nhiên là vợ tôi nhận lời và cùng dự thánh lễ với tôi 
vào tuần sau. Sau thánh lễ tôi giới thiệu vợ tôi với các 
anh chị. Sau những lần gặp gỡ trò chuyện và chia sẻ 
tâm tình, các anh chị mời vợ chồng tôi dự khóa Gia 
Đình Nazareth và chúng tôi đã nhận lời. Rồi nối tiếp 
tôi đã tham gia vào Phong Trào Cursillo, Ban Ca 
Nguyện, v.v. 
 
 Vợ tôi đã nhận ra được sự chân thành của mọi 
người trong cộng đoàn và cảm thấy hăng hái hơn khi 
tôi rủ vợ tôi dự Thánh Lễ Chúa Nhật và đây là một 
điều làm cho tôi rất vui. Tôi nhớ có một lần, sau 
Thánh Lễ có một anh lại hỏi tôi rằng, sao tôi không 
bao giờ thấy chị lên Rước Lễ hết vậy, chắc chị phạm 
tội trọng lắm hả? Tôi thật ngỡ ngàng vì có người hỏi 
tôi như vậy, tôi trả lời anh, dạ vợ em không phải là 
người Công Giáo và anh bảo, nhưng vẫn có thể lên 
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xin cha ban Phép Lành. Anh còn dặn tuần sau nhớ 
đưa chị lên nhận Phép Lành, nếu có sợ thì anh sẽ 
cùng lên với chị. Đúng như lời anh dặn, tuy rất ngại, 
nhưng vợ tôi đã lên và nhận Phép Lành, và từ đấy vợ 
tôi tham dự thánh lễ Chúa Nhật mỗi tuần. 
 
 Vào đúng ngày thứ Sáu Tuần Thánh của năm 
2016, mẹ vợ tôi qua đời. Tuy gia đình vợ  tôi theo 
Phật Giáo, nhưng thật bất ngờ và rất cảm động khi có 
sự hiện diện thật đông đủ của các bác, các anh chị em 
trong cộng đoàn, có cả Cha Quản Nhiệm và Cha 
Tuyên Úy của KoC đến cầu nguyện và tiễn đưa mẹ 
chúng tôi. Điều này không những đã để lại trong vợ 
tôi một ấn tượng tuyệt đẹp mà còn cho cả gia đình vợ 
tôi nữa. 
 
 Vào dịp Lễ Phục Sinh năm 2017, vợ tôi đã 
được tái sinh trong Chúa Giêsu Kitô. Đây là ngày mà 
tôi không bao giờ nghĩ là sẽ đến. Thật hạnh phúc vô 
cùng vì bây giờ chúng tôi sẽ cùng có chung một 
hướng đi và thế là cuộc sống của chúng tôi bắt đầu 
gắn bó với cộng đoàn. 
 
 Về với cộng đoàn, tôi được sinh hoạt chung 
với các bác, các anh chị em giáo dân, tôi thấy được 
một tinh thần phục vụ rất cao, với một tình thương rất 
chân thành của mọi người. Tất cả mọi người đều sẵn 
sàng đóng góp công sức, tài năng và tài chánh để xây 
dựng một cộng đoàn yêu thương. Tất cả đều phục vụ 
trong Yêu Thương, phục vụ trong Chúa Giêsu, phục 
vụ để làm Sáng Danh Chúa. Một cộng đoàn nhỏ bé 
thật dễ thương, một cộng đoàn sống đúng với tinh 
thần, là sống để phục vụ chứ không phải sống để 
được phục vụ. Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
là đường đã đưa tôi về lại với Chúa. 
 
Tôi xin tóm lại: 
1) Qua sự ra đi của ba tôi, Chúa đã cho tôi thức tỉnh 
để tôi tìm lại Lối Về, để đức tin của ba tôi được tiếp 
tục sống trong tôi. 
 
2) Qua Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi đã 
tìm về lại với chính tâm của tôi là nơi mà Chúa hằng 
ngự trị. 
 
Khi nhìn vào tấm hình đầu bài, tôi nhận ra rằng: 
 

Về với Chúa không trên con đường rộng lớn và 
xuyên qua những thành phố sầm uất, 

Nhưng trên một lối nhỏ và xuyên qua những đồng 
quê đơn sơ giản dị. 

 

Con Ma Đi Xưng Tội 
Một buổi tối nọ ra đóng cửa nhà thờ, cha xứ thấy 
bóng người bước vào giải tội. Cha nghĩ có người 
muốn xưng tội gấp nên vào tòa giải tội. 

Vừa bước vào cha nghe tiếng khóc run rẩy, nỉ non. 
Cha vội khuyên: 

- Con à, đừng khóc nữa. Khi con đi xưng tội thì Chúa 
tha thứ hết mọi tội lỗi con rồi. 

Còn ma sụt sùi: 

- Thưa cha, con mới phạm tội ngày hôm qua chưa kịp 
xưng tội. 

Cha xứ tỏ lòng nhân từ: 

- Hôm nay con tới xưng tội thì đâu đã muộn chứ. 

Con ma: 

- Thưa cha vậy không còn kịp nữa vì con mới chết 
sáng nay. 

Vừa nghe vậy, cha xứ nổi da gà tung cửa bỏ chạy 
quên cả đóng cửa nhà thờ!!!... 

Tina Lương Sưu Tầm 
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NGUỒN GỐC HỘI  

Legio Mariae 

Bùi Thanh Tâm 
 

Tại Dublin, nước Ái Nhĩ Lan, tối ngày 7-9-
1921, áp lễ Sinh Nhật Đức Mẹ, theo lời đề nghị của 
anh Frank Duff (1889-1980), một công chức trẻ tuổi, 
phục vụ ở Bộ Tài Chánh, một nhóm 15 người phụ nữ, 
thuộc giai cấp xã hội khiêm hạ, làm công cho các bàn 
giấy hoặc nơi các tiệm bán hàng, với sự hiện diện của 
Linh Mục Michael Toher đến họp tại căn nhà Maria 
đường Phanxicô. 
  
 Họ quây quần chung quanh tượng Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội, bắt đầu đọc kinh Chúa Thánh 
Thần, và lần Chuỗi Mân Côi. Sau đó cùng nhau khởi 
sự bàn định những phương pháp tốt nhất để làm đẹp 
lòng Chúa và làm cho mọi 
người trên trần gian yêu 
mến Chúa. Sau đó, họ 
quyết định chia nhau như 
các Thánh Tông Đồ ngày 
xưa, từng hai người đến 
thăm viếng các bệnh nhân 
đang điều trị tại các bệnh 
viện. Họ hẹn sẽ gặp lại 
nhau hằng tuần. 
  
 Hội Legio Mariae 
(Đạo Binh Đức Mẹ) đã ra 
đời từ hôm ấy, với các đặc 
điểm: cầu nguyện chung, 
làm việc tông đồ được ấn 
định rõ ràng, và hội họp 
hằng tuần. 
  
 Legio Mariae được 
Hội Thánh phê chuẩn và 
đặt dưới quyền chỉ huy 
hùng mạnh của Đức Maria 
Vô Nhiễm Nguyên Tội 
trung gian các ơn; Mẹ đẹp 
như mặt trăng, rực rỡ như 
mặt trời, và oai hùng như 
cơ binh dàn trận đối với 
Satan và đạo quân của nó. 
Họ họp thành hiệp hội để 

phục vụ trong trận chiến mà Giáo Hội không ngừng 
giao tranh với thế gian và quyền lực tội ác (Thủ Bản, 
trang 13, số 1). 
  
 Đến nay, sau 97 năm hoạt động, Legio Mariae 
với thể thức làm việc tông đồ như nói trên, tuy không 
có dự định trước, nhưng nhờ đặt niềm tin nơi Thiên 
Chúa và Mẹ Maria, nên đã lan rộng khắp nơi trên thế 
giới, quy tụ trên 30 triệu Hội Viên Hoạt Động và Tán 
Trợ (1921-2018). 
  
 Trên đất nước Việt Nam, nơi thấm nhuần máu 
đào 117 vị Thánh Tử Đạo, với truyền thống yêu mến 

Mẹ Maria nồng nàn. Việt 
Nam thực sự trở thành vùng 
đất mầu mỡ để hạt giống 
Legio sinh sôi nẩy nở. Ngày 
12-8-1948, Praesidium đầu 
tiên của Việt Nam chính 
thức thành lập tại Hàm 
Long, Hà Nội mang tên là 
“Đức Bà Hồn Xác Lên 
Trời.” Tính đến nay vừa 
tròn 70 năm. Đơn vị này có 
5 hội viên, và được hướng 
dẫn bởi Linh Mục Giuse 
Trịnh Như Khuê (sau này là 
Hồng Y tiên khởi của Giáo 
Hội Việt Nam.) Hiện nay 
Legio Mariae hoạt động tại 
tất cả 26 Giáo Phận tại Việt 
Nam (1948-2018). 
  
 Hiện nay tại Giáo 
Phận Orange, cũng là vùng 
đất mầu mỡ để hạt giống 
Legio phát triển, 
Praesidium đầu tiên cũng đã 
thành lập được 40 năm, 
mang tên “Đức Mẹ Vô 
Nhiễm” tại Giáo Xứ St. 
John The Baptist thuộc 
thành phố Costa Mesa 
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(1978-2018). Sau đó lan rộng ra 14 Cộng Đoàn có 
nhiều giáo dân Việt Nam đang cư ngụ tại đây. Trong 
14 Cộng Đoàn đã có 21 Praesidia.  
  
 Tại Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cũng 
có một Praesidium Đức Bà Là Toà Đấng Khôn 
Ngoan, thành lập năm 1988 vừa tròn 30 tuổi, 
Praesidium có 8 hội viên Hoạt Động, 1 hội viên Tập 
Sự, khoảng 20 hội viên Tán Trợ, và được hướng dẫn 
bởi Cha Linh Giám Trương Quyền. Praesidium cũng 
họp hằng tuần, dưới sự điều hành của chị trưởng Vũ 
Mộng Mơ.  Praesidium cũng đã thực hiện được 
những công tác thiết thực: Đọc kinh cầu nguyện cho 
các quân binh mới qua đời, thăm bệnh nhân tại Nhà 
Thương, Viện Dưỡng Lão, Dạy Giáo Lý cho Tân 
Tòng nhằm đem về cho Hội Thánh những con chiên 
lạc. Dạy Việt Ngữ. Cầu nguyện và bảo vệ sự sống 
trước các trung tâm phá thai, nấu ăn và phục vụ cho 
người vô gia cư, v.v... 
  
 Mục đích của hội là mang Chúa đến với mọi 
người qua công tác thăm viếng. Tiếp xúc trực diện, 
chia sẻ tâm tình và những kinh nghiệm học hỏi đã trải 
qua. Người quân binh không bao giờ chịu nản lòng 
thua cuộc trong một cuộc chiến dai dẳng chống ba 
thù (ma quỷ, thế gian và xác thịt).  
 
 Hội viên Legio được thông công trong lời cầu 
nguyện và các việc đạo đức của hàng triệu hội viên 
Legio trên khắp thế giới. Được hưởng nhiều ân xá khi 
đọc kinh Tessera và lần hạt Mân Côi, hưởng ơn Đại 
Xá khi Tuyên Hứa hoặc lập lại lời Tuyên Hứa vào 
các dịp lễ quan trọng. Khi có hội viên Hoạt Động hay 
Tán Trợ qua đời. Hội xin một lễ Hối Tử và Thánh Lễ 
mỗi đầu tháng cầu nguyện cho các Linh Hồn. 
  
 Mỗi năm Hội Legio có hai buổi Lễ lớn, một 
Đại Hội Tĩnh Tâm Thường Niên tổ chức vào ngày lễ 
Đức Mẹ Vô Nhiễm, hai là Đại Lễ Acies tổ chức vào 
tháng Ba hàng năm, để quân binh lập lại lời tuyên 
hứa dâng mình cho Đức Mẹ: “Lạy Nữ Vương Là 
Mẹ Con, toàn thân con thuộc về Mẹ và mọi sự của 
con là của Mẹ”. 
  
 Trong buổi Tĩnh Tâm của Hội Legio Mariae 
ngày 9 tháng 12 Cha giảng phòng đã cho chúng tôi 
biết: Mẹ Maria, một tấm gương tuyệt vời về lòng 
thanh khiết. Nơi Mẹ không vương vấn một chút bợn 
nhơ tội lỗi. Mẹ hoàn toàn trong sạch tinh khiết. Tâm 
hồn Mẹ tràn đầy phúc đức thánh ân. Chính vì thế: 
Giáo Hội đã dâng Mẹ lời kinh tuyệt đẹp: “Lạy Mẹ 

Maria, Mẹ diễm lệ tuyệt vời, nơi Mẹ không hề dính 
bén chút bùn nhơ tội lỗi.” 
  
 Sách Nhã Ca đã viết: “Kìa Bà nào đang tiến 
lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt 
trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận.” Thánh 
Gioan trong sách Khải Huyền cũng diễn tả: “Một 
điểm lạ xuất hiện trên không trung, một người nữ 
mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều 
thiên mười hai sao sáng.” Đó là những lối diễn tả vẻ 
tuyệt mỹ của Mẹ Maria. Những lời nói, bút mực làm 
sao diễn tả cho đầy đủ mà không hơi chút hàm hồ, tối 
nghĩa và thiếu sót. Vâng không có lời nào xứng hợp 
để diễn tả vẻ tuyệt mỹ của Mẹ. Chỉ có thinh lặng thán 
phục. 
  
 Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ được đặc ân Vô Nhiễm 
Nguyên Tội ngay từ lúc được thụ thai trong lòng bà 
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Thánh Anna. Mẹ tuyệt mỹ vì Mẹ chẳng hề mắc tội tổ 
tông. Mẹ không hề sống dưới sự thống trị của tội lỗi. 
  
 Mẹ tuyệt mỹ, vì Mẹ đã được sứ thần Gabriel 
kính chào là Đấng “Đầy Ơn Phúc,” nên tâm hồn Mẹ 
mang trọn vẹn vẻ đẹp của Ơn Thánh và Nhân Đức, 
đến nỗi thánh Teresa đã sánh ví: “Tâm hồn Mẹ như 
một tòa lâu đài dát bằng những viên ngọc quý, như 
một thiên đàng nhỏ bé cho Thiên Chúa ngự trị.” Mẹ 
tuyệt mỹ, vì các xấu xa chỉ đến với con người sau khi 
nguyên tổ phạm tội, mà linh hồn Mẹ vô nhiễm 
nguyên tội, nên Mẹ kiều diễm nhất trong con cái loài 
người. 
  
 Lạy Mẹ tuyệt mỹ, Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 
xin Mẹ ban cho chúng con một tâm hồn thanh sạch, 
để chúng con luôn có cái nhìn trong sạch. Chúa ban 
cho chúng con một người Mẹ không tỳ vết để chúng 
con luôn ngước mắt lên, Chúa ban cho chúng con 
một người Mẹ luôn thưa “Xin Vâng” để chúng con 
tiếp tục chỗi dậy sau những lần vấp ngã. Chúa ban 
cho chúng con một người Mẹ mẫu mực tuyệt vời để 
chúng con luôn bắt chước noi gương Mẹ. Amen. 
 

“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài 
chọn con trước đó. 

Chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng chính Ngài yêu 
con từ trước . 

Từ lúc con chưa biết yêu Ngài, từ lúc con chưa nhận 
biết Ngài. 

Ngài yêu con giữa muôn người, Ngài đã chọn con.” 
  
 Tôi là người may mắn được Chúa chọn vào 
làm quân binh của Mẹ, Chúa đã trao tôi cho Mẹ 
Maria để Mẹ gìn giữ tôi, huấn luyện tôi, giáo dục tôi, 
để tôi biết cách phục vụ tha nhân. Bởi thế tôi đã noi 
gương Mẹ Maria vào Trường Đức Tin của Thiên 
Chúa để học ba bài học: 
 
• Bài học thứ nhất là: “Tu Thân.” Tôi đã xin Mẹ 

cầm tay tôi, dắt tôi vào trường đức tin của Thiên 
Chúa để học bài Tu Thân: Tu Thân là sửa mình 
dựa trên Lời Chúa, vì “Lời Chúa là ngọn đèn soi 
bước con đi” (Tv 119, 105). Tu thân là chấp nhận 
từ bỏ ý riêng, để hoàn toàn sống theo ý Chúa: 
“Lương thực của Ta là thi hành ý muốn Đấng đã 
sai Ta, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4, 
34). Tu thân là sống bác ái, phục vụ yêu thương: 
“Người ta cứ dấu này, mà nhận biết các con là 
môn đệ Thầy, là các con hãy thương yêu nhau” 
(Ga 13, 35). 

• Bài học thứ hai là: “Tề Gia.” Tề gia là sắp đặt 
việc gia đình cho ổn thỏa. Nhờ có đức tin sống 
động, tôi sẽ làm cho gia đình mình được trên 
thuận dưới hòa. Nhờ biến đức tin thành hành 
động, tôi sẽ nêu gương sáng đức tin cho mọi 
thành viên trong gia đình, nhất là về đời sống yêu 
thương phục vụ, tuân giữ các giới răn của Chúa 
và Hội Thánh. 
 

• Bài học thứ ba là: “Trị quốc, bình thiên hạ.” 
Trong ngôi trường này, tôi sẽ học được bài học 
về sự “trị quốc, bình thiên hạ.” Nghĩa là luôn sẵn 
sàng phục vụ mọi người, vì ngôn ngữ của sự “trị 
quốc, bình thiên hạ” ngày nay chính là phục vụ 
trong yêu thương. Ai phục vụ trong yêu thương, 
thì càng chứng tỏ mình có khả năng: “Trị quốc, 
bình thiên hạ.” 

 Thật vậy Chúa Giêsu đã nói: “Nếu Thầy là 
Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh 
em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương 
cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm 
cho anh em” (Ga 13, 14-15). “Cũng như con người 
đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là 
để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc cho 
muôn người” (Mt 20, 28). 
  
  Là người con của Chúa, tôi mong ước được 
đi vào trường đức tin với Đức Mẹ. Trong ngôi trường 
đức tin của Thiên Chúa là Cha, tôi sẽ được Ngài huấn 
luyện, để giúp tôi “tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên 
hạ.” Đây là trường học tốt nhất và có Vị Thầy dạy 
tuyệt vời nhất. Chính Thiên Chúa sẽ giúp tôi vững tin 
vào Ngài. Đồng thời giúp tôi có nhiều sáng kiến để 
thể hiện đức tin của mình trong tinh thần yêu thương 
và phục vụ. 
   
 Đi học với Mẹ vui lắm, hạnh phúc lắm. Học 
trong trường đức tin với Mẹ thật tuyệt vời. Tôi luôn 
mơ ước tất cả mọi người trong Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp cùng theo Mẹ Maria vào trường đức 
tin của Thiên Chúa để học và thực hiện câu: “Phục 
Vụ Trong Yêu Thương” như chủ đề cuốn Đặc San 
Kỷ Niệm 35 Năm Thành Lập Cộng Đoàn. 
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CHỦ CHIÊN VÀ ĐÀN CHIÊN NGÀY NAY 
 

Nguyễn Xuân Hân 
 

hân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng 
Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và sự kêu 
gọi của Ban Chấp Hành CĐ đóng góp bài 

vở cho đặc san Tin Yêu. Tôi thật phân vân không biết 
phải đóng góp phần của mình ra sao. Tôi đã cầu 
nguyện nhiều và xin Ơn Trên soi sáng hướng dẫn để 
tôi có thể làm tròn nhiệm vụ của mình. Bài này được 
viết với tư cách của một giáo dân đã từng tham gia 
các hoạt động trong cộng đồng dân Chúa trong nhiều 
năm ở Giáo phận Orange, tôi thấy ít ra cũng có một 
số kinh nghiệm, nhận định và cảm nghiệm trong suốt 
thời gian phục vụ như để được nghe, được đọc và 
được than phiền, cũng như lời khen, tiếng chê. Đây là 
những trải nghiệm rút tỉa từ quá trình phục vụ trong 
quá khứ, không liên quan đến những sinh hoạt hiện 
tại. Vai trò của người hoạt động mục vụ là một gạch 
nối giữa giáo dân và chủ chiên, người mà giáo dân có 
liên hệ nhiều nhất. 
 
1. Người giáo dân Việt Nam trong xã hội hôm nay 
 
 Người giáo dân Việt Nam sống trên đất Mỹ 40 
năm đã đạt được sự trưởng thành về mặt đạo và đời 
qua các sinh hoạt cộng đồng, được học hỏi và làm 
quen với các hoạt động Công giáo tiến hành qua các 
chương trình mục vụ, xã hội và văn nghệ. 
 
 Nhờ vào các khóa tĩnh tâm, cấm phòng, người 
giáo dân càng ngày càng ý thức được trách nhiệm của 
mình trong các công cuộc rao giảng Tin Mừng. Khi 
ghi nhận là có nhiều dấu chỉ cho thấy Chúa Thánh 
Linh đang trao cho người giáo dân một vai trò quan 
trọng trong đệ tam thiên niên kỷ, một thời kỳ có thể 
mệnh danh là thời đại của giáo dân. 
 
 Trong khi sinh hoạt, giáo dân cũng biết áp 
dụng những kinh nghiệm và học vấn đạt được qua các 
công ăn việc làm, và đặc biệt trong lãnh vực lãnh đạo 
chỉ huy, nghệ thuật xử thế, quản trị tổ chức, 
v.v…Điều này ít thấy được khi chúng ta còn tại quê 
nhà. 
 
2. Tương quan giữa chủ chiên và giáo dân 
 
 Giáo dân là thành phần chính trong Giáo hội. 
Nếu so sánh với một quốc gia trần thế thì giáo dân 

chính là dân của quốc gia đó. Nên chính vì thế một số 
chủ chiên vẫn còn có thói quen gọi giáo dân là “dân”, 
ngầm hiểu mình là “vua” và giáo dân là dân của mình. 
Đây không phải là một quan niệm sai lầm nếu chúng 
ta hình dung hình ảnh mà Chúa Giêsu thường nhắc 
trong Phúc Âm: “Chủ chiên và dân chiên”. 
 
 Trong quá khứ tại Việt Nam, người giáo dân 
thường được coi là thành phần ít học, còn các chủ 
chiên là những vị đã được đào tạo học hỏi nhiều năm 
với lối sống tận hiến có khả năng dẫn dắt giáo dân về 
đường linh hồn mà còn được ăn học đến nơi đến chốn, 
trở thành người khôn ngoan có thể hướng dẫn luôn 
đời sống hằng ngày của giáo dân. 
 
 Mối tương quan như thế giữa “cha” và “con” 
vẫn được duy trì nhiều nơi trong những thập niên 
trước 60, 70. Tuy nhiên theo đà tiến triển người giáo 
dân càng ngày càng có cơ hội học hỏi, mở mang kiến 
thức, một số giáo dân ý thức trách nhiệm của mình, đã 
đem sự hiểu biết cùng với chủ chiên xây dựng cộng 
đoàn, hướng dẫn giáo dân. Nhưng trên thực tế vì cái lề 
thói cũ vẫn còn ảnh hưởng, vị chủ chiên cũng như 
người giáo dân không thấy rõ khả năng và phạm vi 
hoạt động rộng lớn của Giáo hội trong công cuộc mở 
mang nước Chúa. Giáo dân vẫn còn thứ mặc cảm nào 
đó khi cộng tác với vị chủ chiên của mình, còn vị chủ 
chiên thì một số vẫn xem giáo dân cộng sự viên với 
mình như người chỉ đâu làm đó hay để sai vặt mà thôi. 
 
 Nếu quan niệm Tin Mừng của Chúa Kitô phải 
được rao truyền ở mọi lúc và mọi môi trường, thì giáo 
dân có thể đem khả năng và kinh nghiệm ở ngoài đời 
mà họ đã nắm vững, thành công để truyền bá Tin 
Mừng trong môi trường và lãnh vực họ đang sinh 
hoạt. Giáo dân có thể “đến” nhiều chỗ, gặp được 
nhiều người mà vai trò chủ chiên không thể đến được 
và gặp được. 
 
 Người giáo dân ngày hôm nay phức tạp hơn 
trước, họ đặt nhiều kỳ vọng ở một chủ chiên hay linh 
hướng của mình để cùng song tiến đồng hành, họ coi 
chủ chiên luôn luôn là kim chỉ nam, người giảng dạy 
yêu thương, là tư tế, là thầy dạy. Nên họ nhìn vào mọi 
khía cạnh của chủ chiên qua đời sống và việc làm. Họ 
luôn luôn tin tưởng vào vị linh hướng của họ, người 

N 
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đã được học hỏi về đời sống tận hiến và là những mục 
tử có khả năng tận hiến, cảm thông và hòa hợp với họ 
chứ không phải chỉ là những nhà thuần túy quản trị. 
Vì giáo dân đặt kỳ vọng quá mức như vậy vào chủ 
chiên mà thường quên là những chủ chiên này có tất 
cả bản tính và nhu cầu như họ. Như cha cố Đỗ Thanh 
Hà đã nói: “Linh mục chúng tôi chẳng phải là thần 
thánh gì cả mà chỉ là những bình bằng sành mỏng 
giòn như bao nhiêu người khác.” 
 
 Ngoài những nhận định trên, trở ngại chính 
trong mối tương quan chủ chiên và con chiên là sự 
thiếu tin tưởng lẫn nhau và thiếu khiêm nhường. Chủ 
chiên thì muốn nắm vững vấn đề và đóng vai trò chủ 
động trong mọi hoạt động, còn giáo dân thì lại muốn 
củng cố địa vị coi việc đứng ra làm ông này, ông nọ là 
một vấn đề quyền lợi, có thái độ cao ngạo, ưa tranh 
giành những nhiệm vụ có vẻ quan trọng trong nhà thờ. 
 
 Giáo dân Việt Nam của một cộng đoàn tại Hoa 
Kỳ là một tập hợp những người từ tứ phương, trình độ 
khác nhau, thiếu tính cách thuần nhất như khi còn tại 
quê nhà. Mỗi lần thay đổi cha quản nhiệm là một lần 
có thể có những xáo trộn trong đời sống cộng đoàn. 
Nhưng cải tổ về sự điều hành, những đường lối mới 
làm cho giáo dân bỡ ngỡ, phải trải qua một thời gian 
làm quen, tìm hiểu để cha và con chấp nhận lẫn nhau. 
Những thay đổi toàn diện và gấp rút về tổ chức và lề 
lối làm việc thường làm cho giáo dân hoang mang, đôi 
khi đưa đến tình trạng bất tuân. 
 
 Khi người giáo dân không hài lòng thì giận dỗi 
bỏ đi xứ Mỹ, hoặc quá khích thì viết thư rơi tố cáo, 
hoặc nói hành nói xấu cha quản nhiệm, còn phần chủ 
chiên nếu không bằng lòng thì rầy rà, nặng hơn nữa 
thì không cho làm, hoặc buộc phải từ chức hay giải 
tán. 
 
 Ở Mỹ, sự tồn tại của giáo xứ là do sự đóng góp 
tài chánh của giáo dân, mỗi giáo dân Việt Nam ở vào 
tình trạng tài chánh và định cư khác nhau. Người có 
nhà cửa và khả năng tài chánh thường là người đến 
trước, họ có nhiều thời giờ và tiền của để đóng góp, 
còn những người mới qua có khả năng hạn chế.Thật 
sự mà nói, mỗi người không nhiều thì ít thường bị 
đánh giá qua sự đóng góp tài lực vật lực cho giáo xứ 
để nhận được những dịch vụ do giáo xứ cung cấp. 
Ngược lại, phần lớn giáo dân coi những dịch vụ họ 
nhận được của giáo xứ là đương nhiên. Họ không ý 
thức được rằng nếu không có sự đóng góp thì không 
có cha quản nhiệm, không có nhà thờ, không có sơ và 

không có dịch vụ. Điều này cũng gây khó khăn cho 
chủ chiên không ít. Có những giáo dân lại lẩn tránh 
đóng góp bằng cách đi nhà thờ Mỹ và không ghi danh 
vào cộng đoàn. Khi gặp những chuyện cần như ma 
chay hiếu hỉ họ chạy đến cha quản nhiệm thì bị cha từ 
chối, không lo cho những nhu cầu của họ. Dĩ nhiên là 
cha có quyền từ chối vì không có tên trong cộng đoàn. 
Họ tức giận bỏ đi xứ Mỹ và bắt đầu nói xấu cha. 
 
 Nhiều cặp sắp cưới xin vào gặp cha quản 
nhiệm để xin làm phép cưới, cha đòi giấy tờ này giấy 
tờ kia, dĩ nhiên là cha có lý do của cha. Nhưng người 
trong cuộc nghĩ là cha làm khó dễ, không muốn giúp 
đỡ, rồi họ xoay qua gặp cha Mỹ thì mọi việc lại xong 
xuôi. 
 
 Một người giáo dân khác than phiền, gọi được 
điện thoại cho cha quản nhiệm thật khó mới gặp được 
cha, nếu để messages thì ít nhất 2, 3 ngày cha mới hồi 
âm. 
 
 Một bà nọ có chồng đau nằm nhà thương, hấp 
hối muốn tìm cha Việt Nam để chồng xưng tội và xức 
dầu. Bà than phiền điện thoại nhiều nơi có cha Việt 
Nam mà không gặp, cuối cùng bà may mắn gặp được 
cha Việt Nam, thì lại là ngày “off”, nên cha không đến 
được và v.v… 
 
 Những trường hợp trên đây đã xảy ra, một 
phần vì người giáo dân thiếu suy nghĩ, nóng nảy, phần 
vì chủ chiên thiếu uyển chuyển, linh động, nếu cả hai 
đặt mình vào vai trò chủ chiên và con chiên để giải 
quyết thì chắc chắn khó xảy ra; chủ chiên không phải 
là thứ chính quyền để gò bó vào luật lệ mà phải có 
lòng bác ái, bao dung. 
 
 Điều quan trọng trong mối tương quan giữa 
chủ chiên và con chiên là sự ý thức trách nhiệm và 
tinh thần hợp tác hòa đồng, yếu tố tâm lý cũng rất 
quan trọng, nhiều ý kiến cho rằng người Á Đông mình 
nghiêng về “tâm hơn về lý”. Nhiệm vụ trên hết của 
chủ chiên là mở mang nước Chúa, là khuyến khích 
nhiều người qui tụ về xứ của mình bằng cách luôn 
luôn giúp đỡ và cởi mở thay vì xua đuổi. Giáo dân thì 
phải ý thức được bổn phận của mình là phải đóng góp 
nhân lực, tài lực và cộng tác với vị chủ chiên vào các 
công tác tông đồ để xứng đáng lãnh nhận những dịch 
vụ mà giáo xứ cung cấp. 
 
3. Tương quan giữa giáo dân và giáo dân. 
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 Tại nhiều cộng đoàn mỗi khi có cuộc bầu cử 
các chức vụ Ban Chấp Hành là một dịp nhức đầu cho 
cha quản nhiệm, nhiều người không chịu đứng ra làm, 
nhưng khi thấy ai đó được bầu ra thì gièm pha chỉ 
trích. 
 
 Tất cả những nghi kỵ, tranh giành, gièm pha 
chỉ chấm dứt được khi mọi người đều có tinh thần 
huynh đệ Kitô và cộng đoàn trở nên một cộng đoàn 
tình yêu mà mọi người hiệp nhất đem hết khả năng 
phục vụ Chúa và giáo hội. Khi có được tinh thần đó 
thì buổi họp của BCH là dịp để trò chuyện thân mật, 
giúp nhau giải quyết mọi vấn đề liên quan đến cộng 
đoàn. Ngược lại buổi họp của BCH sẽ biến thành một 
hội nghị mổ bò nếu có một số người muốn độc quyền 
diễn xuất, dùng lý lẽ về luật lệ để bài bác, tranh giành 
ảnh hưởng, khoe tài khoe khéo. Những buổi họp như 
vậy thường kéo dài và sự tranh luận thường làm cho 
giáo dân có thiện chí, hiếu hòa phải nhức đầu, mệt 
mỏi, chán nản đến độ muốn rút lui, từ chức. Vậy 
tương quan cần thiết giữa giáo dân chính là tình yêu 
thương và sự hợp tác mật thiết. 
 
4. Ý thức trách nhiệm 
  
a. Đối với BCH Cộng Đoàn và đoàn thể 
  
 BCH Cộng Đoàn hay Ban Điều Hành của một 
đoàn thể phải là một tiểu gia đình gương mẫu, các 
thành viên phải làm gương cho giáo dân về tinh thần 
phục vụ, lòng hy sinh và thiện chí đóng góp. Tuy 
nhiên nhiều người có trách nhiệm lại chỉ tay năm 
ngón. Nhiều người không làm nhưng lại muốn được 
mời tham dự mọi hoạt động để có dịp tuyên bố này 
nọ, lăng xăng đóng vai trò quan trọng. Người có phần 
nhiệm thì lại đòi phải có nội quy ấn định phạm vi và 
quyền hạn thì mới làm. Những thành phần này phải ý 
thức trách nhiệm, mình là những người làm việc 
không lương, tình nguyện. Kẻ có nhiều thời giờ thì 
làm nhiều, kẻ có ít thời giờ và khả năng thì làm ít, tùy 
sức chịu đựng của mỗi người. 
 
b. Đối với giáo dân 
 
 Nhiều người có thái độ ỷ lại và hưởng thụ khi 
cộng đoàn có tiệc tùng thì họ tới dự, có khi đi tay 
không, mang cả nhà đi… Nhưng đến lúc dọn dẹp thì 
họ biến mất. Rốt cuộc cũng chỉ có một số nhỏ đến 
sớm nấu ăn, bày biện và ở lại sau cùng để dọn dẹp. 
 

 Các cộng đoàn thường có nhiều đoàn thể, 
nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ có một số người có 
tên trong đủ mọi hội đoàn. 
 
 Làm sao để giáo dân ý thức được vai trò và 
bổn phận của mình? Đây là vấn đề rất khó khăn vì 
trình độ hiểu biết và lòng hăng say của giáo dân rất 
khác biệt, đòi hỏi sự khéo léo của chủ chiên và sự hợp 
tác của BCH và giáo dân. Làm sao để giáo dân không 
chỉ sống đạo hời hợt là đi nhà thờ, xem lễ Chúa Nhật, 
làm sao để Chúa Thánh Linh tác động nên đời sống 
thiêng liêng của tất cả mọi người. Các buổi cấm 
phòng, tĩnh tâm hằng năm thực hiện trong nhà thờ có 
lẽ là phương pháp hữu hiệu nhất để có nhiều người 
tham dự. Dĩ nhiên là các linh mục giảng phòng phải là 
những người có tài thuyết giảng để lôi cuốn được 
đông đảo giáo dân. 
 
 Ngoài ra cũng nên kêu gọi giáo dân tham gia 
vào các hội đoàn, các nhóm cầu nguyện, canh tân… 
để việc học hỏi Thánh Kinh và chia sẻ kinh nghiệm 
sống đạo được thực hiện liên tục quanh năm. 
 
5. Những nhận xét, rút tỉa qua kinh nghiệm 
 
 Lấy lòng can đảm và sự khiêm tốn để duyệt 
xét lại những năm qua, chúng ta đã thực hiện các 
chương trình mục vụ ra sao tại cộng đồng, cộng đoàn 
của mình? 
 
- Có chương trình nào đề ra, rồi bỏ dở, hoặc thực hiện 
nửa vời? 
- Bao nhiêu cán bộ, viên chức hăng say đưa chương 
trình này, kế hoạch khác, rồi tham dự hết khóa tĩnh 
tâm này, tĩnh huấn kia, lên đồi xuống núi, rồi chẳng 
bao lâu cũng thấy biến mất. 
 
 Có người cho đó là khủng hoảng trong sinh 
hoạt mục vụ, có phải chúng ta thiếu đội ngũ lãnh đạo: 
quá nhiều đầu, quá nhiều chương trình mà người lãnh 
đạo thì không? 
 
Sự thất bại nào cũng có nguyên nhân: 
 
- Có phải chúng ta làm việc thiếu tinh thần đội ngũ 
hay tại chúng ta không ý thức nguyên tắc thành công 
của một thành viên tức là thành công của cả đoàn thể 
mình? 
- Hay tại người lãnh đạo không có vun trồng tín thác 
và cảm thông với cộng tác viên của mình? 
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- Người tông đồ giáo dân có giữ đúng vai trò của mình 
là lòng đạo đức, tinh thần khiêm nhường. 
- Và cuối cùng chúng ta có quyết tâm hay không? Hay 
người cán bộ chỉ biết nhận theo ngẫu hứng bằng 
miệng mà không bằng lòng? 
 
6. Sự quan trọng vai trò chủ chiên 
 
 Chủ chiên là đầu, đóng vai trò quan trọng, 
quyết định trong hầu hết các công tác mục vụ, người 
giáo dân chỉ được đào tạo để phụ giúp cho chủ chiên. 
Vì sự quan trọng như vậy người giáo dân đặt nhiều kỳ 
vọng vào chủ chiên của mình, nào là phải sống tận 
hiến khó nghèo, khiêm nhường, thầy dạy yêu thương, 
là tư tế, là kim chỉ nam cho cộng đồng dân Chúa noi 
theo. 
 
 Chủ chiên có bỏ thời giờ để tìm hiểu và sống 
gần gũi với con chiên để biết những ngăn trở, hoàn 
cảnh khó khăn và khát vọng để giúp đỡ họ trong vai 
trò linh hướng của mình. Như chính Chúa đã nói trong 
Phúc Âm: “Ta biết chiên ta, chiên ta biết Ta.” 
 
 Giáo dân mỗi tuần mong đợi ở chủ chiên 
những lời hằng sống, bổ ích cho đời sống đạo khô 

khan của mình mà chính chủ chiên đã sống với lời 
hằng sống đó. 
 
 Là người Công giáo Việt Nam, chúng ta có thể 
tự hào vì chúng ta là một thực thể có tổ chức qui mô, 
có thực lực trên đất Hoa Kỳ. Những thành quả đạt 
được qua các cộng đồng, cộng đoàn trong 40 năm qua 
đã nói lên sự trưởng thành của chúng ta. Chúng ta đã 
gặt hái được kinh nghiệm, những giai đoạn khó khăn 
đã trải qua. Những kinh nghiệm quý giá này cần được 
chia sẻ để những người đi sau có thể tránh lỗi lầm của 
người đi trước. 
 
 Chúng ta phải tin tưởng vào tương lai và sự 
quan phòng của Chúa. Cả trăm ngàn người kết hiệp 
trong tình yêu thương và bác ái của Chúa Kitô sẽ có 
khả năng làm những việc lớn lao cho tha nhân và xã 
hội. 
 
 Hy vọng những ý nghĩ thô thiển ghi lại trên 
đây đóng góp một phần nào nổ lực xây dựng một tập 
thể Công giáo Việt Nam tại giáo phận mà chúng ta 
đang sống. Cuối cùng nếu người đọc cảm thấy những 
gì sai quấy thì cũng xin được đại xá. 
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Xét mình Mùa Vọng: Tỉnh thức trước nhiều lối sống nguy hiểm 

 
Lm. Thái Nguyên 

 
 Để sống niềm hy vọng vào Thiên Chúa và gieo niềm hy vọng cho mọi người, đòi tôi phải luôn tỉnh thức 
trước cuộc sống của mình. Khi xét mình trong Mùa Vọng, tôi thấy mình có khi tỉnh mà không thức, có lúc thức 
mà không tỉnh; hoặc tỉnh thức về những điều này nhưng lại mê muội về những điều kia. Do đó, có thể tôi đang 
rơi vào nhiều lối sống nguy hiểm:  
 
- Nguy hiểm cơ bản là lối sống không trưởng thành về nhân bản. 
- Nguy hiểm đáng sợ là lối sống không trưởng thành về tâm linh. 
- Nguy hiểm thường xuyên là lối sống không trưởng thành về trí thức.  
 
I. Nguy hiểm cơ bản là lối sống không trưởng thành về nhân bản. 
 
1. Quá chú trọng đến bản thân mình mà ít quan tâm đến tha nhân.  
2. Coi trọng việc riêng mà coi nhẹ việc chung. 
3. Chỉ làm những điều mình muốn làm mà không làm những điều mình phải làm. 
4. Đòi hỏi người khác mà không hề đòi hỏi mình.  
5. Góp phần xây dựng thì ít mà chê bai phê phán thì nhiều.  
6. Ham quyền hành chức vụ mà không khiêm tốn phục vụ. 
7. Phục vụ theo ý mình mà không theo nhu cầu của người khác.  
8. Ưa chuộng và quí mến người này nhưng ghét bỏ và khinh thường người kia.  
9. Cởi mở và vui vẻ với anh em này nhưng đóng kín và lạnh lùng với anh em khác.  
10. Đặt nặng công việc mà coi nhẹ con người (Lấy con người làm phương tiện). 
11. Đặt nặng hiệu năng mà coi thường tính cách và ý hướng (Bệnh thành tích).  
12. Đòi hỏi có tự do mà không có khả năng sống tự chủ.  
13. Khôn nhưng không ngoan, thẳng nhưng không khéo.  
14. Phán đoán bên ngoài mà không tìm hiểu bên trong (Nông cạn, hình thức). 
15. Đánh giá mình và người khác dựa vào công việc, mà không dựa vào phẩm cách.  
16. Biết lỗi mà không nhận lỗi; nhận lỗi mà không sửa lỗi (Cố chấp). 
17. Làm theo những gì mình nghĩ, mà không nghĩ về những gì mình làm.  
18. Nhiệt thành mà thiếu khôn ngoan (Chủ quan, nhẹ dạ). 
19. Ham nghe người khác tâng bốc mà không muốn nghe sự thật (Tự lừa dối mình). 
20. Muốn mọi người phải giúp mình nhưng mình chẳng giúp ai (Ích kỷ). 
 
II. Nguy hiểm đáng sợ là lối sống không trưởng thành về tâm linh.  
 
1. Đặt nặng hình thức, tổ chức bề ngoài, mà coi thường nội dung và đời sống bên trong. 
2. Ưu tiên cho các phương tiện vật chất, còn ơn thánh thì lại chẳng quan tâm. 
3. Lao mình vào sự hiếu động ồn ào, còn nội tâm thì lạnh lùng, trống vắng. 
4. Đặt nặng việc hưởng thụ, coi thường việc khổ chế. 
5. Bám vào những công việc của Chúa, còn chính Chúa thì phớt lờ. 
6. Lo được lòng mọi người mà không lo được lòng Chúa.  
7. Chuyên chăm việc đời mà lười biếng việc đạo. 
8. Phản ứng tự nhiên mà thiếu tinh thần siêu nhiên. 
9. Lo bồi dưỡng thân xác mà không lo bồi dưỡng tâm hồn.  
10. Sống bác ái mà thiếu chân thật, sống chân thật mà thiếu bác ái.  
11. Làm việc vì danh thơm tiếng tốt hơn là vì lòng yêu mến. 
12. Tìm cách thay đổi mọi người mà không thay đổi chính mình. 
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13. Lo xây đắp tương lai mà không sống trọn giây phút hiện tại.  
14. Muốn thành quả mà không muốn hy sinh. 
15. Thực thi bác ái mà lại không sống công bằng.  
16. Yêu mến Chúa mà không yêu mến anh em. 
17. Theo đuổi ơn gọi mà không sống ơn gọi: lo tiến thân mà không hiến thân. 
18. Nỗ lực sống trung thành nhưng lại thiếu trung thực. 
19. Cầu nguyện một đàng, sống một nẻo. 
20. Nhiều thiện chí mà không có hành động.  
 
III. Nguy hiểm thường xuyên là lối sống không trưởng thành về tri thức.  
 
1. Biết nhiều thứ mà không biết mình. 
2. Biết thì nhiều mà sống không bao nhiêu. 
3. Biết chẳng bao nhiêu mà tự kiêu tự mãn.  
4. Trí thức uyên thâm mà lại thiếu đức độ. 
5. Chỉ đạt lý mà không thấu tình. 
6. Làm việc mà không xem tình hình, không xét hậu quả. 
7. Thông minh tài trí nhưng lại sống ích kỷ, hẹp hòi. 
8. Học nhiều, đọc nhiều mà thiếu suy tư nghiền ngẫm.  
9. Chỉ nghe biết mà không truy tìm, tra cứu, điều nghiên. 
10. Nhai lại tư tưởng người khác mà không khai sáng tư tưởng mình.  
11. Chỉ dựa vào sách vở và lý thuyết mà không có kinh nghiệm thực tế.  
12. Thấy chi tiết mà không thấy tổng quát. 
13. Muốn động tay động chân mà không muốn động não. 
14. Hiểu biết nhiều nhưng không biết điều chính yếu.  
15. Hiểu biết nhiều nhưng không sát, không sâu. 
16. Hiểu biết mau nhưng không nguồn, không ngọn. 
17. Hiểu biết nhiều mà không biết những điều mình phải biết.  
18. Hiểu biết nhiều mà không biết những điều mình không được phép biết. 
19. Hiểu biết nhiều mà không biết sống yêu thương. 
20. Hiểu biết sâu xa về nhiều thứ nhưng lại hiểu biết cạn cợt về Thiên Chúa. 
 
 Những lối sống trên đây luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm. Nhưng hiểm nguy lớn nhất là tôi không 
nhận ra mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Sống tỉnh thức là nhận thấy nguy hiểm do sự thiếu quân bình và 
cân đối trong đời sống mình về mọi mặt. Chỉ một chút quá đà sẽ gây ra hư hại khó lường. Chỉ một chút hụt 
hẫng sẽ rơi vào cảnh trống vắng nội tâm, dễ bị ma quỷ khống chế và thống trị.  
 
 Thật vậy: “Quỷ thấy nhà bỏ trống, lại được quét tước trang hoàng hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần 
khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy còn tệ hơn trước” (Mt 12, 44-45). 
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Nguyễn Thị Cẩm 

The Vietnamese Catholic 
Community at Saint 

Nicholas Parish 
May 1975 

My baby girl had been sick since we came here at 
Camp Pendleton. We lived in a tent and it was so cold 
at night. Upon arriving at the camp, each person was 
given a military jacket which barely kept us warm. 
But on that beautiful day my baby felt better so I 
carried her out for a walk. The warm sunshine and the 
yellow mustard flowers on the hills lifted up my spirit 
and filled my heart with hope. 

I came across a priest and greeted him: 

- “Hello Father! It’s so nice to see a priest here. 
Whom did you come to visit?” 

- “My parish has sponsored a few Vietnamese 
families here.” He replied. 

- “Oh, would you please sponsor my family 
too?” I asked. 

- “My parish has already sponsored 6 families.” 
He said. 

I raised the baby carrier up and begged: “Father, 
please look at this baby girl. She was born in Viet 
Nam but hasn’t been baptized yet. It was such a 
chaos in my country during the last week before 
the fall of Saigon. Please, Father, please?” 

He looked at the baby again, smiled and asked: 
“What’s her name?” 

- “Her name is Minh Đức”.  
- “It’s a nice name.”  
- “Father, you’ll like the name more if you 

know its meaning.”  
- “What does it mean?” 

I told him the story: When my baby was born I 
wanted to give her a name appropriate for a cute little 
girl such as Thủy Trúc (water bamboo), but my 
father said if he had the honor to give her a name, he 
would call her “Minh Đức.” I responded: “Dad, that 
name sounds more like a boy than a girl.” But he 
explained: “Minh means shining and Đức means 
virtue; we can lose our country, our home to the 
Communists, but nobody can take away our virtue. 
Let your virtue shine and you’ll find happiness in 
your heart no matter where you are.”  

The father said: “Let me see what I can do. I’ll come 
back next week.” 

Thus, my family of eight was the last of the seven 
Vietnamese families sponsored by Father Sporrer and 
St. Nicholas Parish. Father Coglan came to take us out 
of Camp Pendleton in early June. We were now 
actually in America, how wonderful! We were in 
“America the Beautiful”! We stopped by St. Nicholas 
Church to give thanks to God before arriving at a 
condo in New World, off Moulton Parkway near the 
church. It was such a delight to see the condo already 
furnished with tables and chairs, children clothes in 
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the closet and pots and pans in the kitchen. Shortly 
after that, my baby girl was baptized during the 
9:00 a.m. Sunday Mass. It was such a glorious 
event, a memory that lasts for a life time. 

We are very grateful to the parishioners who 
helped us out. They brought us used furniture and 
clothes, drove us to church and supermarkets, 
showed us how to bake cookies and cakes, helped 
us apply for jobs, taught us to drive, etc. To God, 
Father Sporrer and St. Nicholas Parishioners, we 
are grateful forever. 

Gradually we met other Vietnamese settled in 
Laguna Hills, Dana Point, San Clemente, Mission 
Viejo, etc. who shared the same experience about 
being unable to understand the English language. 
Luckily, Father Tran Đuc Tien, an old Vietnamese 
priest, was among us. He celebrated Sunday Mass 
in Vietnamese for us at the Old Mission Church in 
Dana Point. At the same time a few Vietnamese 
Redemptorist Priests took turns to celebrate the 
First Friday Mass at St. Kilian Church in Mission 
Viejo. These priests also celebrated mass on the 
13th each month in our private homes to pray Our 
Lady of Fatima for our country and for the whole 
world. Our religious life continued that way for 
many years.  

1984 – 1986: Preparation Period 

Our wish was to have a Vietnamese Catholic 
Community right here in Laguna Hills 
acknowledged by the Bishop of Orange County 
Diocese. In pursuit of that goal, many men and 
women formed Revival Groups to bring 
Vietnamese people together in prayer. They took 
turns to host these Revival Groups in their private 
homes to pray together and share experiences. 
They elected a temporary Executive Committee to 
administer the activities of the community and 
worked relentlessly to petition for a Vietnamese 
priest as our spiritual director. 

In 1984, Father Đỗ Thanh Hà became our Director 
and with Father Sporrer’s permission, he 

celebrated mass in Vietnamese at St. Nicholas 
Church on Sundays. Members of religious groups 
such as Legio Mariae and Ignatian Spiritual 
Exercises began to meet together like they used to 
in Vietnam. The Christmas Masses with the choir 
singing Christmas songs that we used to sing in 
Vietnam really lifted our spirit and brought 
warmth and peace to our hearts. We thanked God 
for all his blessings. And New Year celebrations 
were joyful events with every family trying to 
prepare traditional foods. Although small, our 
Saddleback Vietnamese community was very 
active in promoting piety, unity, love and peace. 

By 1986 we already had a very strong Executive 
Committee and our community was officially 
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approved as the 9th Vietnamese Catholic Community 
of Orange County Diocese.  

1986 – 1988: Development Period  

Many Vietnamese Catholic Action Lay Societies 
began to flourish during this period. The Ignatian 
Spiritual Exercises group met on a regular basis and 
brought about good results for the youth in our 
community. 

Vietnamese Language Center began to operate in 
1987 with almost 100 students. At the same time, the 
Religious Education Program sponsored by the Lovers 
of the Cross nuns prepared our children for the First 
Communion. 

The Vietnamese Catholic Mothers Group began with 
14 women and attracted more members quickly. 
They met monthly to help one another in learning to 
be good wives and to educate their children. Their 
uniform of white áo dài (Vietnamese long dress) and 
pants added a graceful touch to the festivity of the 
holidays such as the Feast Day of Our Lady of 
Perpetual Help, Christmas and Vietnamese New 
Year. They also provided great support to the 
Vietnamese Language and Religious Education 
classes. 

Along with the Vietnamese Catholic Mothers, the 
Vietnamese Devotion to the Sacred Heart of Jesus 
Association was also established for men. These two 
groups strengthened the families in our community 
and organized the Vietnamese Eucharistic Youth 
Society at St. Nicholas Parish. The church premises 
became livelier on Sunday afternoons with boys and 
girls attending Vietnamese Language and Religious 
Education classes, Eucharistic Youth activities, and 
participating in the mass with their families in the 
church. We lifted them up to God and prayed that He 
protects and guides them always. 

Along with the above groups, the Little Souls 
Legion, Cursillo Movement and Vocational 
Development Association at St. Nicholas Church 
were the driving force behind our efforts to serve the 
parish, the Church and society. 

St. Nicholas Parish also became more enriched with 
Vietnamese cultural activities such as fund-raising 
dinners in the large hall on Sunday evenings, annual 
picnic, specially Christmas and New Year 
celebrations. These activities provided opportunities 
for community members to better know one another 
and bond together.  

The community spirit was expressed in “Tin Yêu” 
(Faith & Love) Bulletin published every year during 
Christmas Season. It reported community activities 
and future projects and reinforced the community 
mission statement: Hold on to God with one hand 
(Faith) and hold on to your brothers and sisters in 
Christ with the other hand (Love). 

1986 Forward 

Although many families of our community have 
moved away to be closer to their jobs, St. Nicholas 
Church is always our home church. We always feel 
grateful to the parish that has taken us in, loved and 
supported us during the  first few years when our 
hearts were torn and our mind was confused about the 
uncertainty of the future. 

We show our attitude by “paying forward.” We have 
made contributions to the construction of the large 
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hall, annual PSA, Christ Cathedral and helped the sick 
and the poor who are close to home as well as far 
away. And we will continue to support St. Nicholas 
Parish by prayers, by living our faith and setting good 
examples for the future generation at the parish. 

Today, the Vietnamese Catholic Community at St. 
Nicholas Parish is still a very strong and active 
community with members engaged in all the activities 
of the parish as well as of Orange County Diocese. 

With much gratitude to the late Monsignor Sporrer 
and the St. Nicholas parishioners who have brought us 
in the early days, and their continued support 
throughout the years. Without such helping hands we 
would not be where we are today. In one faith, with 
much love, gratitude, and a continued support to the 
parish. UNITED, WE CELEBRATE! 

 

 
 

Sợ Vợ 
Tina Lương sưu tầm  

  
Sợ vợ, đôi chữ nghe thanh  
Thời nay sợ vợ, nổi danh... anh hùng  
Người ta cứ bảo tui khùng  
Đường đường quân tử, nhưng chùn hồng nhan  
Thời nay sợ vợ mới sang  
Chớ không sợ vợ, có màn ra hiên.  
Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,  
Nhất vợ nhì trời là chuyện tự nhiên.  
Đàn ông sợ vợ thì sang,  
Đàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.  
Đàn ông không biết thờ "bà"  
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.  
Đàn ông sợ vợ ai khi, 
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!  
Đàn ông khí phách ngang tàng,  
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."  
Đàn ông đánh vợ là ngu,  

Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.  
Lấy nàng từ thuở mười nhăm, 
Đến khi mười chín tôi đà năm con.  
Nàng thì trông hãy còn son,  
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.  
Nắng mưa là chuyện của trời,  
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.  
Suốt ngày cày cấy như trâu,  
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.  
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,  
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.  
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,  
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.  
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,  
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.  
Nàng đòi thi đấu võ đài,  
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.  
Nhớ xưa mình mới quen nhau,  
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.  
Cho nên tôi mới bị lường,  
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.  
Than ôi thực tế phũ phàng,  
Mày râu một kiếp thôi đành đi đoong.  
Một lòng thờ vợ sắt son,  
Còn non còn nước thì tôi còn... thờ.  
Đàn ông nể vợ là sang,  
Ngồi nghe vợ dạy là hàng trượng phu.  
Đàn ông đánh vợ là ngu,  
Vừa mất tiền thuốc vừa tù chung thân.  
Tôi đây thích sợ vợ nhà   
Thì đâu có sợ người ta chê cười. 
 Vợ tôi, tôi sợ kệ tôi  
Miễn tôi không sợ vợ người thì thôi.  
Người xưa thường bảo với tôi  
Vợ mày mày sợ thế là người khôn 
Chớ không mày đã không còn  
Công ơn vợ dưỡng nên chồng hôm nay.  
Là người phải biết nghĩ dài  
Mai sau già yếu ngày ngày vợ nuôi. 
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GIA ĐÌNH NAZARETH  

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP 
 

Nguyễn Trọng Thiệt 
 
Cùng với sự thành lập Chương Trình Mục Vụ Hôn 
Nhân & Gia Đình của Giáo Phận Orange, GĐ 
Nazareth Cộng Đoàn ĐMHCG cũng được ra đời và 
bắt đầu hoạt động tại giáo xứ Saint Nicholas thuộc 
thành phố Laguna Woods vào ngày 6 tháng 10 năm 
2008 với Ban Điều Hành hai nhiệm kỳ đầu tiên 
(2008-2012) gồm có các anh chị như sau: 
 
Gia Trưởng  : Anh Chị Nguyễn Trọng Thiệt & Nga 
Gia Phó        : Anh Chị Nguyễn Văn Thông & Hảo 
Thư Ký         : Anh Chị Quách Trần Lễ & Bích Vân 
Thủ Quỹ       : Anh Chị  Bùi Văn Sơn & Kim Phượng 
 
Khởi đầu, GĐ Nazareth Cộng Đoàn ĐMHCG chỉ qui 
tụ được 7 cặp gồm 14 anh chị vừa mới hoàn tất khóa 
Nazareth I vào ngày 22-24 tháng 5 năm 2009. 
 
Trong lời cầu nguyện cộng với tất cả nổ lực, nhiệt 
thành, hăng say của các anh chị tiên khởi và được sự 
ủng hộ tích cực của hai cha Cựu Quản Nhiệm Trịnh 
Ngọc Danh và Trịnh Minh Thái cũng như sự quan 
tâm và khuyến khích của cha cựu quản nhiệm Mai 
Khải Hoàn, GĐ Nazareth hiện nay đã đạt được con số 
là 35 gia đình gồm có 70 anh chị. 
 
Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2012-2014 gồm có: 
 
Gia Trưởng     : Anh Chị Vũ Đình Kỷ & Cậy 
Phó Nội Vụ     : Anh Chị Quách Trần Lễ & Bích Vân 
Phó Ngoại Vụ : Anh Chị Nguyên Văn Hoàng & Nga 
Thư Ký            : Anh Chị Michael & Mỹ Hạnh 
Thủ Quỹ        : Anh Chị Bùi Văn Sơn & Kim Phượng 
Ban Nội Dung  : Anh Chị Nguyễn Văn Nhuệ & Nhi 
Ban Ẩm Thực   : Anh Chị Trần Quí Châu & Đào 
Ban Văn Nghệ : Anh Chị Thái Trí Minh & Nghiệp 
  Ban Âm Thanh : Anh Chị Trần Đức Hòa & Thi 

GĐ Nazareth ĐMHCG sinh hoạt qua buổi họp mỗi 
tháng 1 lần vào Thứ Sáu của tuần thứ ba của tháng. 
Trong buổi họp hằng tháng, các anh chị thành viên 
cùng nhau ca nguyện, học hỏi và suy niệm Phúc Âm, 
chia sẻ và thảo luận kinh nghiệm sống qua các chủ đề 
đã được đề nghị và chấp thuận trước cho cả năm. 
Cũng trong buổi họp hằng tháng nầy, các anh chị bàn 
thảo các dự định và sinh hoạt hiện tại cũng như sắp 
đến của đoàn và phân chia việc tham dự các sinh hoạt 
và công tác của Cộng Đoàn.   

 
 Rút kinh nghiệm từ những sinh hoạt của các năm 
qua, GĐ Nazareth cảm thấy có nhiều nhu cầu và ưu 
tư khác biệt theo lứa tuổi của các anh chị trong nhóm, 
cần được đề cập đến dưới những lăng kính khác 
nhau. Vì thế GĐ Nazareth ĐMHCG đã đi đến việc 
phân chia ra 3 nhóm nhỏ dựa trên lứa tuổi để giúp 
việc thông cảm, học hỏi, chia sẽ và nâng đỡ nhau 
được thiết thực và hữu hiệu hơn: 
 
1) Nhóm 1 còn gọi là GIA ĐÌNH MẸ MARIA gồm 
các anh chị trẻ 
 2) Nhóm 2 còn gọi là GIA ĐÌNH MẸ BÊLEM gồm 
các anh chị trung niên 
3) Nhóm 3 còn gọi là GIA ĐÌNH MẸ LA VANG 
gồm các anh chị lớn tuổi 
 
Mỗi nhóm bầu ra 1 anh chị làm Trưởng Nhóm có 
trách nhiệm ấn định phiên họp nhóm hằng tháng, 
ngày, giờ và chương trình cũng như đề tài sau khi 
tham khảo với các nhóm viên. Vì thế nếu tháng nầy 
họp nhóm nhỏ thì tháng sau sẽ họp chung hay còn gọi 
là họp Sinh Hoạt Chung. 
 
Vì mới được thành lập gần 5 năm, nên so với nhiều 
hội đoàn khác trong cộng đoàn GD Nazareth 
ĐMHCG còn trong tình trạng non trẻ và vì thế không 
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ngừng cố gắng tạo một thế đứng vững mạnh cho 
mình trong cộng đoàn bằng cách luôn mời gọi các gia 
đình, trước hết là các anh chị tham dự Khóa Nazareth 
và sau đó trở thành những thành viên của Nazareth. 
GĐ Nazareth ĐMHCG cũng luôn nổ lực tích cực 
hưởng ứng và tham gia các sinh hoạt thường xuyên, 
các dịp Lễ Hội của cộng đoàn cũng như của Hội 
Đồng Mục Vụ Trung ương. 
                                                 
Nhưng cũng không vì thế mà GĐ Nazareth lãng quên 
hoạt động Phục Vụ và Bác Ái. Do đó mỗi năm GĐ 
Nazareth đã hợp tác với tổ chức thiện nguyện South 
County Outreach Program qua Chương Trình Adopt-
A-Family bằng cách đứng ra bảo trợ một số nhỏ gia 
đình nghèo hoặc kém may mắn, không phân biệt tôn 
giáo và chủng tộc, trong dịp Lễ Giáng Sinh bằng cách 
đến thăm viếng và mang đến các gia đình tin mừng 
Giáng Sinh cũng như quà biếu dưới hình thức phiếu 
thực phẩm, quần áo cho người lớn và đồ chơi cho các 
em nhỏ. 
          
Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2014-2018 gồm có: 
 
Gia Trưởng :  Anh Chị Trần Đức Hòa & Khánh Thi 
Gia Phó :  Anh Chị Nguyễn Văn Thông & Hảo 
Thư  Ký  :  Anh Chị Nguyễn Mike & Mỹ Hạnh 
Thủ Quỹ :  Anh Chị Bùi Văn Sơn & Kim Phượng       
 
Ngày 18 tháng 12 năm 2018, trong buổi Sinh Hoạt 
Chung với sự hiện diện của Gia trưởng Mừng-Lan, 
tổng thư ký C. Phượng (Sơn), niên trưởng Nhuệ Nhi, 
cựu Gia trưởng cộng đoàn Thiệt-Nga và Kỷ (Cậy) 
cùng với 32 thành viên và 8 thân hữu, trong buổi họp 
này AC Hoà Thi đã mãn nhiệm (2 nhiệm kỳ) sau 4 
năm gia trưởng cộng đoàn và các thành viên đã bầu 
phiếu chọn tân Gia trưởng cộng đoàn ĐMHCG với 
Ban Điều Hành đương nhiệm kỳ 2018-2020 gồm có: 
 
Gia Trưởng :  Anh Chị Vũ Khắc Nghiêm & Hiền 
Gia Phó: Anh Chị Quách Trần Lễ & Bích Vân 
Thủ Quỹ: Anh Chị Bùi Văn Sơn & Kim Phượng 
 
Tạ ơn Thánh Gia và chúc mừng tân Gia trưởng 
Nghiêm & Hiền và Ban Điều Hành. 
    
Nhìn về tương lai, GĐ Nazareth sẽ cố gắng phát triển 
và kiện toàn cơ cấu với những dự tính 
 dưới đây : 
       a) Mở rộng sự tham dự vào GĐ Nazareth đến các 
gia đình trong cộng đoàn dể mỗi gia đình là một phản 
ảnh của Thánh Gia. 

       b) Phổ biến rộng rãi các khóa học hỏi, tĩnh tâm, 
Đêm gia đình hằng tháng với trọng tâm đặt vào các 
vấn đề liên quan đến giá trị hôn nhân, tương quan gia 
đình và giáo dục con cái. 
        c) Giúp đỡ cải tiến và phát triển, dưới sự hướng 
dẫn của Giáo Hội và theo tinh thần Phúc Âm, mối 
liên hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái và liên hệ trong đại 
gia đình theo truyền thống Việt Nam. 
        d) Đem Tin Mừng Phúc Âm và gương sáng 
Thánh Gia đến cho các gia đình xung quanh môi 
trường mình sống nhất là các gia đình kém may mắn 
qua những công tác thăm viếng giúp đỡ nhất là trong 
dịp các ngày Lễ lớn Công Giáo. 
 
Ngày 08 tháng 02 năm 2019, Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp sẽ mừng Lễ Tạ Ơn Kỷ Niệm 35 năm 
thành lập Cộng Đoàn đánh dấu một bước đường dài 
đầy khó khăn và thử thách trong quá trình phát triển 
mà Cộng Đoàn đã vượt qua và sẽ tiếp tục đi tới. 
  
Gia Đình Nazareth Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp xin được 
phép đồng hành với các gia đình thành viên của Cộng 
Đoàn để cùng nhau tiến bước trên con đường Phục 
Vụ và Bác Ái theo tinh thần Phúc Âm và huấn dụ của 
Giáo Hội trong sự cầu bầu và che chở của Thánh Gia. 
 
“Lạy Thánh Gia Thất, hình ảnh tuyệt vời và gương 
mẫu của mọi gia đình nhân loại, xin giúp chúng con 
vững đi trong tinh thần Nazareth. Xin giúp mỗi gia 
đình ngày càng hiểu thấu được sứ mạng chuyên biệt 
của mình trong xã hội và trong Giáo Hội, bằng cách 
lắng nghe Lời Chúa, bằng cầu nguyện và bằng cách 
chia sẻ đời sống trong tình huynh đệ. Lạy Mẹ Maria, 
Mẹ của “Tình Yêu Cao Vời” và lạy Thánh Giuse, 
Đấng Bảo Vệ Chúa Cứu Thế, xin đồng hành với tất 
cả chúng con trong cánh tay che chở không ngừng 
của các Ngài.”  
 
(May the Holy Family, icon and model of every human 
family, help each individual to walk in the spirit of 
Nazareth. May it help each family unit to grow in 
understanding of its particular mission in society and the 
Church by hearing the Word of God, by prayer and by a 
fraternal sharing of life. May Mary, Mother of "Fairest 
Love", and Joseph, Guardian of the Redeemer, 
accompany us all with their constant protection.)                                                                                                                                                                                                                  
                        
(Pope John Paul II – Thư gửi cho các Gia-Đình- Ngày 2 
tháng 2, 1994) 
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Tâm Tình 
Tri Ơn – Cảm Tạ - Cầu Chúc 

 
Maria Anna Tăng Ngọc Khanh  

 
    
   Kính thưa Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu, quý Sơ, quý Bác, và quý Anh Chị Em thân mến trong Cộng Đoàn 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Giáo xứ St. Nicholas, 
 
       Nhân dịp kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, 
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn đã mời gọi mọi người trong Cộng Đoàn đóng góp 
chia sẻ những kỷ niệm đối với giáo xứ và Cộng Đoàn trong 35 năm qua để thực 
hiện một quyển kỷ yếu. Con xin mạo muội thay mặt phu quân của con là anh 
Tôma Triệu Ngọc Toàn, một cựu Chủ tịch của Cộng Đoàn đã quá vãng, gửi đến 
quý vị một vài kỷ niệm của chúng con đối với Cộng Đoàn qua tâm tình tha thiết 
tri ơn, cảm tạ, cầu chúc an lành, đối với Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
 
       Trước hết, con xin hết lòng cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi đã cho gia đình 
chúng con cơ hội gia nhập vào Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Giáo xứ St. 
Nicholas đã hơn 20 năm qua. Nơi đây chúng con đã được quý Ông Bà, Cô Bác, 
và quý Anh Chị Em nhiệt tình nâng đỡ cùng sống đạo và thờ phượng Chúa trong 
tình thân thương quảng đại của một đại gia đình.  
 
       Con cũng xin cám ơn quý vị đã tín nhiệm anh Toàn và giao phó cho vai trò Chủ tịch Cộng Đoàn để cho anh 
được thêm một cơ hội quí báu tiếp tục phụng sự Chúa và phục vụ Cộng Đoàn trong một nhiệm vụ mới vào cuối 
đời anh, 2004-2006. Trong thời gian đó, mọi người đều biết anh Toàn đang mắc phải một căn bênh nan y và anh 
cũng biết ngày anh sẽ phải ra đi về Nhà Chúa cũng đã cận kề. Nhưng anh Toàn không muốn để bóng tối sự chết 
đe dọa và đánh gục anh một cách dễ dàng. 
 
       Anh Toàn đã sẵn sàng chấp nhận sự ủy nhiệm của Cộng Đoàn vì anh hiểu đó là một tình thương quý báu 
Cộng Đoàn đã dành cho anh vì anh thường ao ước được phụng sự Chúa cho đến hơi thở cuối cùng của đời anh; 
và anh tin Chúa Thánh Thần sẽ hỗ trợ anh để anh làm chứng về sức mạnh của Ngài!  
 
       Trong thời gian anh mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo, anh Toàn đã dọn mình mỗi ngày với tâm trạng đợi 
chờ những giây phút anh phải sẵn sàng ra đi khi Chúa gọi về. Nhưng sự thật không phải dễ dàng: vì anh không 
muốn rời xa Cộng Đoàn nơi anh đang phục vụ trong bình an, hạnh phúc, lưu luyến và mến thương mọi người.  
 
       Anh Toàn đã phục vụ cho đến khi chỉ còn vài ngày là hết nhiệm kỳ hai năm của anh thì anh được Chúa gọi 
về trong tình thương của Ngài. Anh cũng đã được Cha Quản Nhiệm, Cha Trịnh Danh, và các Anh Chị trong 
BCH đã thương yêu và yểm trợ anh bằng cách đến họp BCH lần cuối cùng bên giường bệnh của anh và giúp 
cho anh được toại nguyện phục vụ đến hơi thở cuối cùng. Con xin hết lòng cảm tạ Cha Trịnh Danh, anh Phó 
Chủ tịch Nguyễn Công Trí; và toàn thể BCH của nhiệm kỳ 2004-2006! Xin Chúa chúc phúc cho Cha Trịnh 
Danh và quý Anh Chị!  
 
       Khi anh Toàn đảm trách nhiệm vụ Chủ tịch Cộng Đoàn nhà, anh đang là một Trưởng Ban Điều Hành của 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 77



Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng/Ngành Việt Nam tại quận Orange, với trách nhiệm phục vụ các liên nhóm 
CTĐS thuộc 14 cộng đoàn/giáo xứ trong quận hạt Orange. Đồng thời anh cũng là một nhóm trưởng thành lập 
nhóm CTĐS Tôma tại Cộng Đoàn Đức Mẹ HCG dưới sự chỉ đạo của Đức Ông Tiến, và sự linh hướng của Chúa 
Thánh Thần. Anh Toàn và con cũng đã cố gắng làm nên “nền sườn” của Nội Quy Phong Trào Canh Tân Đặc 
Sủng hầu các Cha Linh Hướng và 14 Liên Nhóm cùng nhau hoàn thành một bản Nội Quy hoàn chỉnh tiên khởi 
cho Phong Trào; như đó là kim chỉ nam và thủ bản của Phong Trào CTĐS, giúp cho Phong Trào có một đường 
hướng với trật tự và nguyên tắc rõ rệt để hướng dẫn phong trào sinh hoạt, thăng tiến và phát triển trong Ơn Đặc 
Sủng và Hoa Quả Chúa Thánh Thần; với lòng kính Chúa yêu người, với tình huynh đệ, bác ái, hiệp nhất của 
Giáo Hội Công Giáo trong Thần Khí Chúa Thánh Thần.  
 
       Nhóm CTĐS Tôma chuyên trách phục vụ cho Cộng Đoàn nơi đây với nhiệm vụ cầu nguyện, ca tụng, cảm 
tạ Thiên Chúa và xin Ơn Chúa Thánh Thần canh tân, đổi mới và chữa lành trên mọi sự, mọi nơi hầu Chúa 
Thánh Thần ban cho ơn khôn ngoan, ơn biện phân thần khí, để biết ngăn chận được những sự dữ hầu chúng ta 
vượt thắng được những trận chiến thiêng liêng do quyền lực bóng tối gây ra trong thế gian này hằng ngày, hằng 
giờ và ở mọi nơi. Nhiệm vụ của Phong Trào CTĐS là khích lệ mọi người tham gia các khóa tĩnh tâm CTĐS 
Thánh Linh để tìm hiểu thấu triệt hơn về Thiên Chúa Ba Ngôi qua Chúa Thánh Linh Ngôi Ba và qua những 
sinh hoạt liên tục: sám hối, xưng tội, tham dự Thánh lễ, Chầu Thánh Thể, họp nhóm, ca nguyện, lần hạt riêng, 
giúp nhau học hỏi yêu mến Thánh Kinh, sống và chia sẻ Lời Chúa; đặt tay cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh 
chữa lành cho những ai gặp khó khăn trong tâm linh và thể xác, làm việc bác ái, yêu mến Giáo Hội Công Giáo, 
Công Bình, Bác Ái. 
 
       Phong Trào CTĐS tích cực tổ chức những buổi Thánh Lễ Chữa Lành cho cộng đồng giáo dân mọi nơi mỗi 
tháng, và tổ chức các khóa tĩnh tâm hằng năm, rao giảng về Ơn Chúa Thánh Thần và các Đặc Sủng và Hoa Quả 
Chủa Thánh Thần - giúp những ai chưa tìm hiểu nhiều về Thiên Chúa Ngôi Ba: Ngài là Tình Yêu, Sự Sống và 
Ánh Sáng của Thiên Chúa canh tân đổi mới Thế Gian, v.v.  
 
       Chúng con cũng cảm tạ Chúa cho chúng con gia nhập vào Phong Trào Cursillo. Đối với chúng con Phong 
Trào Cursillo và Phong Trào CTĐS như là hai Phong Trào chị/em mà chúng con yêu quý vô cùng. Xin Chúa 
giúp con có cơ hội phục vụ Phong Trào Cursillo đắc lực hơn một ngày nào trong tương lai. 
 
       Thưa quí vị, trên suốt lữ trình cuộc đời thế trần, chúng con đã hiểu được rằng mọi người được Thiên Chúa 
gởi đến với nhau để yêu thương và nâng đỡ nhau trong đời sống hành trình tìm Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa, qua 
việc phụng sự Ngài, và phục vụ tha nhân. Chúng con xin tri ân tất cả những sự hướng dẫn chỉ đạo của Giáo Hội. 
Chúng con cũng cảm tạ những tình thương và ưu ái các Cha và các Sơ, quý Ông Bà và quý Anh Chị Em đã 
dành cho chúng con qua mọi phục vụ và cầu nguyện cho chúng con trong suốt cuộc đời của chúng con; đặc biệt 
là thời gian anh Toàn gặp nguy nan trong đời, thời gian anh lâm bệnh và những ngày cuối cùng của đời anh. 
Như một Cha đã nói: “Lời cầu nguyện xin Hồng Ân Cứu Độ đã vang lên ngập Thiên Đàng cho anh!”  
 
       Trước bao nhiêu lời thỉnh cầu van xin của quý vị khẩn nguyện cho anh Toàn đã giúp cho chúng con củng 
cố Đức Tin được thêm mạnh mẽ, và vững lòng tín thác không lay chuyển vào Lòng Chúa Thương Xót, sự quan 
phòng và Ơn Cứu Độ của Chúa. Chính Chúa là người Cha luôn luôn gần gũi với con cái của Ngài, là Đấng mà 
con cái có thể tiếp cận, có thể tâm sự, và trông cậy. Đó chính là Đức Giêsu Kitô đã xuống thế để sống, để cùng 
cảm xúc, cùng khốn cực, để chịu chết đau thương, để xóa chuộc tội lỗi cho mỗi người chúng ta. 
 
       Trước giây phút anh Toàn ra đi rời khỏi cuộc sống trần gian nầy, anh nói với con rằng anh nhìn lại cuộc đời 
anh đã sống hơn 67 năm, anh cảm nghiệm được Chúa đã tạo dựng ra mỗi người chúng ta theo mục đích của 
Ngài: Chúa đem mỗi người chúng ta về với Chúa trong cõi đời này và cõi đời sau để chúng ta nhận biết và thụ 
hưởng Tình Yêu của Ngài, một tình yêu vô biên, vô điều kiện, đầy kiên nhẫn, chờ đợi để tha thứ và ban sức cho 
chúng ta trở nên người con trung thành và yêu thương trong ơn nghĩa Chúa.  
 
       Con xin thay mặt anh Toàn cảm tạ và vinh danh Chúa Thánh Thần đã ban sức mạnh thiêng liêng biến đổi 
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đời sống và đức tin của chúng con. Chính Ngài đã giúp chúng con hiểu và cảm nghiệm được một tình yêu cao 
cả, cá biệt và mật thiết với Chúa Giêsu. Chúng con cũng cảm nghiệm được tình yêu dịu ngọt của Ngài luôn bao 
che trên suốt cuộc hành trình tìm đức tin và ơn cứu độ của chúng con bằng những đức mến mà gia đình chúng 
con đã lãnh nhận được từ những người đầy thiện tâm và bác ái mà Ngài đã dẫn đưa đến với chúng con trên trần 
thế nầy.  
 
       Với yêu thương, với những kỷ niệm đáng nhớ trong những sinh hoạt thờ phượng, cầu nguyện, chia sẻ, và 
hợp lực tương trợ với nhau để phục vụ Chúa và Giáo Hội, chúng con xin cảm tạ Đức Mẹ vì Ngài hằng dạy dỗ 
chúng con biết sống khiêm nhường, hiền hòa và biết xin vâng trong tình yêu của Chúa Giêsu, Con của Mẹ; để 
chúng con có thể cùng hòa đồng sinh hoạt cùng với anh chị em và tha nhân trong tình thân thương, nhẫn nại, độ 
lượng, khoan dung, tha thứ, bình an, vui tươi và hài hòa.  
 
       Chúa Giêsu là Đấng ban nguồn sống và sức mạnh cho chúng con, với ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, 
chúng con xin mạnh mẽ tán dương thánh danh Chúa Giêsu Kitô và Ơn Cứu Độ của Ngài; Ngài là Ánh Sáng 
Niềm Hy Vọng Phục Sinh tuyệt đối của mỗi người chúng ta!  
 
       Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp hiển vinh mọi nơi là ánh sao mai luôn soi sáng và chúc phúc trên mỗi 
quí vị và gia đình của quý vị.  
 
       Con xin dâng lời nguyện hạnh phúc và tốt đẹp nhất trong Thánh Ý Chúa cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp – Giáo Xứ St. Nicholas! - nhân danh Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con, qua sự quan phòng của 
Đức Mẹ Maria, Thánh Giuse và Triều Thần Thiên Quốc. Amen.  
 
Westminster, California ngày 29 tháng 12 năm 2018.  
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Cô Đặng Mỹ Hạnh 
10 Năm dạy tiếng Việt - Trường Việt Ngữ Saddleback 

 
Diên Linh 

 
Thời gian thấm 

thoát thoi đưa, mới 
ngày nào tôi được biết 
và làm quen cô Đặng 
Mỹ Hạnh khi cô tình 
nguyện vào Trường 
Việt Ngữ Saddleback 
để dạy tiếng Việt cho 
các em. Vậy mà đã 10 
năm rồi. Tôi rất vui và 

hân hạnh để viết những cảm nghĩ của mình về cô: một 
cô giáo trẻ tài năng, giàu lòng nhân ái, đầy nhiệt huyết 
trong việc dạy tiếng Việt. 
 

Chúa ban cho cô nhiều tài năng, lòng quảng 
đại, lòng yêu quê hương Việt Nam và yêu tiếng Việt, 
giỏi về Graphic & Design, chuẩn bị bài vở kỹ khi đến 
lớp, có phong cách của người điều hành công việc, 
nhanh nhẹn, ân cần, chu đáo, hy sinh, còn giỏi nấu ăn 
nữa nên cô đã dùng tất cả những gì được nhận lãnh từ 
hồng ân Chúa ban để giúp trường, Giáo xứ, Cộng 
đoàn, các Sơ dòng Mến Thánh Giá và nhiều nơi khác.  

 
Sau 4 năm vào trường, ngoài việc dạy các em 

hàng tuần, năm 2013 cô đã vui vẻ nhận lời làm cô Phó 
Hiệu trưởng Nội Vụ giúp cô Hiệu trưởng Cao Cẩm 
Vân trong 2 năm 2013-2015. Năm 2015, cô được sự 
tín nhiệm của các thầy cô và đã nhận lấy trách nhiệm 
Hiệu trưởng của trường Việt Ngữ Saddleback 2015-
2017 và 2017-2019. 
  

Tôi còn nhớ ngày cô mới vào trường năm 
2007, cô tình nguyện giúp trường và thầy Hiệu trưởng 
Phạm Quốc Định lúc bấy giờ lập trang mạng điện toán 
để đăng những thông tin cần thiết, thông báo, bài làm 
ở nhà, tên thầy cô giáo và email, số phone, hình ảnh 
sinh hoạt của trường... giúp cho phụ huynh dễ dàng 
theo dõi những sinh hoạt và liên lạc với thầy cô khi 
cần. Trang điện toán tvnsaddleback.org do cô viết ra 
và phụ trách có từ đó. Cô giúp thầy cô Ban Đại Diện 
các Trung Tâm Việt Ngữ Nam Cali trong những lần ra 
Kỷ Yếu hay Đặc San và trong chương trình Tu 
Nghiệp Sư Phạm của thầy cô hàng năm trong những 
năm 2007, 2008, 2009.  

Khi nhận trách nhiệm làm hiệu trưởng cô là 
cánh chim đầu đàn trong gia đình Việt Ngữ, quán 
xuyến mọi việc, việc nhỏ việc lớn cô chuẩn bị và sắp 
xếp một cách chu đáo đến hoàn hảo. Những khi Cộng 
Đoàn cần hội đoàn đóng góp thức ăn hay trong bữa 
tiệc Tạ Ơn Thầy Cô, cô đều nhận phần nấu nướng 
nhiều món ngon. Nhiều lần tôi thấy cô cực quá nên 
cũng góp ý là dùng tiền quỹ của trường để đặt thức ăn, 
nhưng cô mỉm cười nói: “Em cực nhưng để dành được 
tiền quỹ cho trường thì em cũng ráng cực dài dài.” 

 
Tôi làm hiệu phó để giúp cô nhưng việc gì làm 

được là cô làm hết chẳng nề hà: từ việc ra thông báo, 
sắp thời khóa biểu, đi in sách, xếp lớp cho các em học 
sinh, đi đặt quà Tết tặng Thầy Cô và ân nhân, lo cho 
dịp Khai Giảng, lễ Tết, lễ Bế giảng... cô đều làm phần 
lớn công việc. Lớp học nào vắng thầy cô là cô cũng 
uyển chuyển sắp xếp thầy cô giáo vào hoặc cô vào 
dạy thế. Để chu toàn trách nhiệm mà thầy cô đã tin 
tưởng trao phó nhiều khi tôi biết cô cũng có lúc mệt 
mỏi, chán nản; nhưng vì trường vì thương mến các em 
cô đều bỏ qua những điều phiền lòng để làm việc. 
Trong những buổi sinh hoạt hay tiệc của trường cô 
phải chuẩn bị thức ăn từ nhà, đến trường sớm để phụ 
giúp trang hoàng, sắp xếp nghi lễ, rồi khi chương trình 
hay tiệc vừa chấm dứt cô lại nhanh chóng bắt tay vào 
dọn dẹp. Cô luôn khích lệ và phụ giúp cô Bích Hải 
trong những lần tập múa tập hát cho các em học sinh. 

 
Năm 2017 nhân dịp kỷ niệm 30 thành lập 

trường Việt Ngữ cô đã khéo léo chuẩn bị gần cả năm 
trước, hướng dẫn bàn thảo với Ban Điều Hành, lên 
chương trình và mời gọi nhiều vị ân nhân giúp cho 
chương trình. Nhờ lòng thương mến và sự hỗ trợ rất 
tích cực của thầy cô, phụ huynh, và nhiều người nên 
tiệc mừng, văn nghệ rất thành công và quyển Đặc San 
được ra mắt nhiều ý nghĩa với nội dung phong phú, 
hình ảnh đầy đủ, bài vở súc tích. Dù làm hiệu trưởng 
cực nhọc như thế nhưng cô lại có tính khôi hài dí dỏm 
mà tôi rất thích. Cô đã mang lại cho chúng tôi niềm 
vui và nụ cười nhiều hơn là những lời than phiền, 
trách móc. Làm hiệu trưởng cô lại phải đảm nhận 
thêm trách nhiệm làm thủ quỹ tính toán chi tiêu và 
báo cáo ngân quỹ của trường cho giáo xứ hằng 
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tháng. Công việc của hiệu trưởng nhiều quá, trách 
nhiệm còn nặng nề hơn, nhưng trên hết mọi việc cô 
luôn ước mơ về trường và làm mọi điều có thể để có 
thêm học sinh mới ghi danh, các em ngoan ngoãn và 
thích thú học tiếng Việt, trường ngày một vững mạnh 
và có sự liên kết chặt chẽ giữa gia đình và học đường, 
giữa thầy cô giáo và phụ huynh để kết quả học tiếng 
Việt của các em được như ý. 
 

Chúng tôi thầy cô giáo Việt Ngữ, phụ huynh 
học sinh và các em trường Việt ngữ Saddleback luôn 
trân trọng những đóng góp tích cực, sự hy sinh cao cả  
và tình cảm chân thành của cô đã giúp trường ngày 
càng thăng tiến và vững chãi hơn. Cầu chúc cô Mỹ  
 
 

Hạnh luôn được tràn đầy hồng ân Chúa ban, có nhiều 
sức khỏe và lòng nhiệt huyết để cô tiếp tục gánh vác 
trọng trách và hướng dẫn sinh hoạt của trường tiến xa 
hơn nữa. 

 
 Chúng tôi cũng không quên cảm ơn thầy 
Nguyễn Michael là người chồng và cũng là thầy giáo 
của trường đã và đang sát cánh hỗ trợ, khích lệ giúp 
cô Mỹ Hạnh trong nhiều công việc. Hiện nay thầy cô 
còn có 2 cô con gái dễ thương là Cynthia và Jennifer 
sau khi ra trường tiếng Việt hai cháu đã trở lại làm 
phụ giáo tiếng Việt của trường. Hy vọng 2 cháu cũng 
sẽ trở thành cô giáo Việt ngữ trong tương lai. 
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Áo Dài !!! Áo Dài !!! 
AB 12/2018 

 
hông biết tôi đã mê thích áo dài từ hồi nào. 
Khi mỗi tuần tham dự thánh lễ chiều Chúa 
Nhật tại thánh đường St. Nicholas, được 

nhìn ngắm các chị trang phục với áo dài Việt Nam 
thướt tha tuyệt đẹp. Hình như cảnh trí buổi lễ có khởi 
sắc, linh hoạt, và mang hồn người gần với quê hương 
Việt Nam hơn nhờ những áo dài truyền thống của các 
chị.   
 
 Những áo dài quê hương muôn sắc muôn màu 
và hoa văn lạ mắt, thanh nhã giữ các chị tươi trẻ, 
duyên dáng quá! Vẻ đẹp mềm mại, dịu dàng và kín 
đáo của áo dài Việt Nam đã tăng vẻ đẹp của các chị và 
các chị cũng làm áo dài đầy đặn theo những đường 
cong tạo vóc dáng yêu kiều. Thật là một sự cộng 
hưởng và kết hợp hài hòa! 

 Trong những buổi lễ lớn, những lần rước kiệu, 
các chị đều có trang phục áo dài theo màu sắc, kiểu áo 
của nhóm mình. Các chị Ca Đoàn rực rỡ với màu đỏ 
như cánh hồng; các chị Legio Mariae yêu màu xanh 
thiên thanh của áo Đức Mẹ; các chị Trường Việt Ngữ 
tươi trẻ trong màu xanh lá mạ; các chị Hội Bà Mẹ 

Công Giáo dịu dàng với màu trắng trinh nguyên; các 
chị Ban Hướng Dẫn mang màu tím hoa cà mộng mơ. 
 
 Tôi yêu áo dài truyền thống. Áo kiểu cổ cao 
thật quý phái, mà kiểu cổ thấp, cổ tròn hay cổ thuyền 
cũng không kém phần đáng yêu, trẻ trung. Bờ vai tròn 
trịa, mềm mại với hai tà áo thon gọn thướt tha. Chiếc 
áo có bề dài vừa phải, không lê thê phết gót mà cũng 
không ngắn quá, tạo chiều cao cho người mặc, cho 
thấy màu quần một tí sẽ đẹp (chừng năm, bảy phân.) 
Tay áo dài cân đối; thân và eo áo rộng rãi nhưng cũng 
tạo dáng thắt đáy lưng ong; ngực tròn (chớ nhọn!)  
Cài nút bấm hay dây kéo bên hông đều tự nhiên, đẹp 
hơn may dây kéo sau lưng vì hoa văn có thể bị thay 
đổi. 
 
 Tôi yêu lắm dáng áo dài thướt tha, từng bước 
yểu điệu trên đôi giày cao, gót nhọn, nhìn các chị 
không thua gì người mẫu đi catwalk trình diễn thời 
trang! 
 
 Mấy năm sau này, người ta thiết kế nhiều mẫu 
mới cho áo dài Việt Nam. Họ gọi là áo dài cách tân. 
Vải áo dài cách tân mỏng dính, trong suốt, hay thật 
dày, thân áo ngắn trên đầu gối và quần tây ống túm 
nhỏ.   
 
 Cách tân hay sửa kiểu áo dài có cần thiết 
không? Nếu thay đổi mà giảm giá trị thẩm mỹ của 
chiếc áo đẹp thì sao? Kiểu áo dài mà chúng ta vốn có 
đã phát triển hoàn mỹ tuyệt vời. Xin đừng thay đổi 
người ơi! 
 
 Áo dài VN quá độc đáo, tôn vinh nét đẹp dịu 
dàng, thanh tao của phụ nữ Việt, khiến bao người bản 
xứ trầm trồ khen ngợi. Một giáo dân Mỹ từng chia sẻ 

K 
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ông đã làm việc ở nhiều quốc gia nhưng ông vẫn mến 
yêu phụ nữ VN nhất. Họ như những cánh bướm đầy 
sắc màu chợt khi tà áo phồng bay trong gió. Sao mà 
họ xinh đẹp mỹ miều thế! 
 
 Nét đẹp làm say đắm lòng người này cũng là 
chủ đề của những màn văn nghệ Tết Xuân được các  
 
 

chị Hội CBMCG cống hiến Cộng Đoàn nhiều năm 
nay. Ai cũng nhớ về quê hương qua các màn trình 
diễn áo dài VN; từ thời xưa với áo tứ thân, đến áo dài 
ba miền, áo cưới hoàng hậu, áo trắng học trò, áo tím 
thương nhớ người yêu. 
 

Xin các chị hãy giữ gìn áo dài VN cho các thế 
hệ trẻ, cho họ hãnh diện khi tiếp tục truyền thống đáng 
yêu này. Các chị cứ hãy mang áo dài truyền thống quê 
hương không cầu kỳ, mềm mại như lụa làm nổi bật 
hình thể duyên dáng rất kín đáo. Áo dài VN là một 
trang phục dân tộc góp phần tạo nên văn hóa VN, vì 
giá trị thẩm mỹ, nghệ thuật của nó. Người xưa có câu: 
“Người đẹp vì lụa” thật đúng. Áo dài thực sự là một 
trang phục sang trọng, lịch sự cho phụ nữ VN khi 
tham dự thánh lễ hay các dịp lễ hội trang trọng.  
 

Ôi, các chị yêu dấu và áo dài, khen ngợi nào 
cho đủ để diễn tả hết nét đáng yêu? 
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NƯỚC CHA TRỊ ĐẾN 
Ad veniat regnum tuum 

Que votre règne arrive 
Your kingdom come 

 
Kính thưa Cha Quản nhiệm, 
 
 Chúng con xin phép được chia sẻ cùng với anh em đoàn viên LMTT và cộng đoàn. 
 
Thưa quý anh và cộng đoàn, 
 
 Nếu trong quá khứ mỗi khi tôi được nghe giảng dạy hay chia sẻ về Thánh Tâm Chúa 
Giê-su mà tôi đã chăm chú lắng nghe, suy niệm và áp dụng trong đời sống đạo của tôi, thì 
hôm nay tôi có biết bao là kinh nghiệm của bản thân để đem ra chia sẻ với quý anh, mà 
không phải ngồi lại soạn ra bài chia sẻ này!  
 
 Suy nghĩ trên nói lên lời tự thú, một sự hối tiếc vì rằng trong quá khứ nếu đem đời 
sống cá nhân tôi so với một đoàn viên LMTT gương mẫu thì còn một khoảng cách thật xa! 
Cám ơn quý anh đã cho tôi cơ hội “tự kiểm điểm” này. 
 
I.  Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm 
 
 Trước hết xin phép cho tôi được sơ lược qua về Thủ Bản Phong Trào LMTT: 
 
 “Vô tri bất mộ:” Có am tường mới biết quý chuộng. Vâng, những điều căn bản cần 
thiết đều có trong quyển Thủ bản. Vì vậy tôi đã đi tìm mua quyển Thủ bản và đã đọc hai lần 
trước khi ngồi xuống ghi lại những điều căn bản tôi thu thập được. Là một Phong trào được 
sáng lập từ cuối Thế kỷ XIX (năm 1883-2018), tính ra đã 135 năm nay. Thủ bản tiên khởi 
được ấn hành tại Canada vào năm 1888, xin nhắc lại là năm 1888. 
  
 Năm 1945 Lm. Gérard Gagnon (Cha Nhân) Dòng Chúa Cứu Thế (một số các vị cao 
niên trong Cộng đoàn có thể biết ngài), thuộc tỉnh dòng Sainte Anne de Beaupré, Canada, đã 
đưa phong trào LMTT vào Việt Nam và đầu tiên thành lập tại Hà Nội. Năm 1950 đoàn LMTT 
đầu tiên được tuyên hứa tại Nhà Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Nam Đồng, Hà Nội, trong sự 
cộng tác tích cực của Lm. Giacôbê Đào Hữu Thọ. 
 
 Sau cuộc di cư 1954 Phong trào lan rộng tại Nam Việt Nam. Cuối thập niên 50 Phong 
trào được một số giáo phận quảng bá với danh xưng: Tôn Vương Thánh Tâm Chúa Giê-
su Trong Gia Đình. Tôi muốn gợi lại danh xưng này vì cũng bởi hai chữ tôn vương mà 
hôm nay chúng ta sẽ bàn đến bốn chữ “Nước Cha trị đến.” Rồi từ đó, tháng 6 năm 1961, 
Thủ bản này đã được phiên dịch ra tiếng Việt Nam và phát hành với danh xưng chính thức là 
Phong Trào Liên Minh Thánh Tâm, như danh xưng vẫn còn duy trì cho đến ngày nay, 
tính ra đã ngót 57 năm.  
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 Nhờ sự nhiệt thành tôn thờ Thánh Tâm Chúa Giê-su, Phong trào LMTT, nhằm mục đích 
dùng nam giới để duy trì tinh thần công giáo trong các gia đình. Phát triển với thời gian, 
Phong trào đã được xác định vai trò nhiều lần trong quá khứ, chẳng hạn như một số điểm 
chính được ghi lại sau đây:                                      
 
 Năm 1892: Phong trào LMTT không phải là một hội đoàn chỉ chú trọng đến đạo đức 
mà thôi, cũng không phải là một tu hội, nhưng là một liên minh, một tổ chức hợp nhất tâm 
hồn các tín hữu lại với Thánh Tâm Chúa để truyền bá và duy trì tinh thần công giáo trong các 
gia đình và ngoài xã hội.  

 
 Phong trào phản ảnh một lớp người, phần nào, đáp ứng viễn ảnh của Công Đồng 
Vaticanô II là phát triển công tác Tông Đồ Giáo Dân. 
 
 Thủ bản gốc tái ấn hành năm 1909 nói rõ thêm: “LMTT chẳng những là một hội đoàn 
đạo đức, không chỉ có mục đích gìn giữ lợi ích thiêng liêng và lòng đạo đức sốt sắng của các 
đoàn viên mà thôi, song còn là một công cuộc tông đồ có tính cách xã hội nữa. Vì tổ chức 
này nhắm mục đích truyền bá và duy trì đời sống công giáo trong gia đình và trong giáo xứ. 
Hiện thời công việc tông đồ này là bổn phận thực tế của LMTT, xin đừng lãng quên.” 
 
  Năm 1970: Cha Giám đốc đương nhiệm Phong trào LMTT/VN bấy giờ, (Lm. Giacôbê 
Đào Hữu Thọ, DCCT), mời gọi: 
 
“Các bạn LMTT hãy tiến lên, tay nắm chặt Thủ bản, để hướng đi cao đẹp của Phong trào 
thêm kiến hiệu, tinh thần của Phong trào thêm vững chắc, Phong trào hy vọng sẽ phát triển 
hơn trong Giáo Hội, nhưng cũng chỉ phát triển trong tinh thần bất diệt của Phong trào” (Hết 
phần trích dẫn về LMTT). 
 
II. Nước Cha Trị Đến 
 
 Nhờ đọc Thủ bản tôi được biết Phong trào LMTT đã xuất phát và phát triển mạnh mẽ 
từ đất nước Canada vì vậy tôi tìm lại những tài liệu viết bằng tiếng Pháp nói về Phong trào để 
đi sâu vào ý nghĩa của bốn chữ “Nước Cha Trị Đến” đối với Phong trào, mà trực tiếp là đối 
với chúng ta. 
 
 Từ khi chúng ta biết ‘đọc kinh’ (chưa hẳn là biết cầu nguyện) cho đến nay đã không 
biết bao nhiêu lần chúng ta thốt lên bốn chữ “Nước Cha Trị Đến.” Tôi vừa ngừng lại đây 
giây lát mà tưởng không nhất thiết phải bàn đến xa hơn. Đối với quý anh cao tuổi đã từng 
tham dự Thánh lễ cử hành bằng tiếng Latinh, hẵn không quên lời xướng dõng dạc của linh 
mục chủ tế như sau: “Pater noster … Adveniat regnum tuum: Lạy Cha chúng con… Chớ gì 
nước Cha trị đến.” Có được bao lần chúng ta cùng lúc ấy ý thức lời kêu xin chúng ta đang 
thốt lên? “Thy k ingdom come” hay “Nước Cha trị đến” là một lời thỉnh nguyện, là một 
khát vọng, là hoài bão của người Kitô hữu mà nhất là của một đoàn viên LMTT. Vì sao?  
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1.  Cấu trúc “Kinh Lạy Cha” 
 
 Trong Kinh Lạy Cha chúng ta dâng lên Thiên Chúa Cha 7 thỉnh nguyện gồm 3 thỉnh 
nguyện về Thiên Chúa Cha: 
 

-  Uy danh Người.       
-  Vương quốc của Người (chi tiết ở phần sau). 
-  Tôn ý của Người. 
 

Tâm điểm của kinh nhằm vào cả trên trời và dưới đất 
 
Và 4 thỉnh nguyện dành cho con người: 

 
-  Lương thực (của ăn).  
-  Nợ nần (tội lỗi). 
-  Cám dỗ.  
-  Sự giải thoát khỏi sự dữ (tức điều xấu). 

 
Rồi cuối cùng tán tụng: Vinh danh Thiên Chúa. 
 
2. Lời thỉnh nguyện thứ 2 là xin cho “Nước Cha trị đến” 
 
 Thật ra khó có một từ của dương thế sử dụng cho phù hợp với Thiên Chúa ở đây. Ở 
đây không hề ám chỉ uy quyền của một thứ ngôi vị của trần thế. Nước Thiên Chúa hay 
Vương quốc của Thiên Chúa hay Triều đại của Thiên Chúa chỉ để gợi lên trong suy nghĩ 
của con người uy quyền và tính toàn năng toàn hảo của Thiên Chúa là vua của toàn cõi vũ 
trụ. Vậy chúng ta nghe biết gì về Vương quốc của Thiên Chúa? 
 
 Nói đến Vương quốc của Thiên Chúa chúng ta hiểu được là một triều đại thần thiêng 
tam nghi (tức một triều đại bao gồm cả ba lãnh vực: Trời, Đất, và Nhân loại). Nghĩa là một 
Vương quốc Thiên Chúa thống quản con người của chúng ta bằng ân đức, thống quản địa 
cầu tức Hội Thánh Công Giáo cũng như trên Trời hay là trên Thiên Đàng. 
 

-  Trong ân đức của Thiên Chúa, chúng ta kêu xin điều gì khi chúng ta thốt lên: “Xin Nước 
Cha trị đến?” 
 

 Nhờ ân đức chúng ta cầu xin Thiên Chúa ngự trị trong chúng ta bằng thánh ân của 
Người. Và nhờ thánh ân, Người ngự trị tâm hồn chúng ta như một “vì* vua” trên vương 
cung. Há chúng ta chẳng đã có lần kêu xin và dâng tâm hồn của chúng ta làm đền thờ cho 
Chúa Trời ngự đó sao! Người cho chúng ta kết hợp với Người bằng đức tin, đức cậy và đức 
mến. Ba yếu tố kết hợp lại thành ngôi báu trong linh ngộ, trong con tim và tư duy của chúng 
ta. 
 
                
“vì* vua”: cách xưng hô kính trọng xưa. 
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-  Chúng ta xin Thiên Chúa điều gì khi chúng ta thốt lên: Xin Nước Cha trị đến trong Giáo 
hội? 

 
 Đối với Giáo hội chúng ta xin được mở rộng và luôn luôn lan truyền trên toàn cõi địa 
cầu để cứu rỗi các linh hồn. 

 
-  Chúng ta xin Thiên Chúa điều gì khi chúng ta thốt lên: Xin Nước Cha trị đến liên quan 
đến sự vinh quang? 
 

 Nhắc đến vinh quang là xin một ngày kia chúng ta được đón nhận trên Thiên Đàng, nơi 
dành sẵn cho chúng ta từ khi chúng ta được tạo dựng và là nơi chúng ta sẽ vinh hưởng hạnh 
phúc viên mãn. 
 
III. Triều Đại của Thiên Chúa 
 
 Chúng ta hãy tìm hiểu xa hơn một chút nữa trong Phúc Âm Thánh Matthêu, đoạn 6 câu 
9, có đề cập đến “Triều Đại của Thiên Chúa.” 
 

1. Vương quốc của Thiên Chúa là điều thỉnh nguyện thứ hai trong “Kinh Lạy Cha”, là mục 
đích và là cùng đích của công cuộc Loan Truyền Phúc Âm. Vì mục đích ấy mà Thánh 
Gioan Tẩy giả đã bắt đầu rao giảng về Sự Sám Hối. Thánh nhân nói: ”Anh em hãy 
sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Bấy giờ cũng là khởi điểm của việc loan truyền 
Đấng Cứu Thế. Và cho đến khi Đức Giê-su Ki-tô giảng Bài Giảng Trên Núi tuyệt diệu, 
Ngài dạy cho môn đệ các Mối Phúc Thật, Ngài bắt đầu đem Nước Trời làm đề tài cho 
bài giảng, Ngài dạy rằng: 

 
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì Nước Trời là của họ.” 

 
 Hơn nữa, một hôm đoàn dân chúng theo Ngài, muốn cầm chân Ngài ở lại thì Ngài đã 
nêu ra cho họ lý do cần phải đi: “Tôi phải đi loan báo Nước Thiên Chúa cho các thành 
phố khác nữa, vì chưng# tôi được sai đến để thi hành công việc loan báo này.” Về 
sau, cũng chính vì Nước Thiên Chúa mà Ngài đã ra lệnh cho các tông đồ phải đi rao giảng, và 
lệnh cho một người đã xin được ở lại nhà để chôn cha của mình. Ngài nói: “Hãy đi, và rao 
giảng Nước Thiên Chúa.” Sau khi phục sinh, trong bốn mươi ngày trước khi lên trời, Ngài 
đã hiện ra với các tông đồ, đâu đâu Ngài cũng nói với các ông về Nước Thiên Chúa. 
  
 Triều đại của Thiên Chúa là một thỉnh nguyện và là đề tài chúng ta cần học hỏi thêm 
để thấu đáo tầm mức quan trọng và thiết yếu. 
 
 Và để đạt được mục tiêu của lời thỉnh nguyện, chúng ta cần phải phục vụ việc tông đồ 
một cách khéo léo và từ đó rút tỉa mối quan tâm đầy ấn tượng này để biết được Đức Giê-su 
Ki-tô muốn gì. Ngài đã chính thức chỉ thị rằng, thỉnh nguyện thứ hai này, dù có liên hệ với 
các thỉnh nguyện khác, song vẫn mang một sắc thái tách biệt và đặc trưng. Sắc thái ấy thúc  
                
“vì chưng#”: từ trong Sách Phúc Âm cũ có nghĩa là “bởi vì”, “bởi lẽ”. 
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đẩy chúng ta ao ước và tìm kiếm tha thiết hơn điều chúng ta thỉnh cầu. Thật vậy, Người đã 
phán:  
 
 “Trước hết hãy tìm Gặp Nước Thiên Chúa và nền công lý của Người, rồi mọi sự sẽ 
được ban cho đầy dư .”  
  
       2. Thỉnh nguyện này bao gồm những gì? 

 
 Những thiên ân tuyệt vời trong lời thỉnh nguyện này thật quý giá và phong phú, bao 
gồm tất cả những gì cần thiết để nâng đỡ đời sống thể xác cũng như sức sống tâm linh. Thử 
hỏi một kẻ không hề quan tâm đến quyền lợi của dân chúng và không buồn giải cứu một 
quốc gia có xứng danh là một vì vua không?! Nhưng, lại có biết bao người làm bằng mọi cách 
để cai quản một vương quốc nơi trần thế thì với sự chăm chút và quan phòng của một Người 
Cha lại không để cho chúng ta tin tưởng rằng Vì Vua của các vì vua luôn luôn chăm sóc đời 
sống và phần rỗi của nhân loại do chính tay mình tạo nên sao? 
 
a. Khi kêu xin Nước Thiên Chúa là chúng ta nài xin tất cả mọi nhu cầu cho cuộc lữ hành, nói 
rõ hơn là cuộc lữ hành nơi chốn khách đày này. Và lời nguyện của chúng ta dựa vào lời hứa 
đầy phấn khởi và chắc chắn của Đức Giê-su, Chúa chúng ta, như đã phán: “..., rồi tất mọi 
thứ còn lại sẽ được ban cho đầy dư.”  
 
b. Bốn chữ “Nước Cha Trị Đến” mang thật nhiều ý nghĩa mà sự tìm hiểu và xác định rất 
cần thiết để chúng ta hiểu được các đoạn khác trong Kinh Thánh, và đặc biệt cần thiết đối 
với Đấng Cai Quản chúng ta. Vì, nghĩa đầu tiên của “Nước Thiên Chúa,” nghĩa thông 
thường và thường thấy trong các Sách Thánh không những diễn tả quyền năng Thiên Chúa 
áp dụng trên nhân loại và toàn cõi địa cầu, mà hơn nữa nói đến Sự Quan Phòng đặc biệt của 
Người để dẫn dắt và cai trị hết mọi loài mọi vật. Theo Lời Ngôn Sứ: “Người cai quản địa 
cầu trong tay Người, cả những nơi tận cùng hẻo lánh.” Thấu suốt những điều sâu kín 
trong lòng đất cũng như ở những chỗ bí ẩn nhất trong vũ trụ. 
 
c. Ba chữ “Nước Thiên Chúa” diễn tả Sự Quan Phòng đặc biệt mà Thiên Chúa dành cho 
những người (có lòng) đạo đức và công chính để bảo bọc và gìn giữ họ. Một Sự Quan Phòng 
độc đáo và đáng ca tụng đã làm cho vua Đa-vít phải thốt lên: “Thiên Chúa gìn giữ con, 
con còn thiếu thốn chi.” Và từ môi miệng của tiên tri I-sa-ia: “Thiên Chúa là hoàng đế 
của chúng ta, Người sẽ cứu thoát chúng ta.” 
  
 Thế mà, dẫu cho Thiên Chúa sử dụng quyền năng của Người dưới trần thế đối với các 
thánh và những người công chính nhưng Đức Giê-su Kitô cũng đã báo cho Phi-la-tô biết rằng 
“Nước của tôi không phải ở thế gian này.” 
 
 Bao miệng lưỡi đã minh chứng Thiên Chúa là Vua của nhân loại và vũ trụ, và quanh 
Người tràn ngập châu báu và sự hào phóng. Và đích thực (chính xác) là tư tưởng về Một 
Thiên Chúa Lòng Lành Vô Cùng đã đặt trên môi miệng của vua Đa-vít xưa trong bài ca tri ân: 
“Chúa là Vương Đế của tôi, tôi còn thiếu thốn chi!” 
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Thưa quý anh và quý cộng đoàn, 
 
 Nhưng chúng ta đừng quên rằng: Khẩn khoản kêu xin Nước Thiên Chúa chưa đủ, 
chúng ta còn phải thực tế góp phần vào lời thỉnh cầu bằng mọi phương cách và hành trang 
cần thiết để tìm kiếm và gặp cho bằng được. Dụ ngôn mười trinh nữ đi đón chàng rễ ban 
đêm vừa được nhắc lại cho chúng ta cách nay hai Chúa Nhật nói rằng: Năm trinh nữ khờ dại 
cũng đã khẩn khoản xin: “Thưa Ngài, thưa Ngài, mở cửa cho chúng tôi với.” Tuy nhiên, 
vì các cô khôn ngoan chuẩn bị sẵn những thứ cần thiết cùng với lời khẩn nguyện nên đã 
được nhậm lời, còn những người không chuẩn bị đầy đủ đã bị từ khướt không cho vào. Sự từ 
khướt ấy chẳng phải bất công, vì rằng chính Đức Giê-su, Chúa chúng ta đã nói: “Tất cả 
những ai chỉ nói: Lạy Chúa, lạy Chúa thì sẽ không được vào Nước Trời.”  
 
 
 

Ban Trị Sự Đoàn LMTT Emmanuel Phụng 
Sưu tầm và chuyển ngữ 

Mừng Lễ Chúa Kitô Vua 
(bài đã đăng trong Đặc san Kỷ niệm 25 năm thành lập Cđ. Đức Mẹ HCG, 1983-2008) 
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Sưu tầm cho Ca Đoàn St. Nicholas 

Trần Yêm Thông 
 

A ĐOÀN LÀ HỘI ĐOÀN TỐT NHẤT, VINH DỰ NHẤT VÀ QUAN TRỌNG NHẤT CỦA MỘT XỨ 
ĐẠO. HÁT THÁNH CA LÀ CẦU NGUYỆN HAI LẦN. MỘT LỜI CA BẰNG BA LỜI CẦU. MỘT 
LỜI CA BẰNG BA LỜI KINH với điều kiện chúng ta phải hát thật tâm tình, khiêm nhường và yêu 

thương. Nếu không thì: BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI CẦU. BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI KINH, và 
sự phục vụ sẽ trở nên vô ích như nước đổ lá khoai, dẫn đến Chúa sẽ rất buồn. Hãy hát với sự thổn thức của con 
tim chân thành. Hãy hát như lần đầu, lần cuối và lần duy nhất bạn được hát trong đời. 
 
 HÁT HAY KHÔNG BẰNG HAY HÁT. HÁT KHÔNG HAY, NHƯNG TẤM LÒNG MÊ SAY. 
 
 CA ĐOÀN ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ “LINH MỤC ĐỒNG TẾ” SỐ MỘT. 
 Nếu vị chủ tế Thánh lễ là linh mục chủ tế, thì không ngoa khi nói rằng, ca đoàn chính là “Linh mục đồng 
tế số 1” và cộng đoàn dân Chúa tham dự là “Linh mục đồng tế số 2.” 

C 
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NHỮNG LÝ DO NGƯỜI CÔNG GIÁO SUNG 
SƯỚNG KHI ĐƯỢC VÀO CA ĐOÀN 
 
LÝ DO SỐ 1: ĐƯỢC GẦN CHÚA VÀ CÓ ĐỨC 
TIN VỮNG MẠNH 
 Chính Thánh Augustinô đã nói: Hát là cầu 
nguyện hai lần. Khi ta hát tâm tình, thì trái tim ta được 
gần trái tim Chúa nhất. Một lời ca bằng ba lời cầu. 
Một lời hát bằng ba lời cầu. Một lời ca bằng ba lời 
kinh. Ta sẽ được đẹp lòng Chúa và những ca viên 
khác sẽ nâng đỡ đức tin non yếu của chúng ta. 
 
LÝ DO SỐ 2: LOAN BÁO TIN MỪNG CHO MÌNH 
VÀ NGƯỜI KHÁC 
 Khi những lời hát của ta sốt sắng, thánh thiện, 
thì tâm hồn ta và cộng đoàn được nâng lên gần Chúa. 
Rất nhiều người ngoại đạo, sau khi vào nhà thờ nghe 
Thánh ca, họ đã có cảm tình với đạo Công giáo và 
quyết định theo đạo. 
 
LÝ DO SỐ 3: ĐƯỢC NGỒI CHỖ VINH DỰ- 
TRANG TRỌNG. 
 Nếu bạn vào ca đoàn, dù nhà thờ có đông cỡ 
mấy đi nữa, bạn sẽ không bao giờ phải lo mất chỗ. 
Bạn luôn có chỗ danh dự đàng hoàng để dự Thánh lễ. 
 
LÝ DO SỐ 4: ĐƯỢC HỌC HỎI VỀ GIÁO LÝ VÀ 
KINH THÁNH 
 Chính những bài Thánh ca là những kiến thức 
về Kinh thánh và Giáo lý. Bạn sẽ có cơ hội hiểu biết 
Chúa và yêu mến Chúa hơn. 
 
 
LÝ DO SỐ 5: ĐƯỢC XẢ HƠI - NGHỈ NGƠI - THƯ 
GIÃN 
 Bạn vẫn thường hát Karaoke để xả stress. Vậy 
thì khi bạn hát Thánh ca, bạn sẽ trút được biết bao lo 
âu, bao nhiêu gánh nặng. Bạn sẽ lạc quan hơn, vui 
tươi hơn, sống có ích hơn. 
 
LÝ DO SỐ 6: BẠN ĐƯỢC RÈN NHỮNG TÍNH 
TỐT 
 Khi học hát, bạn sẽ học được sự kiên trì, lòng 
nhẫn nại, sự dịu dàng, sự khéo léo, sự uyển chuyển… 
Bạn sẽ bớt phạm tội và không sa vào những tệ nạn xã 
hội. 
 
LÝ DO SỐ 7: BẠN SẼ CÓ CƠ HỘI HỌC CHÂN LÝ 
CUỘC ĐỜI 
 Rất nhiều lời Thánh ca có những chân lý cuộc 
sống. Bạn sẽ thuộc nó và áp dụng vào cuộc sống hằng 
ngày để cuộc sống bạn hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Ví 

dụ: Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi tro, một mai 
người sẽ trở về bụi tro… 
 
LÝ DO SỐ 8: BẠN SẼ CÓ CON TIM YÊU 
THƯƠNG HƠN 
 Những bài Thánh ca là những lời xuất thần từ 
trái tim rỉ máu của các tác giả. Khi bạn chìm mình vào 
lời hát, con tim bạn sẽ ngấm những tâm tình yêu 
thương. Ví dụ: Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức 
Chúa Trời… 
 
LÝ DO SỐ 9: BẠN SẼ ĐƯỢC MẶC ĐẸP VÀ 
LUYỆN GIỌNG HÁT CỦA MÌNH 
 
 Bạn sẽ được khoác lên mình những bộ quần áo 
sang trọng, đẹp đẽ hoặc áo dài đồng phục thướt tha. 
Nếu giọng của bạn không hay, bạn sẽ được rèn luyện. 
 
LÝ DO SỐ 10: BẠN SẼ ĐƯỢC ĐỌC SÁCH 
THÁNH 
 Ngày xưa, phải có chức vụ mới được vinh dự 
công bố Lời Chúa. Ngày nay, nếu bạn vào ca đoàn, 
bạn sẽ được vinh dự đọc sách Thánh và được gần và 
học những lời Chúa dạy. 
 
 Còn rất nhiều lý do nữa, như nhiều ca viên đã 
bén duyên nhau và nên vợ nên chồng. Cũng có nhiều 
ca viên đã quyết định đi tu sống đời dâng hiến. Rồi 
nhiều ca viên đã đi thi các giọng hát hay và gắn bó đời 
mình với nghề ca hát. 
 
LÝ DO THÌ CÒN NHIỀU, NHIỀU LẮM. 
  
 Tuy nhiên, chúng ta phải phục vụ trong tâm 
tình khiêm nhường và yêu thương, sốt sắng và thánh 
thiện thì mới đẹp lòng Chúa, có ích cho bản thân và 
người khác. Nếu không thì sẽ như dã tràng xe cát biển 
đông, nhọc nhằn vất vả nhưng không được gì. Chúng 
ta cũng không nên vào ca đoàn chỉ để được mặc trang 
phục đẹp và nay bộ này, mai mốt kia. Quá để ý đến 
quần áo, thì sẽ không để ý hát tâm tình được đâu. Vào 
ca đoàn không nhất thiết phải hát hay nhưng phải hát 
tâm tình chân thành. Vào ca đoàn là một vinh dự lớn 
lao, vào ca đoàn là một hạnh phúc tuyệt vời. Vào ca 
đoàn là vào hội đoàn tốt nhất và quan trọng nhất của 
một xứ đạo. Không ai quá rảnh và cũng không ai quá 
bận để vào ca đoàn. Mình thích thì mình vào thôi. Cứ 
muốn là được. 
 
 Hỡi các bạn trẻ, hãy nhanh chân vào ca đoàn 
giáo xứ của bạn. Nếu bạn không vào ca đoàn, thì hãy 
thuộc và hát theo ca đoàn khi bạn đang dự lễ. 
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Hãy luôn ghi nhớ: 
 
MỘT LỜI CA BẰNG BA LỜI CẦU. 
MỘT LỜI CA BẰNG BA LỜI KINH. 
 
 Tuy nhiên, chúng ta phải hát thật tâm tình, 
khiêm nhường và yêu thương. Nếu không thì: 
 
 
BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI CẦU. 
BA LỜI CA THUA XA MỘT LỜI KINH. 
 
 Ca tụng Chúa là có lợi cho mình, chứ Chúa 
không cần ta ca tụng. Và hãy luôn nhớ vào ca đoàn là 
vì mình và vì yêu mến Chúa 
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 WHÐ 
 

iệt Nam (WHÐ 19-10-2013) - YOUCAT, viết 
tắt của Youth Catechism of the Catholic 
Church (Giáo lý Hội Thánh Công giáo cho 

người trẻ), phát hành năm 2011 với mục đích giúp 
người trẻ hiểu rõ hơn về Giáo lý Hội Thánh Công 
giáo. YOUCAT dựa trên Sách Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo (1992) và Toát yếu Giáo lý Hội Thánh 
Công giáo (2005). Sách được biên soạn theo hình 
thức hỏi-thưa, gồm bốn phần với 527 câu hỏi-thưa. 

 
 YOUCAT được bắt đầu biên soạn vào 
năm 2006 bởi các nhà thần học, các linh mục và 
các giảng viên giáo lý nói tiếng Ðức, với Ðức 
hồng y Christoph Schonborn, Tổng giám mục 
Wien, làm chủ biên. Ngoài ra còn có sự cộng tác 
của năm mươi người trẻ từ 15 đến 25 tuổi bằng 
cách đặt các câu hỏi, đóng góp hình ảnh và minh 
họa. 
 
 Ấn bản đầu tiên được xuất bản bằng 
tiếng Ðức vào ngày 25 tháng Ba năm 2011. Tính 
đến cuối năm 2012, YOUCAT đã được dịch ra 
30 ngôn ngữ - gồm cả tiếng Trung Quốc và tiếng 
Ả Rập - và tiêu thụ hơn 2 triệu bản. 
 
 Trong Phần giới thiệu ở đầu sách,  Ðức 
Thánh Cha Bênêđictô XVI giới thiệu nguồn gốc 
của YOUCAT, tại sao có YOUCAT: đó là 
"dịch" Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo sang 
ngôn ngữ của người trẻ. Và Ngài mời gọi người trẻ: 
"Hãy nghiên cứu giáo lý... Hãy hy sinh thời giờ để 
kiên trì học hỏi giáo lý với niềm đam mê. Hãy nghiên 

cứu giáo lý trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, cùng đọc 
với bạn bè, với các nhóm, trao đổi với nhau trên 
mạng internet...;" bởi vì: "Bạn phải biết những gì bạn 
tin tưởng, bạn phải biết đức tin của bạn cách chính 
xác, như các chuyên gia điều hành một máy tính, như 
một nhạc sĩ biết phần trình diễn của mình." 
 
 Trong Ngày Giới trẻ Thế giới 2011 tại 
Madrid, đã có 700,000 bản YOUCAT trong mười ba 
ngôn ngữ khác nhau được Ðức Thánh Cha gửi tặng 

V 

 
Trong khuôn khổ Năm Ðức Tin, YOUCAT Việt 
Nam, ấn bản tiếng Việt của YOUCAT, được ra 
mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10 năm 

2013. 
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các bạn trẻ. 
 Trong khuôn khổ Năm Ðức Tin, YOUCAT 
Việt Nam, ấn bản tiếng Việt của YOUCAT, vừa ra 
mắt tại Việt Nam vào trung tuần tháng 10 năm 2013. 
 
 Ðây là công trình của cha Antôn Nguyễn 
Mạnh Ðồng (giáo phận Cần Thơ) và nhóm Youvica. 
Ấn bản này được thực hiện theo hợp đồng chuyển 
giao bản quyền với nhà xuất bản Ðức (Pattloch 
Verlag GmbH). 
 
 Chuyển ý toàn bộ sách YOUCAT, YOUCAT 
Việt Nam cũng theo sát cách trình bày của bản gốc: 
sau các câu hỏi-thưa (mỗi câu là một chủ đề), có phần 
giải nghĩa và các chứng từ (gồm trích dẫn Kinh 
Thánh, định nghĩa, tư tưởng hay giáo huấn của Công 
đồng, của các giáo phụ, các thánh hay các danh 
nhân). Ngoài ra còn rất nhiều hình ảnh minh hoạ cho 
các chủ đề giáo lý. Ở cuối sách, còn có bản Mục lục 
các từ để tra cứu các đề tài hoặc định nghĩa. 
 
 Ðiểm đặc biệt của YOUCAT Việt Nam là 
Nhóm thực hiện còn đưa thêm vào một số chứng từ, 
trích dẫn của các tác giả Á Ðông hay Việt Nam, có 
liên quan đến những giáo huấn của Tin Mừng trong 
các chủ đề của YOUCAT, để giúp độc giả Việt Nam 
hiểu sâu rộng giáo lý của Chúa Giêsu, cũng như 
những nét đẹp trong văn hoá Á Ðông và đặc biệt là 
văn hoá Việt Nam. 
 
 Hơn nữa, trước mỗi phần còn có một dẫn 
nhập riêng để giúp độc giả nắm vững hơn nội dung 
bốn phần của YOUCAT đã được tổng hợp và có 
tương quan hữu cơ như thế nào. 
 
 Giới thiệu YOUCAT Việt Nam, Ðức Hồng y 
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn viết: "YOUCAT 
Việt Nam đáng được các linh mục, tu sĩ nam nữ, các 
hội đoàn sử dụng để góp phần đẩy mạnh Tái Phúc 
Âm hoá tại địa phương mình. Những tháng còn lại 
trong Năm Ðức Tin này, tôi mong ước YOUCAT 
Việt Nam được tới tay từng Kitô hữu Việt Nam, cách 
riêng giới trẻ sinh viên và anh chị em di dân." 
 
 YOUCAT Việt Nam do Nhà sách Ðức Bà 
Hoà Bình - Dòng Thánh Phaolô Thiện bản trình bày. 
Sách dày 408 trang, khổ 21x14 cm, giá bìa 50,000đ, 
bán tại một số nhà sách Công giáo. 

Chúa đã nói gì? 
 
Trong một thánh lễ hôn phối, vị linh mục già 
khả kính hỏi các giáo dân của ngài: "Các con 
có biết là Thiên Chúa đã nói gì với những 
người lập gia đình?" 
 
Sau một hồi im lặng, bổng có một em nhỏ 
giơ tay nhanh nhảu trả lời: "Dạ thưa, Chúa 
đã nói rằng: “Xin Cha tha tội cho chúng, vì 
chúng không biết việc chúng đang làm." 
 

==========o0o========== 
 

Xem Tivi 
 
Tư Cầu Muối nổi tiếng là mê đá banh, nên 
sáng Chúa Nhật không dậy nổi để đi lễ. Anh 
chàng nằm dài trên giường, mở Tivi ra xem 
lễ. 
 
Khi chết đi, gặp thánh cả Phêrô, Ngài coi hồ 
sơ xong liền phán: 
 
- Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa Nhật, 
xuống dưới hỏa ngục ngay tức khắc. 
 
- Thưa Thánh Cả, oan cho con lắm, Chúa 
Nhật nào con cũng mở Tivi ra xem lễ để 
thông công cùng Hội Thánh mà. 
 
- Vậy thì cho con cái Tivi này, để mang 
xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng. 
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DOCAT: Cẩm nang hành động cho giới trẻ dưới học 
thuyết xã hội của Giáo Hội 
 

Tâm Đan tổng hợp từ VRNs và DOCAT Vietnam 
 
 DOCAT là quyển cẩm nang dành cho giới trẻ Công giáo, hướng dẫn cách thức sống để thay đổi chính 
mình, thay đổi xã hội xung quanh và xây dựng một nền văn minh tràn đầy yêu thương dưới học thuyết xã hội 
Công giáo.  
 
 
  Ngày 26/7/2017, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle đã giới thiệu với các bạn trẻ tại Krakow, Ba Lan, 
cuốn sách “DOCAT”. Đây là cuốn sách cho giới trẻ về giáo huấn xã hội của Giáo hội Công giáo theo phong 
cách “YOUCAT” – một lời giải thích về Giáo lý nhắm tới giới trẻ đã được trình bày tại Đại Hội Giới Trẻ Thế 
Giới được tổ chức tại Madrid năm 2011. 
 
 Ngài giới thiệu cuốn sách với những người trẻ hành hương: “Đức Giáo hoàng Phanxicô muốn tặng 
chúng ta một món quà, để ta không còn ngừng lại ở kiến thức và cầu nguyện mà chuyển sang hành động.” 
 
DOCAT là gì? 
  
 DOCAT được viết tắt từ “DO” và “CAT”. “DO” trong tiếng anh là “to DO” – LÀM, “CAT” là 
Catechism – Giáo lý. DOCAT như một cẩm nang giúp người trẻ Công giáo thay đổi từ chính bản thân mình, 
sau đó là thay đổi hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất của mình, và cuối cùng là toàn bộ thế giới. Nói cách khác 
DOCAT là công cụ để “thực hiên” công bằng xã hội theo phương cách Công giáo. Khuyến khích người trẻ 
dùng sức mạnh, năng lực của mình để dấn thân xây dựng một nền văn minh tình yêu, thực hiện cuộc cách mạng 
xã hội, cách mạng công lý và hoà bình cho xã hội, cho đất nước mình đang sống mà rộng lớn hơn là cho nhân 
loại trên trái đất. 
 
 DOCAT tiếp nối quyển Giáo Lý Giới Trẻ YOUCAT ra mắt vào tháng 8 năm 2011 trong Đại Hội Giới 
Trẻ Thế Giới tại Madrid. DOCAT dựa trên Kinh Thánh, YOUCAT, Giáo lý Giáo hội Công giáo và quyển Tóm 
lược Học thuyết Xã hội của Giáo hội. Cuốn sách này dành cho những người trẻ hành động hướng đến xây dựng 
một “nền văn minh tình yêu.” 
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 Ngoài sách DOCAT còn có ứng dụng DOCAT trên điện thoại di động. Ứng dụng DOCAT giúp học hỏi 
và thực hành DOCAT một cách giản dị, năng động và thú vị. Qua app người dùng có thể học hỏi nội dung 
DOCAT bằng cách trả lời câu hỏi và nhận các huy hiệu. Thực hành những kiến thức đã học bằng cách chia sẻ 
cùng DOCAT lên mạng xã hội, kết nối với bạn bè trên thế giới và trở thành cộng đồng DOCAT cùng nhau thay 
đổi. 
 
Nội dung sách DOCAT 
 
Sách DOCAT. Ảnh: Κυριος Θεος 
 
 Về nội dung, DOCAT gồm mười hai chương, dưới hình 
thức hỏi-đáp. Gồm 328 câu hỏi đề cập đến các vấn đề hóc búa 
của xã hội và phần giải đáp đều có tham chiếu đến một hai 
hoặc cả ba tài liệu: Tóm lược Học thuyết Xã hội của Giáo Hội, 
Giáo lý Giáo Hội Công giáo và YOUCAT. 
 
 Sách nhắc đến những vấn đề quan trọng nhất đối với đời sống người Công giáo như: kế hoạch của Thiên 
Chúa đối với nhân loại, sứ mạng xã hội của Giáo hội, nhân vị, công ích, gia đình, đời sống kinh tế và chính trị, 
môi trường, hòa bình… Với văn phong nhẹ nhàng, giản dị, trẻ trung phù hợp với giới trẻ. 
 
Bảng mục lục 12 chương của DOCAT: 
 
Chương 1  Kế hoạch tổng thể của Thiên Chúa: Tình yêu (Câu hỏi 1-21) 
Chương 2  Cùng nhau chúng ta làm nên sức mạnh: Sứ mạng xã hội của Giáo Hội  

(Câu hỏi 22-46) 
Chương 3  Độc đáo và có giá trị vô hạn: Con người (Câu hỏi 47-83) 
Chương 4  Công ích, nhân vị, liên đới, bổ trợ: Các nguyên tắc giáo huấn xã hội của Giáo hội  

(Câu hỏi 84-111) 
Chương  5  Nền tảng của xã hội: Gia đình (Câu hỏi 112-133) 
Chương 6  Nghề nghiệp và ơn gọi: Lao động của con người (Câu hỏi 134-157) 
Chương 7  Phúc lợi và công bằng cho tất cả mọi người: Đời sống kinh tế (Câu hỏi 158-194) 
Chương 8  Quyền lực và luân lý: Cộng đồng chính trị (Câu hỏi 195-228) 
Chương  9  Một thế giới, một nhân loại: Cộng đồng quốc tế (Câu hỏi 229-255) 
Chương 10  Bảo vệ thế giới tạo thành: Môi trường (Câu hỏi 256-269) 
Chương 11  Sống trong tự do không bạo lực: Hòa bình (Câu hỏi 270-304) 
Chương  12  Dấn thân cá nhân và dấn thân xã hội: Tình yêu trong hành động (Câu hỏi 305-328) 
 
 Ngoài Kinh Thánh, DOCAT thường xuyên trích dẫn những thông điệp của các Giáo hoàng như Thông 
điệp Caritas in Veritate của đức Giáo hoàng Bênêđictô và Thông điệp Laudato Si’ của đức Giáo hoàng 
Phanxicô; lời của các vị Thánh như Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Mẹ Têrêsa Calcutta; và cả các nhà lãnh 
đạo thế giới hay những người nổi tiếng. Sách có rất nhiều ảnh chụp minh họa đầy màu sắc, được sắp xếp theo 
mục chủ đề, có các hình vẽ minh họa ngộ nghĩnh đáng yêu mang đậm phong cách YOUCAT. 
 
Cẩm nang dành cho người trẻ để thay đổi và dấn thân vì một nền văn minh tình yêu.  
 
 Có thể nói DOCAT là cuốn cẩm nang hành động cho người trẻ, cho sự dấn thân trong các lĩnh vực xã 
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hội và cộng đồng. “Với tư cách là người Công giáo, chúng ta có sứ mạng chuyển đổi xã hội trở thành ‘một nền 
văn minh tình yêu’” (câu 319 sách DOCAT). 
 
 Trong lời giới thiệu sách DOCAT đức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh: 
“Không gì khác có thể thay đổi thế giới này mà chính những ai biết đồng hành với Chúa Giêsu dấn thân vào 
thế giới, cùng với Ngài đến với người bị gạt ra bên lề xã hội và đi vào giữa những ai bị coi là “bẩn thỉu” trong 
xã hội. Hơn nữa, chúng con còn phải biết đi vào đời sống chính trị và đấu tranh vì công lý và phẩm giá con 
người, đặc biệt cho những người nghèo khổ nhất. Tất cả chúng con là Giáo hội. Hãy chắc chắn rằng Giáo hội 
sẽ được biến đổi, hãy làm cho Giáo hội luôn sống động, bởi vì chính Giáo hội muốn đặt mình vào cuộc thử 
thách giữa những tiếng khóc than của người bị tước quyền làm chủ cuộc đời mình, giữa những tiếng van xin 
của người nghèo túng và bị bỏ rơi.” 
 
 Lời nhận định của đức Thánh cha Phanxicô về quyển sách cũng cho thấy có một sự gần gũi về tư tưởng 
với Khổng Tử về điều mà Karl Marx gọi là “cải tạo thế giới”: 
 
“DOCAT như một quyển cẩm nang giúp chúng ta thay đổi bằng Tin Mừng trước hết chính bản thân mình [tu 
thân], sau đó hoàn cảnh xung quanh gần gũi nhất của chúng ta [tề gia], và cuối cùng là toàn bộ thế giới [bình 
thiên hạ.]” 
 
 Vì “Với sức mạnh của Tin Mừng, chúng ta thực sự có thể thay đổi thế giới” (Mc 9, 23). 
 
Ra mắt sách DOCAT tại Việt Nam. 
  
 Tháng 9 năm 2017 Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã cho ra mắt sách DOCAT bản tiếng Việt. Buổi ra 
mắt diễn ra tại nhà thờ Phú Trung, Quận Tân Bình, Sài Gòn, thu hút được nhiều giới trẻ Công giáo tham gia. 
 
 Cha Giuse Maria Lê Quốc Thăng đang chia sẻ với các bạn trẻ về chủ đề “người trẻ sống Đức tin” trong 
buổi ra mắt sách DOCAT. Ảnh Fanpage DOCAT Vietnam. 
 
 Ngoài chương trình ra mắt sách DOCAT tiếng Việt, sự kiện còn có các hoạt động thảo luận sôi nổi về 
DOCAT. 
 
 Sách DOCAT bản tiếng Việt được Việt hoá về hình ảnh và nội dung để phù hợp với xã hội văn hoá Việt 
Nam. Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, chủ tịch ủy ban Công lý và Hoà bình, ngài có lời trình bày trong cuốn 
sách DOCAT tiếng Việt như sau: “người Kitô hữu ngày nay mà không dám lội ngược dòng, thì không phải là 
một Kitô hữu thực thụ.” 
 
Tại Việt Nam, sách DOCAT được bán với giá 70,000đ. 
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Về Nguồn 
Trần Phong Vũ 

(Trích Tuyển Tập Trần Phong Vũ do tủ sách Tiếng Quê Hương ấn hành năm 2011) 

 

 

rong cái cảm giác choáng váng, thương đau của 

một kẻ vừa đánh mất quê hương, bỗng chốc bị 

bóc đi gần trọn cuộc đời với muôn vàn kỷ niệm, 

tôi đã sống những tháng ngày bơ vơ, không định 

hướng ở các trại tị nạn, từ Orote Point, Asan (Guam) 

tới Indiantown Gap (Pennsylvania, Hoa Kỳ). 

 

Chưa kịp vui niềm vui đương nhiên, thánh thiện 

của một kẻ biết chắc rằng mình và vợ con đã thật sự 

thoát khỏi một cơn địa chấn, một trận hồng thủy trên 

quê hương, tâm tư tôi đã bị thiêu đốt bởi những ý nghĩ 

buồn phiền về thân phận của những bà con, bằng hữu 

còn kẹt lại, cùng những lo âu cho chính cuộc đời nổi 

trôi vô định của gia đình mình. Trong một giây bất 

chợt, tôi bàng hoàng nhận ra chân tướng của mình như 

một kẻ không có quá khứ, không có cả tương lai giữa 

một hiện tại sa mù, hư ảo như không có thực. 

 

Và như thế tôi đã sống trọn hơn một trăm ngày 

dài trước khi được cùng vợ con rời trại Indiantown 

Gap đi định cư ở một tiểu bang miền Trung Tây Mỹ 

Quốc. 

 

- Anh biết không? Chính lối sống của gia đình 

anh, của những gia đình Việt Nam tị nạn trong thành 

phố này đã mang lại cho tôi những khám phá mới. Tôi 

đã nhận chân được giá trị của tinh thần chia sẻ đích 

thực, một tinh thần chia sẻ được khơi lên từ bếp lửa 

gia đình. Anh đừng ngạc nhiên và cũng đừng buồn khi 

tôi nói với anh rằng, chúng tôi, những người Mỹ đã 

đến với các anh, những người tị nạn, không phải bằng 

tinh thần chia sẻ thật sự như các anh tưởng. Chúng tôi 

hành xử như thế là vì tự chúng tôi thấy cần phải hành 

xử như thế. Nó giống như một hình thức giải tỏa, hay 

cụ thể hơn ta có thể so sánh với những hành vi quen 

thuộc của người địa phương như đi picnic, đi du lịch, 

leo núi, trượt tuyết, chơi thể thao hay săn sóc chó 

mèo, cây cỏ… Không làm những thứ ấy thì họ lăn 

lưng vào những việc được gọi là những hoạt động xã 

hội. Thế thôi! 

 

Ngạc nhiên đến sững sờ trước những nhận xét 

của Paul Bryant. Dường như Paul đã thiếu công bằng 

khi lượng định những hành vi mà tôi nghĩ là hết sức 

cao cả của hàng trăm, hàng ngàn người Mỹ - trong đó 

đối với gia đình tôi, vợ chồng Paul là một điển hình 

rực rỡ - đã làm cho đồng bào tôi trong những bước 

đầu chân ướt chân ráo tới lập nghiệp ở quê hương mới 

này.  

 

Khi bỏ nước ra đi, trong ý nghĩ, không bao giờ 

tôi có thể tưởng tượng được rằng một ngày nào đó 

trong cuộc đời lưu lạc nơi xứ lạ lại có một người 

ngoại quốc như Paul, một giáo sư Vật lý của một 

trường đại học danh tiếng Hoa Kỳ, dầm mình trong 

bão tuyết giá lạnh để sửa lại một mái nhà dột hay nằm 

dài hàng giờ trong hầm tối để sửa một ống thoát nước 

trong nhà vệ sinh của một gia đình tị nạn không cùng 

màu da, không cùng văn hóa như gia đình tôi. Paul và 

cả vợ anh đã đến với chúng tôi không phải chỉ một hai 

lần như thế trong những mùa tuyết đổ đầu tiên của gia 

đình tôi tại vùng đất mới này. 

 

Từ phát giác bất ngờ của Paul, tôi chợt nhớ tới 

nhận xét của một người bạn đồng hương, từng du học 

ở Mỹ nhiều năm trước ngày mất nước. Trong một 

buổi mạn đàm nhân lúc trà dư tửu hậu, khi đề cập 

những hành vi nhân đạo đầy vị tha của những người 

địa phương tốt bụng, qua sự sốt sắng và chu đáo của 

họ trong việc bảo trợ và giúp đỡ bà con tị nạn, ông 

bạn lạnh lùng phát biểu: 

 

- Theo tôi, chúng ta chẳng cần phải thắc mắc 

làm gì cho mệt. Khi lao mình vào những hoạt động xã 

hội là người Mỹ đã được đền bù rồi. Tôi không nói tới 

những lợi lộc về mặt thuế khóa hoặc những thứ gọi là 

“credits” để giúp thăng tiến về học hành, nghề nghiệp 

mà họ có thể thủ đắc khi dấn thân vào những hoạt 

động xã hội. Tự thân những hoạt động này cũng đã 

đáp ứng những khao khát, tìm kiếm hạnh phúc của họ. 

Tôi muốn nói là những người Mỹ mà chúng ta vừa đề 

cập đã tìm được sự “enjoy” cho chính họ khi cưu 

mang, giúp đỡ bà con tị nạn chúng ta. Tôi xin lỗi phát 

biểu hơi sống sượng là sự enjoy mà họ tìm được nơi 

người tị nạn cũng tương tự sự enjoy họ đã từng tìm 

được qua những việc làm như lập hội bảo vệ cá voi, 

hội chống những người săn bắt dã thú để lột da may 

T 
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áo, như bán garage sale, hay săn sóc, cưng chiều mấy 

chú khuyển! 

 

Quả thật tôi không mấy tán đồng những lời phát 

biểu trên đây của ông bạn đồng hương, vì cảm thấy 

bất nhẫn và cũng vì không muốn mang tiếng là kẻ 

vong ân. Nhưng từ đấy tôi suy nghĩ thật nhiều và thắc 

mắc muốn tìm hiểu thêm về câu nói của Paul hôm 

nào. 

 

- Anh muốn tôi giải thích rõ hơn về tinh thần 

chia sẻ mà tôi phát hiện trong lối sống của người Việt 

Nam các anh phải không? Không cần quan sát đâu xa, 

anh chỉ cần nhìn lại cung cách ăn ở, cư xử trong chính 

gia đình anh rồi từ đấy đem đối chiếu với lề lối sinh 

hoạt trong một gia đình Mỹ là anh sẽ tìm ra được câu 

trả lời cho những nhận xét của tôi. 

 

Được nuôi dưỡng, uốn nắn trong tinh thần vị kỷ, 

cá nhân chủ nghĩa, ngay từ lúc còn nương tựa trong 

gia đình, một đứa bé trong xã hội Hoa Kỳ đã có một 

khuôn thước sống và cảm nghĩ hoàn toàn biệt lập với 

người ngoài và ngay cả với cha mẹ, anh chị em chúng. 

Ngủ có phòng riêng. Chơi có đồ chơi riêng. Ăn có 

phần ăn riêng. Thậm chí suy nghĩ, phê phán về những 

giá trị ngàn đời, những thứ được coi là Chân-Thiện-

Mỹ cũng được buông thả một cách không định hướng 

trong khối óc cũng như trong tâm hồn non dại của lũ 

trẻ nơi đây. Người ta mệnh danh đấy là tôn trọng tự 

do, dĩ nhiên là thứ tự do cá nhân. Trong khi ấy với lối 

sinh hoạt lấy gia đình làm cơ sở căn bản kiểu Đông 

phương, mọi thành phần kể cả những bé thơ trong căn 

nhà nhỏ bé nhưng ấm cúng này hoàn toàn hòa đồng, 

chia sẻ với nhau trong những sinh hoạt chung.  

 

Thú thật lần đầu tiên được chứng kiến hoạt cảnh 

anh chị và các cháu quây quần quanh bàn ăn, khi về 

nhà tôi và vợ tôi đã suy nghĩ thật nhiều. Chúng tôi 

không có con, nếu có, chắc chắn vợ chồng tôi cũng 

chỉ mong sao có được cái hoạt cảnh đầy cảm động ấy 

diễn ra trong gia đình chúng tôi. Quả thật không còn 

cảnh tượng nào đẹp và mang ý nghĩa tương thông, 

chia sẻ hơn khi mọi người trong gia đình kính cẩn cúi 

đầu trước bàn ăn, cất cao lời cám ơn Thượng Đế, mời 

nhau dùng bữa, rồi nâng những chén cơm được xới 

chung trong một nồi và gắp những món ăn chung 

trong một đĩa. Nó khác hẳn những bữa ăn tẻ nhạt 

mang đầy tính riêng tư trong các gia đình Âu Mỹ, và 

càng khác hẳn những bữa ăn vội vàng, cẩu thả, mỗi 

người một góc với những miếng pizzas, những chiếc 

hamburgers trên tay. Mạnh ai nấy ăn, trong khi lũ trẻ 

vừa nhai nhồm nhoàm vừa tiếp tục dán mắt trên màn 

ảnh nhỏ TV. 

 

Tôi choáng váng trước những nhận xét bộc trực 

nhưng đầy thành khẩn của Paul. Một cảm giác xấu hổ 

chợt đến trong tôi khiến tôi không khỏi nóng mặt. 

Hình như đã có lần tôi tránh né không muốn nói thật 

khi có một người địa phương lân la hỏi về chuyện sinh 

hoạt, ăn uống theo kiểu Việt Nam! 

 

Suốt mấy tháng trời liên tiếp sau ngày xuất trại, 

tôi đã hoài công lục lọi, tìm tòi mong kiếm ra được 

một mô hình sinh hoạt mà tôi nghĩ là thích hợp cho 

gia đình tôi trong cuộc sống mới mẻ tại một xứ sở 

được coi là tiến bộ hàng đầu này. Có lúc vợ chồng tôi 

đã nảy ra ý định rập khuôn theo lối sinh hoạt, ăn ở của 

những gia đình người địa phương mà chúng tôi có dịp 

tiếp xúc, thăm viếng.  

 

Về vấn đề nhà ở, vì lý do tài chính eo hẹp, thời 

gian đầu chắc chắn chúng tôi không có giải pháp nào 

khác hơn là tiếp tục cho bầy con 6 đứa ở chung hai, ba 

đứa một phòng như cũ. Riêng vấn đề ăn uống, chúng 

tôi khởi đầu bắt tay thực hiện. Một lô đồ hộp đủ loại 

cùng với những dụng cụ mới cho nhà bếp được nhà 

tôi lần lượt khuân về. Chúng tôi dự tính Mỹ hóa một 

trăm phần trăm trong vấn đề ẩm thực. Để cho tiện. Vợ 

tôi nói với tôi như thế. Mà quả có nhiều cái tiện thực. 

Trước hết, chúng tôi không còn phải mất công tìm 
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kiếm các loại rau cỏ, thịt cá tươi, nhất là những loại 

gia vị phức tạp vốn không thể thiếu được trong những 

bữa ăn quê hương. Thứ đến việc nấu nướng đồ ăn theo 

lối Mỹ cũng giản dị hơn nhiều, đỡ tốn công, tốn thì 

giờ. 

 

Mấy ngày đầu vợ tôi có vẻ hồ hởi ra mặt, coi 

việc Mỹ hóa trong vấn đề ẩm thực như một sáng kiến 

đáng khích lệ. Nhưng bước qua tuần lễ thứ hai, việc 

thực hiện mô thức sinh hoạt mới của nhà bếp phải tạm 

thoái lui một bước. Vợ chồng tôi thấy nhớ cơm và 

những món ăn quê mẹ, nhất là nhớ cái không khí vợ 

chồng, con cái quây quần quanh bàn ăn mỗi buổi tối. 

Riêng lũ con chúng tôi thì có vẻ chịu ra mặt vì chúng 

đỡ mất công phải ngồi vào bàn. Cậu con trai có thể 

một tay cầm hamburger hoặc hot dog, một tay chơi 

game, trong khi mấy cô con gái có thể vừa ăn vừa 

nằm hoặc ngồi coi show. Chính điều sau này phát hiện 

qua lũ con đã khiến vợ chồng tôi phải suy nghĩ và 

cũng chính vì thế chương trình Mỹ hóa ẩm thực được 

rút lại một phần.  

 

Bốn ngày đầu tuần chúng tôi tiếp tục ăn uống 

theo lối Mỹ. Riêng ba ngày cuối tuần, Thứ Sáu, Thứ 

Bảy, Chúa Nhật gia đình tôi trở lại với những bữa ăn 

quê hương. 

 

Và cuối cùng, cho tới sau buổi được nghe Paul 

lên tiếng nhận xét về tinh thần chia sẻ biểu hiện trong 

lề lối sinh hoạt của người Việt Nam, chúng tôi thực sự 

phục hồi hoàn toàn lối sống cũ, cho dù có phải chấp 

nhận những khó khăn trong việc săn tìm thực phẩm Á 

Đông cũng như việc sửa soạn bữa ăn. 

 

Cũng từ đấy tôi bắt đầu mở rộng nhãn quan, trí 

óc và tâm hồn để nhìn, để suy nghĩ và cảm nhận 

những giá trị siêu việt tiềm tàng trong lối sống bình 

nhật của vợ chồng con cái tôi và của đồng bào tôi. Nó 

biểu hiện trong những bữa ăn đạm bạc, trong cách cư 

xử có tôn ti trật tự nhưng đầy ắp tình người và dàn trải 

cùng khắp trong lối sống chung đụng, chen chúc dưới 

những mái nhà chật hẹp. 

 

Tôi liếc nhìn đồng hồ trên vách. Đã 12 giờ 

khuya.  

 

Tôi ngừng viết, thu dọn chồng giấy tờ cho gọn, 

chuẩn bị đi nghỉ để hôm sau có sức đi làm sớm. Khi 

băng ngang lò sưởi, thuận tay tôi tắt chùm bóng điện 

nhỏ đủ màu đang thi nhau chớp nháy trên cây thông 

Giáng Sinh mà vợ chồng tôi đã phụ lũ con trang trí 

vào cuối tuần qua.  

 

Đèn tắt nhưng thị giác tôi còn sáng rực lên 

những chữ Bố, Mẹ, Anh, Chị, Em được ghi một cách 

vụng dại dễ thương trên những gói quà nhỏ do các con 

tôi tự làm, tự gói ghém và chất đống dưới tàng cây 

Giáng Sinh. Còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui của 

một người cha khi biết chắc rằng mình đang được yêu 

thương, chia sẻ, dù trong cảnh huống tha hương, xa xứ 

hiện nay? 

 

Tôi đứng lặng giây lâu trong bóng tối mà nghe 

hồn mình rưng rưng xao động. 

 

Nương theo vùng ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn 

đường hắt qua tấm màn cửa, tôi đi về hướng phòng 

ngủ. Qua dãy hành lang, tôi ngừng lại nghe ngóng. 

Dường như có tiếng cười nói, ú ớ trong phòng các con 

tôi. Tôi gõ nhẹ lên cánh cửa, cất tiếng hỏi nhỏ nhưng 

không đứa nào lên tiếng. Đẩy cửa, tôi nhẹ nhàng lách 

mình bước vào. Dưới ánh sáng nhòa nhạt của ngọn 

đèn đêm, hai bé gái út, một lên sáu, một lên bốn đang 

nằm gác chân lên nhau say sưa ngủ. Chúng ngửa mặt, 

mắt nhắm nghiền, miệng hơi trể để lộ hàm răng sữa 

như mỉm cười.  

 

Giường bên kia, cô chị mười một tuổi, một tay 

ôm gối, một tay buông thõng xuống thành giường và 

trong lòng bàn tay dường như đang nắm giữ vật gì. 

Tôi rón rén lại gần, nhẹ nhàng nâng cánh tay buông 

thõng đặt ngay ngắn lên nệm. Cô bé cựa mình đổi thế 

nằm, miệng ú ớ điều gì không rõ. Tôi kéo chăn đắp lại 

cho con và nhận ra một tờ giấy trắng gấp tư vừa rớt ra 

từ bàn tay bé nhỏ. 

 

Ông Bà Nội thương nhớ của con, 

Sắp đến lễ Giáng Sinh rồi, con viết thư này về 

thăm Nội… 

 

Lòng tôi xôn xao trải rộng theo trang giấy và 

mắt tôi nhòa đi giữa những hàng chữ ngả nghiêng 

vụng dại.  

 

Tôi ngước nhìn về phía đầu giường. Bức ảnh 

Thánh Gia từ trên cao nghiêng nghiêng ngó xuống. 

 

Nam Calfornia, Giáng Sinh 1982 
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By Tom Hoopes, April 4, 2018 
Collected by Father Quyen Truong 

 
This year it will be a quarter of a century since my 
wife and I brought our first child to Mass for the first 
time. Every Sunday Mass since, with the exception of 
a business trip, retreat or getaway here and there, we 
have knelt, stood, and sat next to children of all ages. 
Nine of them to be exact. 
 
We have developed a few family Mass rules to keep 
things orderly. 
 
First: We dress up. 
Dressing up is difficult with children, but we find it 
indispensable. 
It makes a big 
impact, driving 
home 
everyone’s 
understanding 
that Mass is 
special. 
 
We tell the 
kids: We 
wouldn’t meet 
with the Queen 
of England 
wearing just 
anything; nor 
should we 
simply dress 
normally to 
meet with the 
King of heaven 
and earth. 
 
Second: We train the leader. 
Usually one child, often the oldest (or the oldest “little 
one” with teens and small children), sets the tone for 
the others. We make sure this one understands what 
we expect. 
 
We tell the kids: “Your little brothers and sisters will 
act exactly like you do at Mass, so it’s your job to 
show them how it’s done.” 
 
Third: We sit where you can see. 
Our logic is that kids can’t pay attention to what they 
can’t see, so we find the best angle possible. This 

requires coming early - and it means being willing to 
sit in the often unused front pew, where children truly 
have a “ringside” view. 
 
We tell the kids: Christ is truly present in the 
tabernacle, and He comes again at the consecration. 
That makes each Mass a miniature Christmas or 
Easter. We want to be as close to Christ as possible - 
in fact, we want to receive Him in communion. 
 
Fourth: We review behavior rules. 
We remind the kids what our expectations are each 

time we go to 
Mass. We also 
give specific 
expectations for 
different ages. The 
11-year-old has to 
remember the 
Gospel. The 7-
year-old has to 
shake hands. The 
5-year-old has to 
sit still. Everyone 
must keep their 
eyes on the priest 
during the 
consecration! 
 
We tell the kids: 
“You have to sit 
still, kneel, or 
stand at all times. 
No crawling, no 

changing seats.” And the all-important: “Obey right 
away; especially in public; especially at Mass.” 
 
Fifth: We always hold toddlers. 
We didn’t always have this rule. We spent our Mass 
times with our first child chasing her along the aisle 
and running to stop her from joining the priest at the 
altar. We came to realize that giving toddlers even a 
taste of freedom at Mass is too big a temptation. We 
hold them until they are 3½ and can be reasonably 
still. 
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Tell them why: Mass is great family time. Everyone is 
going in different directions all week, but Mass gets 
everyone together, with a purpose. 
 
Sixth: We bring aids, not distractions. 
To teach kids that Mass is for God, we 
bring devotional books. We don’t bring toys or food. 
We want everything we have to say “pray time,” not 
“play time.” 
 
Tell them why: Mass gives us a weekly sampling of 
Scripture, which, along with the sacraments and the 
teachings of the Church, is God’s primary way of 
speaking to us. Lessons from the Bible will change 
our lives if we let them. 
 
Seventh: We address problems right away. 
When one child is acting up, we remove the offender 
for a “chat” right then and there. Even when we are in 
the front pew and even when we have to take a “walk 
of shame” all the way to the church door to be alone 
and remind them of the rules. 
 
Eighth: We always go, and never make excuses. 
Parents have many excuses for skipping Sunday 
Mass: “We were up too late last night to go to Mass. 
We have to travel this weekend so we can’t go to 
Mass. We’re too late now anyway so we might as well 
not go.” 
 
But when kids hear these excuses, they often make 
them their lifetime motto: “It’s OK to skip Mass when 
things aren’t perfect.” 
 
We tell the kids: If a friend threw himself on a grenade 
for us saying, “Remember me each Sunday!” we 
would do it. Before He died for us, Christ said to 
remember Him with Mass (see Luke 22:14–20; 1 
Corinthians 11:23–26). 
 
Ninth: Sing, pray, listen. 
The most important, long-lasting and meaningful 
practice to instill a love for the Mass in your children 
is to love it yourself. If you sing the songs, pray the 
prayers, and listen to the readings, your children will 
notice, and imitate you. 
 
Tell them why: The Third Commandment says to 
make every Sunday holy. That means Sunday Mass is 
a minimum requirement - but the more we do to make 
Sunday special, the better. 

Tenth: Invite someone to Mass. 
If you really want your children to see how important 
Mass is to you, make it a point to invite someone to 
Mass at least once a year. We have done this for non-
Catholic friends, lapsed Catholic friends, single 
friends, and visiting families. 
 
Tell them why: Mass helps people fight fears and 
worry. As St. John Paul II said, in world terror and 
war, Mass reminds us that the future is ultimately 
“safe in the hands of Christ.” 
 
 
  

Chuyện Vui Xưng tội 
 

Có một anh nọ tuổi khoảng trung niên vào 
tòa xưng tội với Cha, 30 phút  sau anh mới  
xưng tội xong, sau khi  Cha đã cho anh việc 
đền tội để làm thì:  

Cha hỏi anh:  “Vợ anh có đi xưng tội với 
anh hôm nay không?” 

Anh trả lời: “Dạ có ạ, vợ con đang đứng 
xếp hàng sau con ạ” 

Cha tiếp: “Anh ra nói với vợ anh là khỏi 
cần vào xưng tội nữa và việc đền tội của 
anh là gấp hai lần Cha đã cho”. 

Anh ngạc nhiên trố mắt hỏi lại Cha: “Thưa 
Cha tại sao vợ con không cần xưng tội mà 
con phải đền tội hai lần ạ?” 

Cha chậm rãi trả lời: “Vì anh đã xưng hết 
tội của vợ anh cho Cha nghe rồi!!!!!! 

 

Tina Lương sưu tầm 
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CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ 

Thu Nga (Tina) và Quý Thầy Cô Giảng Viên Giáo Lý 
 
 Thấm thoát đã 35 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc Giáo xứ Saint Nicholas ở 
Laguna Woods. Thời gian tuy không ngắn nhưng cũng chưa đủ dài trên quê hương thứ hai của người Việt tha 
hương. Nhờ hồng ân Chúa ban và công sức của những bậc tiền bối cũng như thế hệ đi trước đã tiên khởi thành 
lập và gầy dựng, cùng với sự hướng dẫn của quý Cha mà cộng đoàn có được như ngày hôm nay. Chúng con xin  
tạ ơn Chúa, tri ân quý Cha và quý vị thật nhiều. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý Cha và quý vị. 
 
 Kể từ đó những Ban Ngành, Hội Đoàn, Phong Trào, Thiếu Nhi Thánh Thể, chương trình Việt Ngữ… 
cũng lần lượt ra đời trong đó có chương trình Giáo lý Song Ngữ do quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá phụ trách. 
Cho đến nay chương trình này đã được 40 tuổi trong Giáo Phận nói chung và riêng Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng 
Cứu Giúp thì cũng đựợc hơn 30 tuổi rồi. Tuy cộng đoàn chúng ta rất nhỏ bé, rất ít học sinh so với các cộng đoàn 
Việt Nam của các giáo xứ khác, các em sinh hoạt rất tích cực và hăng hái. Hằng năm đều có các em được Xưng 
Tội, Rước Lễ lần đầu, được chịu Phép Thêm Sức, đó là nhờ vào công sức của quý thầy cô giảng viên giáo lý và 
các trợ tá đã hy sinh thời giờ không ít để cộng tác với quý Sơ trong công việc nuôi dưỡng đức tin cho thế hệ trẻ 
nối tiếp chúng ta. Đặc biệt qua những chương trình này cộng đoàn chúng ta đã có những em trở thành Linh Mục 
và tu sĩ rồi. Có những thầy cô đã dạy trong chương trình Giáo lý hơn 25 năm và vẫn còn đang tiếp tục phục vụ. 
Quý Sơ thiết tha kêu gọi quý giáo dân tham gia làm giảng viên Giáo lý để dậy dỗ các em, vì những thầy cô như 
chúng tôi đây không còn trẻ nữa và rất cần thế hệ trẻ nối tiếp trong tương lai để mang hạt giống đức tin đi gieo 
rắc trên cánh đồng của Chúa đã giao. 
 
 Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ xin chúc mừng kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp. Nguyện xin ơn sủng của Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban cho cộng đoàn chúng 
con luôn giữ vững tình thương yêu, tình đoàn kết, tình liên đới của các ban ngành cũng như giáo dân để chúng 
con tiếp tục xây dựng cộng đoàn ngày càng phát triển tốt đẹp hơn theo thánh ý Chúa. Xin chúc mừng! Chúc 
mừng! 
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GIÁO XỨ THÂN THƯƠNG 

Lily Đàm 

 

a năm về trước, ngồi trong xe của một 

chuyên viên địa ốc dẫn đi coi nhà trong 

Laguna Woods Village, chúng tôi thoáng 

nhìn thấy hai nhà thờ trên đại lộ El Toro, nhưng chỉ 

đọc được tên nhà thờ Lutheran vì nhà thờ này không 

có cây cối ở trước cửa. Sau khi coi nhà và tìm hiểu 

thêm về Laguna Woods Village – một cộng đồng 

chung cư kín cổng cao tường rất lớn gồm 12 ngàn 

căn nhà và 18 ngàn cư dân dành cho những người 

tuổi từ 55 trở lên – chúng tôi rất vui mừng được biết 

là nhà thờ đối diện với nhà thờ Lutheran trên đại lộ El 

Toro là một nhà thờ công giáo mang tên St. Nicholas. 

Chúng tôi lại càng vui mừng hơn khi lên 

Internet tìm hiểu về nhà thờ công giáo này thì thấy 

chương trình thánh lễ chủ nhật ở đó lại có thánh lễ 

tiếng Việt vào buổi chiều hàng tuần! Thế là ngày chủ 

nhật đầu tiên sau khi dọn nhà vào Laguna Woods 

Village, chúng tôi đã được tham dự thánh lễ Việt 

Nam tại nhà thờ St. Nicholas. 

Bước chân vào thánh đường, chúng tôi cảm 

thấy thực lạc lõng vì không quen ai cả, nhất là sau 

thánh lễ ra về thấy vài nhóm giáo dân còn đứng lại 

ngoài cửa nhà thờ hàn huyên vui vẻ. Tuy vậy, chúng 

tôi vẫn cám ơn Chúa đã cho được ở gần nhà thờ có 

thánh lễ tiếng Việt. Đây là một điều chúng tôi rất trân 

trọng mặc dù chúng tôi đã du học nhiều năm tại Mỹ 

trước 1975 và thông thạo tiếng Anh. Quả thực, chúng 

tôi luôn cảm thấy thánh lễ qua tiếng mẹ đẻ của mình 

mang đến cho mình nhiều xúc cảm thiêng liêng và 

gần gũi hơn với Chúa. Vì kể từ ngày rửa tội năm 

1990 tại Texas đến khi dọn nhà sang đây năm 2015 

chúng tôi gần như hoàn toàn dự thánh lễ tiếng Việt 

với nhiều đồng hương quen biết tại nhà thờ, chúng tôi 

cảm thấy mình là hai “lính mới” rất cô đơn trong mấy 

thánh lễ đầu tại St. Nicholas!  

Khi chúng tôi ra “trình diện” Cha quản nhiệm 

Mai Khải Hoàn thì thấy Cha thật khả ái và cởi mở khi 

bắt tay chào mừng chúng tôi; chỉ tiếc là lúc đó Ngài 

đang chuẩn bị về hưu. Một thời gian ngắn sau đó đã  

B 
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có vài người ra bắt tay rất thân thiện để “làm quen” 

với chúng tôi khiến chúng tôi cảm động và quyết 

định gia nhập nhà thờ St. Nicholas. Họ giới thiệu 

chúng tôi với anh chủ tịch cùng các anh chị em khác 

trong hội đồng mục vụ; tất cả đều rất thân thiện và 

sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi khi cần thiết. Chúng tôi 

càng cảm thấy thoải mái hơn khi được quen thêm các 

anh chị ngồi gần chúng tôi trong nhà thờ như anh chị 

Mỹ, anh chị Vân, anh chị Hân, anh chị Toàn, anh chị 

Nhuệ, chị Hương và phu quân, và đặc biệt là anh chị 

Kỷ. Các anh chị vui vẻ chào đón và thân tình hỏi 

thăm chúng tôi làm chúng tôi thật ấm lòng và an tâm. 

          Vài tháng sau đó, khi tham dự buổi tĩnh tâm 

lần đầu tiên chúng tôi được anh Chủ tịch Hội Đồng 

Mục Vụ Lân tiếp đón rất niềm nở thân tình vì anh 

biết chúng tôi mới gia nhập giáo xứ. Sự tổ chức buổi 

tĩnh tâm chu đáo hôm ấy đã cho chúng tôi một cảm 

tình tốt đẹp với tất cả các anh chị trong ban tổ chức. 

Anh Lân dịp này cũng chính thức giới thiệu chúng tôi 

với  

 

 

cha quản nhiệm Trương Quyền, một linh mục trẻ tuổi 

rất thân thiện, dễ thương và cởi mở với mọi người. 

 

          Cộng đoàn ĐMHCG tại giáo xứ St. Nicholas 

rất nhỏ so với giáo xứ cũ của chúng tôi bên Texas – 

nơi có hơn một ngàn giáo dân dự thánh lễ 10 giờ sáng 

mỗi chủ nhật. Sự khác biệt này đã khiến chúng tôi 

cảm thấy ấm cúng và gắn bó với cộng đoàn mới này. 

Giờ đây chúng tôi thực vui thấy mình đã trở thành hai 

thành viên của cộng đoàn giáo dân người Việt trong 

giáo xứ. Xin cảm tạ Ơn Trên đã ban cho chúng con 

hồng ân này. 
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Tôi Yêu Thánh Ca – Ban Ca Nguyện 
 

Lâm Ánh Hoa 
 

 Từ thuở bé thơ, tôi được lớn lên trong mái ấm gia đình có truyền thống Phật Giáo, nhưng không biết tại 
sao tôi lại rất thích nghe nhạc Thánh ca. Nhạc Thánh ca có cái gì đó thật dịu dàng, thanh cao và quyến rũ. Chắc 
vì yêu thích Thánh ca mà Chúa đã cho tôi một người chồng đạo Công Giáo. Tuy khác đạo với chồng nhưng tôi 
luôn tham dự Thánh lễ Chúa Nhật hằng tuần với anh ấy. 
 
 Tôi đã được nghe nhiều bài Thánh ca rất hay, nhưng có một bài đã làm cho tôi xúc động và rơi nước 
mắt, đó là bài: “Ngài Có Đó” của Linh Mục Ân Đức, với hai câu thật đơn giản: 
 

“…Ngài có đó dang tay chờ đợi con bao năm, 
Ngài kêu con, mong được con đáp lời…” 

 
Bài Thánh Ca đó đã cho tôi biết Chúa hiện diện bên tôi và dang tay chờ đợi ngày tôi quay về, mặc dù tôi chưa 
biết Ngài là ai? 
 
 Qua sự dìu dắt của Chúa Thánh Linh, ngày 15/4/2017, tôi đã được nhận bí tích Thánh Tẩy và trở thành 
người con của Chúa, đây là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi. Được làm người đã là một niềm vui hết sức lớn, 
mà được làm con Thiên Chúa còn là một niềm vui lớn lao gấp bội, một hồng ân Chúa cho tôi làm người và làm 
người Kitô hữu. Từ đó tôi luôn sống trong niềm vui và hy vọng vì được thưởng thức cuộc sống mỗi ngày thật 
kỳ diệu. Từ sáng sớm khi thức dậy tôi đã nhận ra Hồng Ân sự sống và một ngày mới Chúa ban. Tôi hạnh phúc 
vì được làm con của Chúa. Tạ ơn Chúa vì muôn hồng ân. Phúc cho tôi được làm con Chúa! 
 
 Tôi cùng chồng tôi đi dự Thánh lễ hằng tuần, được nghe Lời Chúa, được quen biết các bác và các anh 
chị thân thương trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mỗi ngày tôi yêu mến Chúa nhiều hơn. Có vài anh 
chị mời tôi vào Ban Ca Nguyện (BCN), vì sợ mình hát không hay và không có thời gian, nên tôi đã ngại ngùng 
và từ chối trong sự nuối tiếc. 

 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 107



 Vào một dịp tĩnh tâm, tôi được nghe các anh chị cất tiếng hát ca tụng Thiên Chúa qua những bài Thánh 
ca. Những giọng hát thật ngọt ngào, tâm tình, tha thiết đã đánh động và thúc giục tôi đi đến quyết định tham gia 
vào BCN để cùng các anh chị ca tụng Thiên Chúa. 
 
 Buổi họp đầu tiên tôi rất cảm động vì được các anh chị tiếp đón rất nồng nhiệt. Sau nhiều lần sinh hoạt 
chung, tôi đã học hỏi rất nhiều từ các anh chị, học được sự hy sinh và hết lòng phục vụ trong yêu thương. Các 
anh chị sưu tầm những bài Thánh ca thật hay, thêm vào tiếng đàn guitar êm dịu hòa quyện trong những nốt nhạc 
cao vút và sâu lắng đưa tâm hồn tôi bay bổng lên trời hướng về Thiên Chúa, ôi thật tuyệt vời. 
 
 Tôi tham gia vào BCN gần được hai năm, có những kỷ niệm vui, buồn và có những lúc thật lo lắng. Có 
một kỷ niệm mà tôi chắc chắn là sẽ không bao giờ quên, đó là những buổi tập hát cho Vọng Giáng Sinh 2017.  
Làm sao mà quên được bài thánh ca “Cùng Đi Bê-Lem.” Bài nhạc này có nhiều bè và tương đối khó, thêm vào 
đó có các em thiếu nhi hòa nhạc với nhiều nhạc cụ khác nhau. Nghĩ lại mà thấy thương anh nhạc trưởng đã rất 
kiên nhẫn tập dợt thật tận tụy cho mỗi người. Sau nhiều buổi tập dợt, đến ngày trình diễn, mọi người đều lo sợ, 
nhưng khi anh nhạc trưởng bắt đầu quơ “Magic Wand” (cây đũa thần), tất cả mọi người cất tiếng ca “Glori… 
Gloria…” thì những nỗi 
lo sợ đã chìm vào trong 
quên lãng và những 
giọng hát thật hùng hồn 
đã vang vọng cả thánh 
đường. Ôi, nghĩ lại thật 
là vui. 
 
 Mỗi tháng BCN 
gặp nhau một lần không 
chỉ để tập hát, mà còn 
chia sẻ Lời Chúa, chia sẻ 
tâm tình với nhau. Tuy 
các anh chị rất bận rộn 
nhưng luôn hy sinh để 
mọi người có những 
món ăn thức uống thật 
ngon. Mọi người sinh 
hoạt với nhau rất chân 
tình và gắn bó như một 
gia đình. Mỗi khi trong 
nhóm có người bệnh, 
chúng tôi rất buồn và lo 
lắng, đúng như anh đoàn 
trưởng thường nói: “Một 
con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ.” Mỗi lần họp nhóm, gặp mặt đông đủ mọi người, tôi cảm thấy rất vui. Khi nào bận 
việc không đến được với BCN, tôi nhớ lắm, nhất là những lời đùa giỡn của các anh và những giọng cười giòn 
tan của các chị. Ngoài việc hát cho giờ chầu Thánh Thể, BCN còn hát cho những buổi tĩnh tâm, và những 
Thánh lễ khác theo sự yêu cầu. Sau những lần hát được nhiều người khen chúng tôi hát hay và rất tâm tình, 
gương mặt anh đoàn trưởng thật sung sướng, rạng rỡ với nụ cười thật tươi, làm chúng tôi cũng lên tinh thần. 
 
 Cuộc sống của tôi bây giờ tuy rất bận so với trước khi tôi tham gia vào những sinh hoạt của cộng đoàn 
nói chung, cũng như BCN nói riêng, nhưng tôi rất sung sướng và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn BCN đã đón nhận 
tôi và cho tôi cơ hội dâng giọng hát nhỏ bé tầm thường của tôi để ca tụng và tạ ơn Chúa và Mẹ Maria. 
 
 Con xin tạ ơn Chúa! Chúa nhìn con và yêu con vì đời con tất cả là Hồng Ân. 
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TGV  

ùa thu đến trong cái đẹp dịu 
dàng, thật nên thơ của thiên 
nhiên. Mùa thu nên thơ bởi 
thời tiết dịu dàng, dễ chịu từ 
những cơn mưa nhẹ, với làn 
sương buổi sớm mai qua 

những chiếc lá vàng thu. Gió thu chỉ thoảng lạnh chứ 
không buốt đến nỗi làm cho tôi phải rùng mình. Mùa 
thu có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, mùa thu thật nhẹ 
nhàng, mong manh, thanh tao không rực nắng như 
mùa Hè, không lạnh buốt như mùa Đông hay rực rỡ 
như mùa Xuân. Tôi cảm tạ Thiên Chúa đã cho tôi 
mùa thu thật thú vị. Người Mỹ đã khéo chọn ngày Lễ 
Tạ Ơn vào giữa mùa thu. 
Phải chăng đây là thời điểm 
mà tâm hồn con người và 
ngoại cảnh giao hòa, gợi lên 
tâm tình biết ơn như hương, 
như hoa muốn dâng về Trời 
cao để tri ân những gì Ngài 
đã ban cho con người. 
 
 Một thoáng suy tư 
trong tâm tình tạ ơn 35 năm 
ngày cưới của vợ chồng 
chúng tôi. Nhìn lại cuộc hành 
trình 35 năm thề hôn vợ 
chồng chúng tôi cùng song 
hành với cộng đoàn giáo xứ 
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. 
Với bao biến cố vợ chồng chúng tôi cảm nhận bao 
nhiêu hồng ân lớn lao và diệu kỳ của Chúa trao ban 
cho gia đình tôi. Hồng ân không những là quà tặng 
mà là chính Chúa, là sự hiện diện đầy yêu thương của 
Ngài trong cuộc đời. Đó chính là món quà tuyệt vời 
và tất cả như đang đổ đầy lòng tôi bao cảm xúc và 
khơi gợi lời tạ ơn chân thành trong phút giây này. 
 
 Nhìn lại sự trưởng thành và thành công của 
cộng đoàn ĐMHCG sau 35 năm, tôi chợt nhận thấy 
cộng đoàn ĐMHCG cũng chung tâm tình tạ ơn với 
người dân bản xứ khi đoàn người hành hương đầu 
tiên di cư từ Anh quốc sang Mỹ, họ đã sống sót nhờ 
sự giúp đỡ của người thổ dân da đỏ trong những năm 
đầu. Sau biến cố 75, khi mới bước chân đất đến đất 
nước tự do này người Việt tỵ nạn chúng ta cũng nhờ 
vào sự giúp đỡ của người dân bản xứ trong việc học 
hỏi ngôn ngữ mới, tìm trường học, tìm nơi ăn chốn ở, 
tìm công ăn việc làm và cuối cùng là tìm xứ đạo nơi 

vùng Saddleback, nhà thờ Saint Nicholas - ĐMHCG 
v.v.  Theo năm tháng với nhiều gian truân, cố gắng 
qua những khó khăn, hầu hết chúng ta đã được đền 
bù qua những thành đạt trong cuộc sống, hoàn cảnh 
thăng tiến của mỗi người, mỗi gia đình trong cộng 
đoàn ĐMHCG là bằng chứng rõ ràng nhất về sự thay 
đổi của cộng đồng người Việt. 
 
 Hôm nay ngồi ôn lại đoạn đường hơn bốn 
thập niên xa quê hương và kỷ niệm 35 năm thành 
hôn, để cảm nhận những thay đổi những thất bại và 
thành công trong cuộc sống, tôi chỉ biết thốt lên lời tạ 
ơn hướng lòng đến Thiên Chúa với tấm lòng biết ơn.  

  
          Xin cám ơn mái ấm gia đình, cám ơn bố mẹ, 
cám ơn các anh chị, các cháu và các con trong gia 
đình, cám ơn cộng đoàn tôi đang sinh hoạt. Cám ơn 
những giờ phút vui tươi bằng hữu, cám ơn những 
thương yêu săn sóc, an ủi và ngay cả những đồng 
cảm nhớ nhung của một người dành cho một người. 
Xin cám ơn đời, cám ơn người vợ yêu dấu đã cho tôi 
tình yêu thương ngọt ngào, êm dịu ngát hương. 
 
 Tạ ơn bỗng dưng niềm vui lại ngập tràn, tôi 
lại nhận nhiều và nhiều hơn khi tôi bày tỏ niềm tạ ơn 
với Thiên Chúa và với người chung quanh tôi. 
 
          “Xin tạ ơn, con xin  tạ ơn Chúa, mãi muôn đời 
con xin tạ ơn Chúa. Dù trần gian bao khó nguy ngập 
tràn, tình Ngài thương con bước đi bình an. Trọn 
niềm tin con phó thác trong tay Ngài, vì đời con tất 
cả là hồng ân” (Khúc Ca Tạ Ơn). 

M 
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lúc ban đầu 

 
 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 110



 

9/2018     

Xây chân 

nền và tặng 

tượng Đức 

Mẹ đến giáo 

xứ St. 

Nicholas 

16/9/2018 

Kỷ niệm 35 

năm thành 

lập Cộng 

Đoàn Đức 

Mẹ Hằng 

Cứu Giúp 

 

        

    

     

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                           

                       

  

  

     

 

C
a 

Đ
o

àn
 G

iá
o

 D
ân

 (
2

0
0

7
) 

G
ia

 Đ
ìn

h
 N

az
ar

et
h

 (
2

0
0

8
) 

LM Trương Văn Quyền 
(2017-Hiện tại) 

LM Trịnh Minh Thái 
(2008-2012) LM Nguyễn Trung Tuấn 

(2001-2004) 
LM Phạm Quốc Tuấn 

(2000-2001) 

2000 

LM Trịnh Ngọc Danh 
(2004-2008) 

LM Mai Khải Hoàn 
(2012-2016) 

LM Xuân Nguyên 
(2016-2017) 

Ô. Nguyễn Vỹ Hùng 
(2000-2004) 

Ô. Triệu Ngọc Toàn 
(2004-2006) 

Ô. Nguyễn Công Trí 
(2006-2008) 

Ô. Vũ Khắc Nghiêm 
(2008-2012) 

Ô. Kiều Công Thắng 
(2012-2014) 

Ô. Vũ Khắc Nghiêm 
(2014-2016) 

Ô. Nguyễn Viết Lân 
(2016-2020) 

B
an

 C
a 

N
gu

yệ
n

 (
2

0
1

3
) 

10/2009      

Khánh thành 

hội trường 

Đ.Ô.                   

Otto Sporrer 

với sự đóng 

góp tích cực 

từ cộng đoàn 

9/2017             

Phát động và tích 

cực đóng góp 

vào quỹ xây linh 

đài Đức Mẹ              

La Vang 

ĐGM Tod David Brown 
(1998-2012) 

ĐGM Kevin William Vann 
(2012-Hiện Tại) 

ĐGM Phụ Tá Nguyễn Thái Thành 
(2017-Hiện Tại) 

ĐCGM Phụ Tá Mai Thanh Lương 
(2003-2015) 

Sơ Nguyễn Năng Hương 
(2000-2003) 

Sơ Nguyễn Năng Hương 
(2008-2011) 

Sơ Mai Xuân Thu 
(2011-2014) 

Sơ Trần Loan 
(2014-2017) 

Sơ Nguyễn Thu Hương 
(2017- Hiện tại) 

Ô. Lê Trọng Đức 
(1996-2000) 

LM Dick Delahunty 
(2002-2016) 

 

LM George Blais 
(2016-Hiện tại) 

 

2005 2010 2015 2018 

2013             

Đóng góp vào 

Chương trình 

giáo phận 

“Tôn Vinh 

Chúa Kitô 

Muôn Đời” 

Thầy Trần Qúy Châu 
(2015- Hiện tại) 

C
a 

Đ
o

àn
 T

êr
ê

sa
 (

2
0

0
4

) 

Phạm Lê Tân 

Kiều Công Thắng 

 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 111



Bài Thơ Tiếng Việt Tuyệt Vời 

 

Nhà nghiên cứu Đinh Trọng Hiếu sưu tầm 

Bác Trần Thị Nền chuyển đến 

 

 

Lời dẫn nhập của BBT – Bác Trần Thị Nền đã chuyển “Bài Thơ Tiếng Việt Tuyệt Vời” dưới đây để đóng góp 

cho đặc san 35 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Bài thơ đã được Nhà nghiên cứu Đinh 

Trọng Hiếu, ở Ba-lê, sưu tầm mà tác giả của bản gốc thì không biết. Khía cạnh “tuyệt vời” của bài thơ là cách 

chọn, dùng và xếp chữ trong câu cần phải theo 1 cấu trúc nào đó để khi đọc xuôi, đọc ngược (từ chữ chót trong 

câu cuối đi ngược lên câu đầu), hoặc bỏ 2, 3, hay 4 chữ đầu hay cuối của mỗi câu khi đọc xuôi hoặc ngược đều 

có nghĩa. Thí dụ: “Hôm nay trời mưa tôi ở nhà.” Đọc xuôi nghe còn được, nhưng khi đọc ngược lại, “Nhà ở tôi 

mưa trời nay hôm,” không có nghĩa gì cả. Như vậy là thiếu tính cách “tuyệt vời”, không biết cách chọn, dùng và 

xếp chữ như trong bài thơ dưới đây. Xin mời độc giả thưởng thức. 

 

 

1. Bài thơ gốc. 

 

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời 

Thú vui thơ rượu chén đầy vơi 

Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc 

Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi. 

Qua lại khách chờ sông lặng sóng 

Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người 

Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng 

Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười. 

  

2. Ðọc ngược bài gốc từ dưới lên: 

 

 Cười mỉm mắt ai bóng thướt tha 

Bổng trầm đàn hát tiếng ngân xa 

Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược 

Sóng lặng sông chờ khách lại qua 

Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá 

Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa 

Vơi đầy chén rượu thơ vui thú 

Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta. 

  

3. Bỏ hai chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, 

(ta được bài ngũ ngôn bát cú, luật bằng vần bằng): 

 

 Cảnh xuân ánh sáng ngời 

Thơ rượu chén đầy vơi 

Giậu trúc cành xanh biếc 

Hương xuân sắc thắm tươi 

Khách chờ sông lặng sóng 

Thuyền đợi bến đông người 

Tiếng hát đàn trầm bổng 

Bóng ai mắt mỉm cười. 

  

4. Bỏ hai chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, đọc ngược 

từ dưới lên, ta được bài (ngũ ngôn bát cú, luật bằng 

vần bằng): 

 

Mắt ai bóng thướt tha 

Ðàn hát tiếng ngân xa 

Bến đợi thuyền xuôi ngược 

Sông chờ khách lại qua 

Sắc xuân hương quyện lá 

Cành trúc giậu cài hoa 
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Chén rượu thơ vui thú 

Ánh xuân cảnh mến ta. 

 

5. Bỏ ba chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, 

(ta được bài tám câu x bốn chữ) 

Ta mến cảnh xuân 

Thú vui thơ rượu 

Hoa cài giậu trúc 

Lá quyện hương xuân 

Qua lại khách chờ 

Ngược xuôi thuyền đợi 

Xa ngân tiếng hát 

Tha thướt bóng ai. 

  

6. Bỏ ba chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, 

(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x bốn 

chữ). 

Cười mỉm mắt ai 

Bổng trầm đàn hát 

Người đông bến đợi 

Sóng lặng sông chờ 

Tươi thắm sắc xuân 

Biếc xanh cành trúc 

Vơi đầy chén rượu 

Ngời sáng ánh xuân. 

 

7. Bỏ bốn chữ đầu mỗi câu trong bài gốc, 

(ta được bài tám câu x ba chữ). 

 Ánh sáng ngời 

Chén đầy vơi 

Cành xanh biếc 

Sắc thắm tươi 

Sông lặng sóng 

Bến đông người 

Ðàn trầm bổng 

Mắt mỉm cười. 

 

8. Bỏ bốn chữ cuối mỗi câu trong bài gốc, 

(đọc ngược từ dưới lên, ta được bài tám câu x ba 

chữ). 

 Bóng thướt tha 

Tiếng ngân xa 

Thuyền xuôi ngược 

Khách lại qua 

Hương quyện lá 

Giậu cài hoa 

Thơ vui thú 

Cảnh mến ta. 

  

(KHÔNG BIẾT TÁC GIẢ) 

Nhà Nghiên Cứu Đinh Trọng Hiếu sưu tầm. 
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Chén Thánh cho Ơn Gọi 
Cao Tiến Dũng 

ừ ngày Cha Quản Nhiệm Trương Quyền phát động chương trình “Chén Thánh cho Ơn Gọi”, đã được 
nhiều gia đình hưởng ứng. Mỗi tuần đều có một gia đình lên nhận Chén Thánh về nhà đọc kinh, cầu 
nguyện, và suy niệm về Ơn Gọi trong gia đình và trong cộng đoàn.  Đây là chương trình rất hữu ích 

cho mọi gia đình, nhất là gia đình có các em nhỏ và vị thành niên. 

Theo sự chia sẻ của nhiều chủng sinh, linh 
mục, và nữ tu thì Ơn Gọi bắt đầu từ trong gia đình. 
Gia đình là một cái nôi tốt nhất để nuôi dưỡng Ơn 
Gọi. Trong gia đình Ông Bà, Cha Mẹ khuyến khích 
con cái, cháu chắt, hoặc 
ngay cả bạn bè về Ơn Gọi 
qua những buổi đọc kinh gia 
đình, cùng nhau chia sẻ 
những cảm nghĩ trong 
những bữa cơm gia đình và 
đặc biệt là có sự đồng hành 
và soi sáng của Chúa Thánh 
Thần. 

Gia đình tôi cũng 
như các gia đình khác, ghi 
danh để rước Chén Thánh 
về. Vì các con đi làm cũng 
như đi học về trễ, nên chúng 
tôi đợi đến 10 giờ tối bắt 
đầu đọc kinh gia đình. Mọi 
người quây quần trước bàn 
thờ Chúa và Mẹ Maria, đọc 
kinh và suy niệm theo sự chỉ dẫn trong chương trình. 
Chúng tôi đọc kinh và suy niệm bằng tiếng Việt và 
tiếng Anh. Chia sẻ là đề tài dựa theo câu hỏi trong 
chương trình, nhưng không nhất thiết phải theo vì các 

con đôi khi có những thắc mắc về Ơn Gọi mà không 
nằm trong chương trình suy niệm. Tùy theo sự chia 
sẻ dài hay ngắn, do vậy, thời gian đọc kinh tối từ 20 
cho đến 30 phút. Trước đây, nhiều khi chúng tôi 

không biết đọc kinh như 
thế nào để mà cầu nguyện 
cho Ơn Gọi. Nhờ chương 
trình Chén Thánh Cho Ơn 
Gọi mà gia đình chúng tôi 
có được sự hướng dẫn và 
cầu nguyện một cách tốt 
đẹp hơn. 

Gần đây nhiều sự 
việc xảy ra cho giáo hội 
công giáo tại Hoa Kỳ, về 
sự lạm dụng tình dục của 
các vị lãnh đạo tinh thần, 
từ Hồng Y, Giám Mục, và 
Linh Mục đã làm xao 
xuyến và bất mãn trong 
giáo dân. Giáo dân đã 
không còn tin tưởng nơi 

các vị chủ chăn. Nhiều người đã bỏ nhà thờ, không đi 
xem lễ vì sự bất mãn.  Hơn thế nữa, các em cháu vị 
thành niên không được hướng dẫn rõ ràng, những tin 
tức sai lạc từ internet đã làm họ lung lay và chán nản, 

T 
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không còn tập trung ý hướng và mục tiêu về Thiên 
Chúa nữa. Do vậy Ơn Gọi bắt đầu giảm sút rất nhiều. 

Chúng ta không nên vì gương xấu của một số 
chủ chăn mà xa rời Thiên Chúa trong lúc này. Bây 
giờ là lúc các vị chủ chăn rất cần chúng ta cầu 
nguyện nhiều hơn cho các ngài để được Chúa Thánh 
Thần soi sáng, thay đổi đường lối làm việc và xây 
dựng lại niềm tin của Hội Thánh Chúa. Chúng ta 
đừng làm ngơ và ngoảnh mặt đi trước sự khủng 
hoảng này vì ma quỷ sẽ thừa thế xông lên để làm 
hoen ố Giáo Hội.  Chúng ta hãy chắp tay cầu nguyện 
xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria ngăn chận 
hành vi lạm dụng tình dục, xin xoa dịu vết thương 
của những người bị lạm dụng và bị tổn thương. 
Chúng ta phải nhìn lại bản thân mình, xét mình, cầu 
nguyện và mạnh dạn đề nghị những thay đổi phương 
hướng lãnh đạo của những vị chủ chăn trong Giáo 
Hội, để nước Chúa được cả sáng qua những gì mình 
đã học từ Kinh Thánh và những tín điều của Thiên 
Chúa. Hơn thế nữa, chúng ta hãy làm chứng nhân cho 
Chúa bằng sự kêu gọi quay về những người bất mãn 
đối với Giáo Hội. Và điều quan trọng là lắng nghe 
Chúa muốn chúng ta làm gì. Hãy cầu nguyện cho Ơn 
Gọi trở lại. Chúng ta cần nhiều mục tử tốt lành để nổ 
lực xây dựng Hội Thánh. Cụ thể nhất là chúng ta mời 
gọi Chúa vào nhà chúng ta qua chương trình rước 
Chén Thánh về mỗi gia đình. Hãy cầu nguyện cho 
Ơn Gọi trong gia đình, trong cộng đoàn! 

Sau đây là lời chia sẻ của Thầy Nguyễn Tôn, 
tu học tại giáo phận Chicago. Ơn Gọi của Thầy phát 
xuất từ gia đình, đặc biệt nhất là sự khuyến khích từ 
thân mẫu của Thầy. Sắp tới đây, Thầy sẽ thụ phong 
linh mục vào tháng Năm, 2019 tại Chicago. 

“WHAT? There is a factory that produces priests?” 
“PHẢI CHĂNG, có một ‘xưởng’ đào tạo các linh 
mục?” 

Khi còn là một đứa trẻ, 
tôi nghĩ Chúa chúng ta đã phát 
minh ra một cái “xưởng thánh” 
để sản xuất các linh mục. 
Người mẹ khôn ngoan của tôi 
đã kiên nhẫn, hướng dẫn tôi 
từng bước để hiểu sâu hơn về 
Ơn Gọi.  Thiên Chúa luôn dành 
cho mỗi người một Ơn Gọi đặc 
biệt theo cách riêng và luôn ban cho ta tự do trong 
việc lựa chọn Ơn Gọi: Người được Ơn Gọi gia đình 
làm cha làm mẹ; người được kêu gọi làm linh mục; 
người khác được kêu gọi là sơ hay thầy dòng, hoặc 
sống độc thân. Mẹ tôi đã khuyên tôi hãy cầu nguyện 
cho Ơn Gọi của tôi, hãy lắng nghe những gì Thiên 
Chúa đang nói với tôi và hãy đáp ứng lời kêu gọi của 
Ngài một cách chân thật. 

 Một ngày nọ, sau khi lắng nghe bài giảng 
của Cha xứ trong Thánh Lễ, tôi vội vã chạy về nhà và 
nói với mẹ rằng Thiên Chúa đã gọi tôi làm một mục 
tử tốt lành. Từ ngày đó trở đi, tôi chăm sóc những 
con bò của gia đình tôi tốt hơn. Tôi đã đặt tên cho 
chúng; tôi đã hát cho chúng nghe; tôi đọc nhiều câu 
chuyện và bài thơ cho chúng. Tôi dẫn những con bò 
đến đồng cỏ xanh và nước trong. Bạn có thể nghĩ 
rằng tôi là một đứa trẻ điên rồ và thực sự, tôi đã điên 
thật.:)  Một lần, trong khi những con bò đang tự do ăn 
ở ngoài cánh đồng, có một trận mưa lớn rào rào đổ 
xuống. Tôi không biết phải làm gì để giữ cho những 
con bò khỏi bị ướt. Vì vậy tôi quỳ xuống giữa chúng, 
khoanh tay lại và cầu nguyện với Thiên Chúa và Mẹ 
Maria để cơn mưa qua mau. 
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 Bây giờ, sau nhiều năm học tập tại đại 
chủng viện, tôi sắp sửa thụ phong linh mục. Lời nói 
không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc và nỗi vui 
sướng trong tôi lúc này. Tôi luôn luôn cảm thấy có sự 
kết nối với nhà tiên tri Giê-rê-mi-a, vì Thiên Chúa đã 
gọi ông khi ông còn rất trẻ.  

 Không bao giờ là quá muộn hoặc quá sớm 
để cầu nguyện cho Ơn Gọi của bạn và các bạn hãy tin 
tưởng, lắng nghe tiếng Chúa để có thể tỉnh táo đi 
đúng với Ơn Gọi của mình. 

“The Lord answered me, say not, ‘I am 
too young.’ To whomever I send you, you 

shall go; whatever I command you, you 
shall speak.” 

      “Đức Chúa phán với tôi: ‘Đừng nói ngươi 
còn trẻ!’ Ta sai ngươi đi đâu, ngươi cứ đi; Ta 
truyền cho ngươi nói gì, ngươi cứ nói.” 

-  JE RE MI AH  1 : 7  
 
 Đền Tội Một Nửa 

 
- Anh Tám vào tòa xưng tội: 
- Thưa cha con chỉ phạm có một tôi nói dối. 
 
Vị linh mục hỏi: 
- Còn nói dối điều gì vậy? 
 
Anh Tám bí quá, nhưng đành phải nói: 
Thưa cha, con nói dối... với cha. Tuần trước, cha nói mỗi gia đình phải đóng $100 để sửa nhà thờ, nhưng con 
chỉ đóng có $50 
 
Vị linh mục:  
- Vậy việc đền tội con đọc 50 kinh Sự Thương. 
 
Anh Tám rất  kinh ngạc vì rất sợ đọc kinh: 
- Thưa cha, tuy vậy con đã đóng một nửa, vậy cha có thể bớt việc đền tội cho con một nửa được không? 
 
Vị linh mục: Bớt một nửa rồi đó con, nếu ai không đóng phạt thì phải đọc tới 100 kinh lận. 
 
Anh Tám: ???!!! 

Tina Lương Sưu Tầm 
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Qua tác phẩm  

“The Lost Mandate of Heaven”* 

Học giả Geoffrey Shaw nói gì về cái chết của cố TT Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm? 
 

Trần Phong Vũ 
 

Ngót 53 năm sau biến cố 01-11-1963, đánh dấu sự sụp đổ của nền Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam cùng với 
cái chết thảm khốc của Tổng Tống Ngô Đình Diệm và bào đệ - ông Cố vấn Ngô Đình Nhu. Trong thời gian ấy 
đã có không ít sách vở bàn sâu vào sự kiện lịch sử này. 

 
Nhưng phải chờ tới năm 2015 với tác phẩm “The Lost Mandate of 

Heaven” của học giả Geoffrey Shaw, người đọc mới thấy được 
những lượng giá sâu sát về căn nguyên, hệ quả và những bí ẩn của sự 
mất mát lớn lao này đối với dân tộc Việt Nam. 

 
Tác giả gốc người Canada, tốt nghiệp Tiến sĩ sử học Đại học 

Manitoba chuyên về những vấn đề quân sự, ngoại giao của Hoa Kỳ 
tại Đông Nam châu Á. Ông từng là giáo sư môn sử cho American 
Military University. Học giả Geoffrey Shaw cho biết ngay từ năm 
1991, ông đã quan tâm tới những sản phẩm chữ nghĩa có nội dung 
mang tính tiêu cực về chiến tranh Việt Nam. Từ đấy, ông để tâm sưu 
tầm tài liệu để viết cuốn sách này. 

 
Sách dày 314 trang, khổ lớn hơn bình thường. Bìa cứng, bao 

ngoài in offset với khoảng giữa là lá cờ vàng ba sọc đỏ và tấm hình 
cố TT Diệm. Sách do nhà xuất bản Ignatius ở San Francisco ấn 
hành năm 2015 với lời giới thiệu mở đầu của James V. Schall, SJ, 
giáo sư Danh dự Đại học Georgetown. Nội dung tác phẩm gồm 13 
chương, trong đó ba chương 7, 8 và 9 nói về những trao đổi gay gắt 
giữa Đại sứ Frederick Nolting ở Sàigòn khi ấy và những viên chức 
cao cấp Bộ Ngoại giao Hoa kỳ, trong số có ông Hilsman, 
Harriman, kể cả Thượng Nghị sĩ Mansfield, những nhân vật được 

coi là đã về hùa với báo giới ở Hoa Thịnh Đốn để lèo lái TT 
Kennedy khiến vào phút chót ông ngả theo giải pháp xoay lưng lại với 

những gì Mỹ đã cam kết với TT Diệm, người đã có công khai sinh nền Cộng Hòa 
Việt Nam. 

 
Điểm cần lưu ý là tác giả đã dành tới 40 trang để liệt kê hàng trăm nguồn tư liệu giá trị tham khảo để dẫn 

tới những kết luận trong cuốn sách của ông. 
 
Là một chuyên gia về chiến tranh, nhưng gần như tác giả cố tránh đề cập tới vấn đề chiến sự để chú trọng 

vào khía cạnh chính trị và những vận động trong bóng tối ở Sàigòn, ở Hoa Thịnh Đốn dẫn tới điều ông muốn 
nói là chủ trương sát hại TT Ngô Đình Diệm là căn nguyên làm tắt đi một “Sứ Mệnh Thiên Sai” mà người khai 
sáng nền Cộng Hòa Việt Nam đã lãnh nhận do ảnh hưởng sâu xa từ Khổng Giáo được truyền thừa từ thân phụ 
là Thượng Thư Ngô Đình Khả. 
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Trong bài điểm sách ngắn này, chúng tôi căn cứ nhiều vào phần Kết Luận của tác giả và lời giới thiệu mở 
đầu của James V. Schall, SJ. 

 
Tác giả đã dành trọn hơn bốn trang của phần kết để đưa vào những tiếng nói khác với những gì dư luận 

người Mỹ muốn nghe trước và sau biến cố 01-11-1963. Mở đầu, tác giả ghi lại câu nói với nội dung bi phẫn, 
buồn bực của Rufus Phillips, một nhân viên CIA, người từng gặp ông Diệm vài ngày trước cuộc chính biến. Khi 
vừa bước vào Dinh Gia Long hôm biến cố xảy ra, ông ta nói: 

 
“Tôi chỉ muốn ngồi xuống mà khóc. Và tôi vô cùng tức giận khi được tin ông ta đã bị giết chết… Thật là 

một quyết định ngu xuẩn và lạy Chúa tôi, chúng ta sẽ phải trả giá, họ sẽ phải trả giá, mọi người sẽ phải trả 
giá” (trang 269.) 

 
Tác giả đề cập tới cảm tình của Phó TT Johnson dành cho cá nhân TT Ngô Đình Diệm, người ông tin 

tưởng là có đủ tài năng và đức độ để thành công trong việc lãnh đạo Việt Nam trong cuộc tranh thắng với CS 
Bắc Việt. Theo tác giả, vào thời gian ấy, ông Johnson luôn chống lại âm mưu loại bỏ giải pháp NĐD. Vì thế khi 
nghe tin ông Diệm bị ám sát ông hết sức đau lòng và không che dấu lòng khinh bỉ đối với những kẻ đã nhúng 
tay vào chuyện bỉ ổi đó. Năm 1966, sau khi đắc cử Tổng Thống, trong một cuộc điện đàm, ông Johnson đã tâm 
sự với Thượng nghị sĩ Eugene McCarthy sự thật về những gì chính quyền Kennedy đã thực hiện đối với ông 
Diệm vào năm 1963. 

 
Ông nói: 
 
“Chúng ta đã giết ông ta. Chúng ta đã đồng lòng và tập họp một đám du thủ du thực khốn nạn để ám sát 

ông ta. Giờ đây, chúng ta thực sự không còn một sự ổn định chính trị nào kể từ khi đó” (cùng trang). 
 
Vào năm 1966, William Colby cũng có sự nhận định tương tự đối với tác giả khi tâm sự rằng sau khi ông 

Diệm bị giết, miền Nam Việt Nam đã không bao giờ vực trở lại được nữa. Vào ngày 05 tháng 11 năm 1963, bà 
Ngô Đình Nhu tuyên bố trong một cuộc họp báo: 

 
“Những ai có người Mỹ là đồng minh thì không cần có kẻ thù nào nữa… Tôi có thể tiên đoán với tất cả 

quý vị rằng câu chuyện về Việt Nam chỉ mới là phần mở đầu…” (cùng trang 269). 
 
Geoffrey Shaw xác nhận tính cách tiên tri qua lời tuyên bố kể trên của bà Ngô Đình Nhu. Vẫn theo tác giả, 

cuộc đảo chánh gần như ngay lập tức làm tiêu tan mọi gắn kết ban đầu trong đám tướng lãnh VN. Giết ông 
Diệm, họ cũng đồng thời đánh mất hết các cơ may của chính mình để có thể điều hành đất nước một cách hiệu 
quả. Tướng Trần Văn Đôn ngay sau đó đã bất hòa với tướng đồng chủ mưu Dương Văn Minh. Sau này ông Đôn 
thú nhận người ra lệnh giết ông Diệm mười phần chắc chín chỉ có thể là ông Minh. Tướng Đôn kể lại với sử gia 
George McTurnan Kahin rằng nếu hai ông Diệm và Nhu không bị sát hại thì chỉ trong vòng ba tháng, người Mỹ 
sẽ loại bỏ Dương Văn Minh và các tướng lãnh khác. Sau đó sẽ nhẹ nhõm trao quyền lại cho hai anh em TT 
Diệm.  

 
Tác giả ghi tiếp: năm 1964, cựu Đại sứ Frederick Nolting xin rời bỏ Bộ Ngoại Giao nhằm phản đối cuộc 

đảo chánh tại miền Nam Việt Nam. Ông trích một đoạn từ lá thư ngắn của ông Nolting gửi Tổng Thống 
Johnson ngày 25-02-1964: 

 
“Hôm nay tôi đã gởi về Bộ Ngoại Giao lời yêu cầu chấp thuận cho tôi được rời khỏi ngành ngoại giao để 

nhận một công việc mang tính tư nhân. Tôi không phủ nhận rằng quyết định của tôi là do sự bất bình nghiêm 
trọng đối với các hành động có liên quan đến VN vào mùa thu năm ngoái, với những hậu quả xấu người ta có 
thể tiên đoán được. Tôi cũng không phủ nhận rằng tôi không cảm thấy thoải mái khi còn dính dáng đến Bộ 
Ngoại Giao kể từ khi tôi từ Việt Nam trở về” (trang 270). 
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Ông tin rằng giờ đây người ta đã thấy rõ là sau vụ sát hại anh em TT Diệm mọi chuyện đã đi từ xấu đến tệ 
hại: 57 ngàn sinh mạng người Mỹ, tám năm bất hòa trong nội bộ Mỹ quốc, nợ nần quốc gia chồng chất cao 
nghệu, và nạn lạm phát đã gieo đau khổ xuống cho chúng ta trong suốt thập niên 1970. Ông quy kết là chính các 
hành động sai lầm của chính quyền Kennedy đã tạo ra mọi chuyện. 

 
Tướng Harkins và vị cựu đại sứ trong các cuộc trao đổi thư từ sau đảo chánh đã chỉ trích Hilsman, 

Harriman, và báo giới Hoa Kỳ về những sai lầm tại miền Nam Việt Nam. Chẳng hạn vào ngày 27 tháng 3 năm 
1964, trong một lá thư chia buồn về chuyện từ chức của ông Nolting, Harkins đã nói với vị cựu Đại sứ VN rằng 
việc loại bỏ ông Diệm đã làm cho chương trình chống du kích bị thụt lùi lại khoảng 10 tháng trời và ông trách 
giới truyền thông Mỹ đã đóng góp một phần lớn vào chuyện này: 

 
“Như ngài đã biết, giới báo chí đã chống phá ông Diệm từ tháng 6 và tháng 7 năm ngoái, và gần như đã 

vô hiệu hóa ông ta” (trang 271). 
 
Nolting đã hồi đáp Harkins vào ngày 7 tháng 4 năm 1964 và cho biết rằng ông cùng vợ là Lindsay đã suy 

ngẫm lại tấn thảm kịch về những gì đã xảy ra đối với ông Diệm và ông Nhu quá nhiều lần đến độ muốn phát 
điên. Trong lời phân tích cuối cùng, ông tin rằng sự lật đổ chính quyền Ngô Đình Diệm là điều không thể tránh 
khỏi vì sự hiện diện của những kẻ chủ chốt trong Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ vào lúc đó: 

 
“Ngoài các chuyện khác, họ đã cung cấp cho báo chí những điều mà ngài và tôi đã được ủy nhiệm để 

chống lại – chẳng hạn cái giọng điệu, chúng ta không thể thắng được nếu còn Ngô Đình Diệm…” (trang 271). 
 
Trong một lá thư viết tay cho Nolting vào năm 1971, Harkins đã điểm mặt Harriman, Hilsman, Thượng 

nghị sĩ Mansfield, và báo giới Hoa Kỳ là những nhân tố chính dẫn tới cái chết oan khuất của người khai sinh 
nền Cộng Hòa Việt Nam, góp phần phá hoại chính sách của Mỹ tại Đông Nam Á. Bàng bạc trong tác phẩm, 
Geoffrey Shaw cũng gián tiếp nêu lên ý tưởng: nếu TT Diệm và Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam không bị bức tử 
53 năm trước, hẳn rằng Việt Nam ngày nay đã khác. 

 
Trong lời giới thiệu mở đầu tác phầm từ trang 9 đến trang 15, James V. Schall, Giáo sư Danh Dự trường 

Đại học Georgetown viết: 
 
“Cuốn sách của tác giả Shaw chứa đựng nhiều dữ liệu trình bày các diễn tiến dẫn đến sự giết hại một vị 

lãnh tụ vĩ đại của VNCH, một người mà sự lăng mạ bất công của giới truyền thông Hoa Kỳ đã nói lên một sự 
ngu xuẩn gần như không thể tưởng tượng nổi. Người ta không đếm xỉa gì đến sự thật” (trang 11). 

 
Vẫn theo người giới thiệu tác phẩm thì điều mỉa mai là: 
 
“Shaw đã chứng minh, TT Diệm không bị giết bởi bọn Bắc Việt, ngược lại, ông còn được họ kính trọng. 

Dĩ nhiên họ muốn loại trừ ông vì họ biết ảnh hưởng quan trọng của ông đối với dân chúng Việt Nam. Nhưng họ 
khá ngạc nhiên khi thấy rằng, với sự thông đồng của Mỹ, một viên tướng phản phúc VNCH lại thực hiện điều 
đó dùm họ… TT Diệm, nhân vật có khả năng ngăn chận chiến thắng của họ nhờ đã xây dựng được một VNCH 
hùng cường, lại bị loại bỏ bởi sự xúi bẩy của những kẻ tự xưng là bạn của ông. Điều trớ trêu này quả thật là hết 
sức sầu thảm” (trang 11). 

 
Cho đến nay (2015) sau 53 năm biến cố tệ hại ấy, những điều lên án TT Diệm kỳ thị Phật Giáo trở thành 

khó tin. Ngoài sự kiện bản Phúc Trình của phái đoàn Quốc Tế và liên phái Phật Giáo bị ếm nhẹm và chỉ được 
công bố sau ngày 01-11-1963, nhiều tài liệu xuất xứ từ những Phật Tử đã cho thấy như vậy. Nó chứng minh 
không những Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam không kỳ thị mà còn hỗ trợ Phật Giáo không ít, không chỉ Giáo Hội 
Phật Giáo trong nước thời ấy mà cả với các tín đồ Phật Giáo Tây Tạng. Trong một bài viết mới đây, nhà văn 
Trần Trung Đạo, một trí thức Phật Giáo đã công khai trưng dẫn những tài liệu xuất xứ từ chính quyền Ấn cho 
hay, vào những năm tháng đầu theo chân đức Đạt Lai Lạt Ma lưu vong, các tin đồ Phật Giáo Tây Tạng ở Ấn đã 
được TT Ngô Đình Diệm gửi cứu trợ hơn 1.000 tấn gạo. 
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Đề cập vấn đề tự do tín ngưỡng dưới thời 

TT Diệm, James V. Schall viết: 
 
“Không ai có thể công kích các thành tích 

bình đẳng tự do tín ngưỡng của ông Diệm. Sau 
chiến tranh, chính Hà nội đã thừa nhận là các 
nhà sư tự thiêu nhằm thách thức các chính sách 
chống Phật giáo của ông Diệm chẳng qua là 
các cán bộ của họ hoạt động trong một số nhỏ 
chùa chiền tại Việt Nam” (trang 13). 

 
Schall viết tiếp: “Shaw đã tiết lộ là sau khi 

sát hại anh em TT Diệm, người Mỹ tưởng có thể 
tìm được người xứng đáng để thay thế. Nhưng 
họ đã hoài công. Điều khiến dư luận bàng hoàng 
là cái phương cách mà những con người chân 
chính đã bị giết hại chính trên đất nước mình khi 
những kẻ xấu bất chấp lằn ranh mà Socrates đã 
khẳng định là một hành động xấu không bao giờ 
có thể được coi là hợp lý. Và một khi lằn ranh 
này đã bị vượt qua và một chế độ mới mặc 
nhiên được thiết lập thì cái chế độ này sẽ tự thấy 
không cần phải tuân theo một nguyên tắc đạo lý 
nào nữa.” 

 
Nơi bìa sau tác phẩm ghi lại những lời khen ngợi nhiệt tình của nhiều trí thức, tướng tá HK dành cho tác 

giả. Hấu hết đều coi đây là một tác phẩm không thể bỏ qua.  
 
Trong số này có Đô Đốc Hải Quân Mỹ John M. Poindexter, Đại Tá Hải quân Andrew R.  Finlayson, tác 

giả “Killer Kane”, TS Thomas A. Marks, tác giả “Maoist People’s War in Post-Vietnam Asia”, Mark Moyar, 
tác giả “Triumph Forsaken: The Vietnam War 1954-1965”… 

 
TPVũ – Một ngày thượng tuần tháng 3-2016 

 
*Tạm dịch: “Thiên Mệnh Bị Đánh Mất” 
 
Được biết, hôm Chúa Nhật, ngày 03-04-2016, tác giả Geoffrey Shaw từ Canada đã qua Hoa Kỳ để ra mắt 

tác phẩm của ông tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange, California, Hoa Kỳ. Buổi sinh hoạt 
này có sự phối hợp của nguyệt san Diễn Đàn Giáo Dân và một số tổ chức trong cộng đồng. Hiện diện trong buổi 
ra mắt sách, ngoài cố GM Mai Thanh Lương còn có bà Nguyễn Thu Hồng bào muội cố HY Nguyễn Văn Thuận 
và đông đảo quý nhân sĩ trí thức và giới truyền thông địa phương. 
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Phụ Huynh, 
Thoa – Lộc 

 
a mươi lăm năm kỷ niệm Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, tôi bồi hồi nhìn lại những 
năm tháng đi qua, tuy không phải là thế hệ 

của các Bác và các Cô Chú đến trước, đó là những 
người đặt viên đá đầu tiên thành lập cộng đoàn dân 
Chúa. Và từ những viên gạch đã tạo nên nền tảng cho 
thế hệ nối bước, kế thừa và tu bổ mỗi ngày càng vững 
mạnh hơn. 
 

Với tư tưởng đó, tôi đã thấy được sự phát 
triển mạnh mẽ trong suốt 35 năm. Đó là sức mạnh 
của các em 
thiếu nhi Thánh 
Thể Lê Bảo 
Tịnh …. Mỗi 
năm tháng trôi 
qua từng lớp 
thanh thiếu 
niên trưởng 
thành đều đã 
trải qua những 
tuổi thơ tại nơi 
đây. Các em đã 
trở thành 
những người có 
ích cho xã hội 
nói chung và 
cho cộng đoàn Công Giáo nói riêng. 
 

Khi tôi có đứa con gái đầu lòng, hàng tuần đi 
dự lễ tôi thường ao ước có một ngày nào đó, được 
mau nhìn thấy cháu đeo chiếc khăn Ấu nhi xếp hàng 
đi tiến vào cung thánh. Ngày chờ đợi đã đến, khi 
cháu được 5 tuổi anh chị huynh trưởng đã cho cháu 
được tham gia. Không có gì vui sướng bằng nhìn 
thấy nụ cười vui tươi, hồn nhiên, rạng rỡ của cháu 
như muốn nói với Ba mẹ rằng: “Con đã được trở 
thành Thiếu Nhi Thánh Thể rồi Ba Mẹ ơi.” Niềm vui 
đó tôi không bao giờ quên được. 
 

…Và ngày tháng qua đi, đứa con thứ hai cũng 
theo bước chân của chị tiếp tục tham gia vào đội ngũ 

Thiếu Nhi, và màu khăn của các cháu cũng đã thay 
đổi theo sự trưởng thành … Suy tưởng của tôi luôn 
nhìn vào hai hàng ghế đầu trong nhà Thờ của mỗi 
năm mới, luôn đầy chỗ của các bé Ấu nhi ngồi cùng 
nhau, nét vui tươi hớn hở khi được tham gia vào đội. 
 

Điều này cho tôi thấy cứ mỗi thế hệ kế tiếp 
các bậc phụ huynh trẻ ý thức được rằng đây chính là 
môi trường đưa con em chúng ta đi đến gần với 
Chúa, ở cùng gia đình và giúp ích cho cộng đoàn 
trong tương lai. Đó là suy nghĩ đúng đắn. 

 
          Con xin 
cảm ơn Chúa 
luôn soi sáng 
cho chúng con 
chọn đúng con 
đường mà 
Chúa đã hướng 
dẫn. Chúa ơi, 
chính Chúa đã 
nuôi dưỡng 
đoàn TN LBT, 
các anh chị 
huynh trưởng 
là những người 
đã được Cha 

linh hướng đào tạo qua các trường lớp, và đã truyền 
đạt hướng dẫn cho các em thiếu nhi sinh hoạt lành 
mạnh, sống tốt sống khỏe và học hỏi lời Chúa, để có 
đức tin vững mạnh. 
 

Là những bậc phụ huynh xin Chúa soi sáng 
dẫn đường cho chúng con cùng chung tay với các anh 
chị em huynh trưởng, tạo mọi điều kiện nuôi dưỡng 
bao nhiêu trái ngọt, hoa quả tốt, để mai này giúp ích 
cho xã hội ngày càng trở nên tốt đẹp. 
 

Đôi lời tâm sự về sự trưởng thành và vững 
mạnh của đoàn TN LBT. 

B 
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Sống Thánh Lễ Đời Tôi 
                                                              

 HN Têrêsa Thu Nhi 
 

THÁNH LỄ, 
NGUỒN ƠN CỨU CHUỘC VÔ GiÁ 

 
ỗi lần nhắc tới Thánh Lễ là hình ảnh vị 
Thượng Tế tiên khởi, đời đời nổi bật và 
sống động trong tâm trí tôi nói riêng và 

trong nhiều Kitô hữu nói chung. Vị Thượng Tế tuyệt 
vời đó chính là Đức Giêsu Kitô. Người là Con Thiên 
Chúa và cũng chính là Thiên Chúa. Người là chủ tế 
và là của lễ, nhờ vậy mà ơn cứu độ được tràn lan tới 
mọi tâm hồn trên thế giới từ đời này tới đời kia, kéo 
dài mãi cho đến tận thế. 
 
Nhiều người thắc mắc, Thánh Lễ cao trọng, hữu ích 
như vậy, thế thì Thánh Lễ có từ bao giờ? Theo người 
viết, Thánh Lễ Misa có từ trong Thiên Ý của Ba Ngôi 
Thiên Chúa từ trước muôn đời, khi chưa có vũ trụ, 
chưa có muôn loài muôn vật. 
 
Thế Chúa Giêsu, Linh Mục Thượng Phẩm đời đời, cử 
hành Thánh Lễ Misa đầu tiên lúc nào? Sách giáo lý 
dạy là Thánh Lễ đầu tiên Chúa Giêsu cử hành trong 
bữa tiệc ly khi Người lập Phép Thánh Thể. Riêng tôi, 
sau khi cầu nguyện, được cảm nghiệm Chúa Giêsu 
Linh Mục Thượng Phẩm cử hành Thánh Lễ để cứu 
nhân loại qua 3 giai đoạn: 
 
Thánh Lễ giai đoạn 1 
 
Từ khi Chúa Giêsu vâng lời Thiên Chúa Cha từ bỏ 
ngai trời, dấu ẩn đi Chức Vị Thiên Chúa đầy quyền 
năng, tự hạ xuống trần gian mang thân phận một con 
người như mọi người, ngoại trừ tội lỗi, và ngay từ 
giây phút đầu tiên là một thai nhi trong cung lòng 
Mẹ, Người đã biến cung lòng khiết trinh Mẹ yêu dấu 
thành đền thờ, trái tim Mẹ trở nên bàn thờ để Người 
cử hành Thánh Lễ đầu tiên, khai mạc chương trình 
cứu chuộc nhân loại Thiên Chúa Cha ủy thác. Của lễ 
đầu mùa này chính là “Hy Tế Nhập Thể.” 
 
Và liên tục Thánh Lễ Misa được cử hành từng giây 
phút trong suốt 9 tháng 10 ngày trong bụng Mẹ và 
kéo dài trong suốt 30 năm sống trong gia đình tại 
Nazareth qua mọi biến cố vui buồn và nhiều khó 
khăn, gian khổ. 

 
Biến cố đầu tiên bị Thánh Giuse nghi ngờ sự hiện 
diện của Người trong cung lòng Mẹ và định âm thầm 
bỏ đi. Sau 9 tháng 10 ngày rời lòng Mẹ ra chào đời 
tại Bêlem trong cảnh cơ hàn, nghèo khó, không có 
một căn phòng nhỏ để Mẹ hạ sinh, đi tới đâu cũng bị 
xua đuổi từ chối. Thánh Giuse đành phải chọn hang 
bò lừa hôi hám để Người chào đời trong cánh đồng 
hoang vắng giữa trời mùa đông, tuyết rơi buốt lạnh 
không tấm vải che thân, không máy điều hòa sưởi ấm 
như ngày nay. Người được sưởi ấm bằng hơi thở của 
chiên bò lừa. Người chọn chào đời giữa những người 
chăn chiên nghèo hèn, cùng khổ. Người ban cho họ 
được là những người đầu tiên đón nhận Thiên Chúa 
giáng trần, được chứng kiến cảnh tưng bừng của cả 
triều đình Thiên Quốc  gồm Chúa Cha, Chúa Thánh 
Thần, các Tổng Thần và các Thiên Thần.                                                                        
 
Cũng tại hang bò lừa, giữa cảnh đồng hoang vắng 
lạnh lẽo này, Người tỏ mình ra cho dân ngoại, điển 
hình là ba vua (ba đạo sĩ) đến thờ lạy Người và dâng 
lễ vật: vàng, nhũ hương, mộc dược. 
 
Vinh quang mới chớm nở thì hoạn nạn đã ào tới. 
Người bị bạo vương Hêrôđê ra lệnh cho quân lính 
lùng bắt để giết đi. Cha mẹ đang đêm được Thiên 
Thần báo phải đem con trẻ trốn sang Ai Cập để thoát 
bàn tay của bạo vương tham quyền cố vị. Cùng cha 
mẹ sống ẩn dật tại Ai Cập cho tới khi vua Hêrôđê 
băng hà. Người theo cha mẹ trở lại quê hương và sinh 
sống tại đây cho tới 30 tuổi. 30 năm sống trong gia 
đình tại Nazareth với chủ đích tạo dựng một gia đình 
thánh, thay thế gia đình tiên khởi đã bị Nguyên Tổ vì 
nghe ma quỉ làm hư hỏng. Người nêu gương cho mọi 
gia đình bằng các nhân đức của Người, đặc biệt là 
nhân đức khiêm nhường và vâng phục. 
 
Thánh Lễ giai đoạn 2    
 
Thánh Lễ Misa Chúa Giêsu cử hành trong giai đoạn 
này được bắt đầu từ giây phút Người rời gia đình để 3 
năm chót Người dấn thân đi rao giảng tin mừng Nước 
Trời, và thiết lập nước Thiên Chúa tại trần gian. Cuối 
cùng, Người đón nhận một cái chết đau thương hèn 
hạ nhất để cho nhân loại được sống, ngày thứ ba 

M 
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Người từ cõi chết sống lại để xác loài người cũng 
được sống lại với hồn ngày tận thế. 
 
Ba năm rao giảng tin mừng Nước Trời, Người đã 
mạc khải cho nhân loại nhiều điều bí nhiệm của 
Nước Trời. Đặc biệt Người mạc khải cho chúng ta 
biết có một người Cha ở trên trời, yêu thương con cái 
nhân loại vô cùng, đến nỗi đã hy sinh Con Một Yêu 
Dấu để chết thay cho nhân loại. Ngoài việc rao giảng 
lời Chúa, Người còn làm rất nhiều phép lạ như biến 
nước thành rượu tại tiệc cưới Cana, hóa bánh và cá ra 
nhiều, xua đuổi ma quỉ, chữa lành các bệnh tật, cho 
kẻ chết sống lại… nhất là chính Người sau khi chết 
đã tự mình sống lại để chứng minh Người là Thiên 
Chúa. Lời Người và các phép lạ Người làm đã được 4 
Thánh Sử Matthêu, Maccô, Luca và Gioan ghi chép. 
 
Nhìn vào thời gian Chúa đi rao giảng tin mừng Nước 
Trời, tôi nhận thấy trong suốt 3 năm, Chúa Giêsu say 
sưa rao giảng Lời Chúa từ sáng tới tối, hết ngày này 
qua ngày kia không biết mệt mỏi. Người thu hút mọi 
người đến không phải chỉ để nghe lời Người mà thôi, 
Người còn muốn họ ăn lời Người như được ghi chép 
trong Phúc Âm: 
 
“Bấy giờ Đức Giêsu được thần khí dẫn vào hoang địa 
để chịu quỉ cám dỗ. Người ăn chay dòng dã 40 đêm 
ngày, và sau đó Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ  
đến gần Người và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, 
thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 
Nhưng người đáp: “Đã có lời chép rằng: Người ta 
sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi 
lời do miệng Thiên Chúa phán ra” (Mt 4:1-4). 

Lời Chúa trên đây giúp tôi hiểu rằng việc ăn lời Chúa 
vô cùng quan trọng. Tôi phải ăn lời Chúa để được 
sống. Lời Chúa Giêsu được để lại qua 4 Thánh Sử 
cho muôn thế hệ nối tiếp được ăn.  

Không phải chỉ 2 Nguyên Tổ ăn lời và thực phẩm của 
quỉ, nhưng mọi người từ tạo thiên lập địa cho đến tận 
thế vẫn bị quỉ dụ dỗ bằng lời và thực phẩm của nó 
với nhiều hình thức khác nhau. Bởi vậy, Lời Chúa và 
Thịt Chúa lúc nào cũng cần thiết để nhân loại ăn cho 
khỏi chết. 

• Chính vì thế, sau khi hoàn tất việc rao giảng lời 
Chúa, Người biết đã đến giờ Người trở về cùng 
Chúa Cha, nhưng vì yêu thương nhân loại và 

muốn ở với nhân loại mọi ngày cho đến tận thế, 
nên trước khi đi chịu chết, Người đã lập Phép 
Thánh Thể trong bữa Tiệc Ly, để qua Bí Tích yêu 
thương này, chẳng những Người ở lại với nhân 
loại cho tới tận thế, mà Người còn trở nên của ăn 
nuôi linh hồn nhân loại cho tới tận thế. 
 

Cũng trong bữa Tiệc Ly, Người thiết lập Thiên Chức 
Linh Mục khi Người cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ 
ra, trao cho các môn đệ và nói: “Đây là Mình Thầy, 
hiến tế vì anh em, anh em hãy làm việc này mà tưởng 
nhớ đến Thầy.”  Rồi Người cầm chén rượu và nói: 
“Chén này là Giao Ước mới, lập bằng Máu Thầy, 
Máu đổ ra vì anh em” (Lc 22: 19-20).  

Sau bữa Tiệc Ly, Người đem các môn đệ vào vườn 
cây dầu để cầu nguyện và sẵn sàng phó mình cho 
quân dữ bắt. Từ giây phút đó cho tới khi tắt thở, 
người chịu trăm ngàn đau đớn về thể xác lẫn tinh 
thần. Quân dữ bắt Người vác thập giá lên núi Sọ và ở 
đây Người bị đóng đinh và chết đau đớn, nhục nhã 
cùng với 2 tên trộm cướp. 

Trên Thập giá là lúc Người cử hành Thánh Lễ Misa ở 
cao điểm nhất. Đó là Hy Lễ Đổ Máu. Người cất 
tiếng: “Đã đoạn, ấy là hết việc chuộc tội cho thiên 
hạ.” Rồi Người gục đầu trút hơi thở cuối cùng. Thánh 
Lễ Misa giai đoạn 2 kết thúc ở đây. 

Thánh Lễ giai đoạn 3 

Chúa Giêsu đã hoàn tất sứ mạng Chúa Cha trao phó, 
nhưng Người chưa chấm dứt. Người còn muốn nối 
tiếp việc cứu độ nhân loại cho đến tận thế qua các 
tông đồ và các vị nối tiếp sau các ngài. Vì thế, sau khi 
sống lại, Chúa Giêsu không về trời ngay, Người còn 
ở lại với các tông đồ 40 ngày để an ủi, dạy dỗ, chuẩn 
bị cho các tông đồ thay Người, tiếp tục đi rao giảng 
tin mừng nước trời, qui tụ muôn dân vào Hội Thánh 
mà Người đã thiết lập. 

Hết 40 ngày, Người biết đã đến giờ Người trở về 
cùng Chúa Cha, nên trước khi về trời, Đức Giêsu 
hiện ra tại Galilê để ủy thác sứ mạng cho các ông như 
lời Người nói: “Thầy đã được trao toàn quyền trên 
trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm  cho muôn 
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dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân 
danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy 
bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. 
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận 
thế” (Mt 28: 16-20). 

Người hứa khi về trời sẽ ban Đấng An Ủi đến với các 
ông. Rồi trước mặt các Tông Đồ, Chúa lên trời. Mười 
ngày sau khi về trời, Đức Giêsu lại đến với các Ngài 
để trao sứ mạng nối tiếp công việc thay Người. Vào 
chiều hôm ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn 
đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do 
Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: 
“Bình an cho anh em.” Nói xong, Người cho các ông 
xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì 
được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an 
cho anh em. Như Chúa đã sai Thầy, thì Thầy cũng 
sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông 
và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Chúa Thánh  Thần. 
Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. ANH 
EM CẦM GIỮ AI, THÌ NGƯỜI ẤY BỊ CẦM GIỮ 
(GA 20: 19- 23). 

LỜI CHÚA GIÊSU VỪA DỨT, CHÚA THÁNH 
THẦN LẤY HÌNH LƯỠI LỬA ĐẬU TRÊN ĐẦU 
CÁC ÔNG, MỖI NGƯỜI ĐỀU ĐƯỢC TRÀN 
ĐẦY CHÚA THÁNH THẦN, SỨC MẠNH CỦA 
NGÀI ĐỔ TRÊN CÁC ÔNG, SỰ NHÚT NHÁT SỢ 
NGƯỜI DO THÁI KHÔNG CÒN NỮA, CÁC 
ÔNG MỞ TUNG CỬA RA ĐI RAO GIẢNG VỀ 
ĐỨC GIÊSU PHỤC SINH. SAU BÀI GIẢNG ĐẦU 
TIÊN CỦA THÁNH PHÊRÔ, ĐÃ CÓ 3000 
NGƯỜI XIN RỬA TỘI ĐỂ ĐƯỢC GIA NHẬP 
HỘI THÁNH CỦA ĐỨC KITÔ. CŨNG TỪ ĐÓ, 
THÁNH LỄ MISA GIAI ĐOẠN 3 BẮT ĐẦU VÀ 
KÉO DÀI CHO TỚI TẬN THẾ. MẶC DÙ CHÚA 
GIÊSU KHÔNG TRỰC TIẾP CỬ HÀNH NHƯ 
KHI CÒN Ở THẾ GIAN, NHƯNG NGƯỜI VẪN 
LÀ CHỦ TẾ VÀ CỦA LỄ. LỄ VẬT CHÚA GIÊSU 
DÂNG LÊN CHÚA CHA ĐỂ ĐỀN THAY VÀ XIN 
ƠN THA TỘI CHO MUÔN DÂN LÀ “HY TẾ 
KHÔNG ĐỔ MÁU.”   

Thánh Lễ kết thúc 

   Phần này, linh mục giơ tay chúc bình an kết lễ. 
Ngài lớn tiếng: “Thánh Lễ đã hết, anh em ra đi bình 
an.” Tôi ở lại ít phút để tiếp tục thờ lạy Chúa Giêsu 
Thánh Thể trong lòng, tôi xin Chúa Giêsu Thánh Thể 
từ tôi đến với mọi người trên thế gian, đặc biệt những 
người thân của tôi. 

Sau đó, tôi không quên xin Chúa Thánh Thần từ tôi 
đến với các linh hồn trong luyện hình. Việc san sẻ 
Chúa Thánh Thể cho mọi người còn sống cũng như 
các linh hồn trong luyện hình là việc làm thường 
xuyên, hàng ngày và từng giây khi rước lễ thiêng 
liêng qua việc sống Thánh Lễ Misa đời tôi.  
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Kỷ Niệm Đó 
         

VKN 
Xuân 2019 

 
ơn bão đầu mùa mang theo cơn gió lạnh và 
cơn mưa thật to xuống vùng trời nơi đây. 
Mưa rơi càng lúc càng nhiều. Những giọt 

mưa rơi thật nhanh trên những chiếc lá sau vườn làm 
những lá vàng mong manh của những cành đào không 
đủ sức tránh những giọt mưa nặng hột đành rơi xuống 
đất nằm ngổn ngang sân sau nhà. Bầu trời cũng dần 
dần tối vì những đám mây đã từ từ che lấp ánh mặt 
trời. Trời lạnh và 
mưa to như thế 
này mà có ly cà-
phê hoặc ly trà 
nóng rồi nghe 
nhạc Vũ Thành 
An thì thật là tuyệt 
vời, tôi chợt nghĩ. 
Với tay lấy chiếc 
áo choàng sau 
chiếc ghế khoác 
lên người cho đỡ 
lạnh, tay tôi chạm 
phải tờ giấy nằm 
bên cạnh chậu hoa 
lan mà các chị 
trong nhóm 
Birthday Group 
tặng nhà tôi. Nhặt tờ giấy lên, nhìn những dòng chữ 
viết vội mấy ngày trước tôi chợt nhớ mình có hứa viết 
bài kể lại những kỷ niệm của tôi từ ngày về đây với 
Cộng Đoàn gửi cho anh Chủ Tịch để đăng trong cuốn 
Kỷ Yếu kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đoàn. Ngày 
nộp bài đã gần kề, hứa với anh Lân cả hai tuần nay mà 
bây giờ cũng chưa có dòng chữ nào hết. Không muốn 
bị thất hứa nên tôi ngồi xuống ghế, mở laptop ra để 
ghi lại những kỷ niệm mà tôi đã được may mắn sinh 
hoạt với các bác, các anh chị trong Cộng Đoàn Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp tuy nhỏ bé nhưng rất là thân 
thương này. 
 
 Kỷ niệm với Cộng Đoàn thì có rất nhiều 
nhưng có lẽ phải cần vài tiếng ngồi đây thì mới viết 
hết được những kỷ niệm này. Từ ngày tôi nhận lời anh 
Ninh Quang Lợi đi dự Thánh Lễ của Cộng Đoàn Việt 

Nam, cuộc sống của tôi bắt đằu thay đổi nhất là từ khi 
nhận giúp trường Việt Ngữ và sau khi tham gia vào 
đoàn Liên Minh Thánh Tâm. Dành nhiều thì giờ cho 
gia đình và công việc trong sở, nhưng cũng không 
quên dành thì giờ cho chính mình để có thì giờ nghỉ 
ngơi và tạ ơn Thiên Chúa bằng những lần chèo kayak 
ở biển một mình vào những ngày cuối tuần.  Nhà tôi 
và các cháu lúc đó không thích đi chơi kayak và cũng 
không muốn đi ra biển sớm vì sợ lạnh. Một mình kéo 
kayak ra khơi mang theo ly cà-phê nóng cùng với tờ 
báo Register hoặc LA Times là tôi được hưởng gió 
biển, nhìn mặt trời mọc và một buổi sáng thật an bình. 
Lúc đó chưa có iPhone và Internet thịnh hành như bây 
giờ chứ nếu không thì chắc tôi cũng chẳng muốn về 
nhà sớm.  
 
 Rồi có một ngày đang chèo kayak thì thấy một 

chiếc thuyền phiá 
xa xa đang đi 
ngược về phía tôi. 
Trên chiếc tầu đó 
có hai người vừa 
chèo vừa cười đùa 
thật vui. Khi chiếc 
thuyền tới gần, tôi 
mới nhận ra cặp 
vợ chồng anh chị 
đó không xa lạ gì 
vì tôi và hai anh 
chị này đã từng 
biết nhau khi còn 
học chung ở UCI. 
Đang chơi kayak 
có một mình mà 
bây giờ lại tìm ra 

được thêm anh chị Châu-Đào, người cùng sở thích, 
cùng chí hướng làm tôi vui quá. Từ ngày đó, tôi và 
anh chị Châu-Đào thường gặp nhau những ngày cuối 
tuần đi chèo thuyền chung và chúng tôi càng thân 
nhau hơn nhất là khi nhóm Celebrity Kayak ra đời. 
Tôi vẫn nhớ mãi những ngày cuối tuần nhóm 
Celebrity nho nhỏ của chúng tôi thường kéo nhau ra 
Dana Point chèo thuyền chơi cả ngày ở đây. Nói nho 
nhỏ nhưng nhóm Kayak cũng có chừng trên dưới vài 
chục người. Hồi đó các anh chị Châu-Đào, Hiển-Tina, 
Hiển-Dung, Vỹ-Tuyết, Dan-Hương, Trang-Trang và 
gia đình tôi hầu như cuối tuần nào cũng có mặt. Vui 
thật là vui chưa kể khi có những lẩn có gia đình anh 
chị Bảo-Tâm, anh chị Tùng-Kim Anh, anh chị Lễ-Vân 
tham dự thì ui chao nhóm Kayak của chúng tôi vui vô 
cùng. Ồn ào không thua gì cái chợ. Nhớ lại các cháu 
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có đứa chèo kayak ngồi không đều kayak lộn tùng 
phèo khi lên bờ quần aó thì ướt nhem 
như chuột nhưng vẫn cười đùa như 
chẳng có gì xảy ra. Rồi cũng có những 
lần chị Tina, vợ anh Hiển, đầu bếp 
trưởng của nhóm Celebrity đề nghị 
mang bánh trái lên ghềnh đá ngồi 
thưởng thức với những ly cà-phê thật 
thơm hoặc có những lần chèo kayak 
ban đêm ăn bánh trung thu, ngắm trăng 
ngay giữa Dana Point. Kỷ niệm đó 
chắc hẳn không bao giờ tôi quên được. 
 
    Thêm những kỷ niệm đi Bus 
tour miền bắc vùng San Francisco với 
các anh chị Điền-Quế, Lợi-Hoa, Lễ-
Vân, anh chị Toàn-Nguyệt, anh chị 
Mỹ-Cẩm, gia đình anh Đan, gia đình 
anh chị Lân-Linh và còn nhiều anh chị nữa tôi không 
nhớ hết. Quên mất, chưa kể cho các anh chị nghe 
những lần đi Cruise với anh Đan cùng với các cháu 
của anh, gia đình anh chị Thắng-Ngân, anh chị Báu-
Dung, anh chị Dũng-Cẩm Vân. Lênh đênh trên biển 
sau những lần du ngoạn trên bờ, chúng tôi cùng đi ăn 
tối, ngồi uống cà-phê hàn huyên tâm sự với nhau thật 
vui. Gia đình chúng tôi cũng có dịp cắm trại nhiều lần 
với một số các gia đình anh chị trong Cộng Đoàn. 
Nhớ lại những ngày camping đó làm tôi cũng thấy vui 
vui. Trong khi các cháu chơi games, coi movie, các 
chị nấu đồ ăn, thì bọn đàn ông chúng tôi thật là may 
mắn được ngồi đấu láo, hát Karaoke vì không biết làm 
gì khác hơn ngoài việc dọn dẹp. Chắc có lẽ các chị 
củng không nỡ bắt chúng tôi giúp nấu đồ ăn vì đã có 
anh Huy tài ba đại diện nhóm đàn ông chúng tôi giúp 
nấu món chính cho các chị trong phần ẩm thực rồi. 

 

 Bao nhiêu năm đã trôi qua, những hình ảnh êm 
đềm đó vẫn còn quanh quẩn bên tôi như mới ngày nào 
đây. Nhưng có lẽ kỷ niệm mà tôi nhớ mãi vẫn là ngày 
tôi nhận lời anh Ninh Quang Lợi tham dự Thánh Lễ 
của Cộng Đoàn Việt Nam. Có lẽ tôi phải cám ơn anh 
Lợi thật nhiều vì anh là người đã mất rất nhiều thời 
gian để mời tôi đi lễ và gia nhập vào Cộng Đoàn Việt 
Nam.  Anh Lợi rất là kiên nhẫn, anh chờ tôi sau những 
lần tham dự Thánh Lễ buổi sáng ngày Chúa Nhật để 
hỏi thăm và mời tôi cố gắng tham dự Thánh Lễ Việt 
Nam. Tôi cũng chỉ cười vì biết chắc mình sẽ chẳng có 
thì giờ để đi lễ chiều của Cộng Đoàn Việt Nam được. 
Hồi đó các con tôi vẫn còn bé. Hằng tuần vợ chồng 
chúng tôi đưa các cháu về thăm nội ngoại nên không 
có dịp đi tham dự Thánh Lễ vào những giờ khác. Lúc 
đó thực ra tôi cũng chẳng biết ở đây cũng có nhiều 
người Việt và cũng có cả Thánh Lễ Việt Nam nữa. 

Ngồi đây nghĩ lại ngày hôm nhận lời anh 
Lợi đi tham dự Thánh Lễ của Cộng 
Đoàn lần đầu tiên mà tôi cũng phải phì 
cười vì lần đó sau thánh lễ ban trưa, thấy 
anh ở cuối nhà thờ phía cánh trái là tôi 
quay lưng lại đi về phía khác không đi 
tới phía anh đứng nữa. Tưởng là anh ấy 
sẽ không thấy, thì mình đỡ mất công 
phải hứa cuội với anh ấy thêm một lần 
nữa. Nhưng rồi mọi việc chắc có lẽ Chúa 
đã an bài, anh đã đi lại phía tôi, chào và 
hỏi sao tôi chưa đi lễ của Cộng Đoàn. 
Lúc đó tôi nghĩ thầm trong bụng có lẽ tôi 
sẽ không trốn anh ấy được nữa nên tôi 
cười trừ và hứa sẽ tham dự thánh lễ tuần 
tới. 
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 Thấm thoát đã trên mười bảy năm từ ngày tôi 
tham dự thánh lễ đầu tiên của Cộng Đoàn.  Mười bảy 
năm qua, hầu như tôi đã có dịp sinh hoạt với hầu hết 
các anh chị trong Cộng Đoàn.  Ngoài những Hồng Ân 
được chứng kiến ngày khai trương hội trường mới, 
ngày Giáo Xứ mừng kỷ niệm 50 năm thành lập và 
ngày nhận chức Linh Mục của Cha Hiến, Cha Quyền, 
Cha Brandon, Cha Phượng tôi lại càng cảm thấy phải 
tạ ơn Chúa đã cho tôi được gia nhập vào Cộng Đoàn 
thân thương này. Cám ơn anh Lợi thì cũng phải cám 
ơn anh Phùng người đã giới thiệu tôi đến với Cursillo. 
Cám ơn các bác, các anh khác cũng đã đưa tôi đến với 
Liên Minh Thánh Tâm, Trường Việt Ngữ, Gia Đình 
Nazareth. Nhờ các bác, các anh mà tôi đã có dịp góp 
tay chung sức xây dựng Cộng Đoàn qua sự hướng dẫn 
của quý Cha Cựu Quản Nhiệm Trịnh Ngọc Danh, Cha 
Trịnh Minh Thái, Cha Mai Khải Hoàn và qua các quý 
vị cựu Chủ Tịch như bác Giới, bác Minh, bác Hùng, 
anh Đức, anh Trí, anh Thắng, anh Lân và tất cả các 
anh chị trong Cộng Đoàn. Cũng chính nhờ quý Cha, 
các bác, các anh mà tôi đã có dịp mở lòng mình ra để 
đón nhận những Hồng Ân của Thiên Chúa như lời 
giảng thuyết của Đức Cha Nguyễn Thái Thành trong 
ngày Tĩnh Tâm của Cộng Đoàn vừa qua. Không có 
quý Cha, các bác, các anh thì tôi chẳng bao giờ có cơ 
hội gặp gỡ và tham dự những sinh hoạt của Cộng 
Đoàn. Tôi sẽ chẳng có thì giờ biết nhiều về tiểu sử và 
nguồn gốc của Cộng Đoàn Saddleback mà sau này tôi 
xin Cha Quản Nhiệm và Hội Đồng Mục Vụ cho đổi 
tên thành Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho 
hợp với sự thương yêu kính mến Đức Mẹ của các bác 
các anh chị lúc thành lập Cộng Đoàn 35 trước đây. 
Gia đình tôi chắc cũng giống như các gia đình các anh 
em mới không có cơ hội biết nhiều đến Cộng Đoàn 
thân thương này nếu không có những lời tường thuật 
của các vị tiền nhiệm. Trong tâm tình quý mến và biết 
ơn, xin tóm tắt những diễn tiến của Cộng Đoàn qua 
bài viết của các vị Cố Chủ Tịch Nguyễn Duy Thuấn, 
Cố Chủ Tịch Đỗ Thế Giới trong cuốn kỷ yếu Ngân 
Khánh kỷ niệm 25 năm Hồng Ân Trong Tin Yêu 
1983-2008. 
 
Ban Chấp Hành Lâm Thời 1983-1984 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Vũ Tuấn Tú 
Chủ Tịch:  Ô. Trần Duy Bính   
Phó CT:  Ô. Trần Văn Pháp 
Thư Ký:  Ô. Lê Duy Thuấn 
Thủ Quỹ:  Ô. Đỗ Thế Giới 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1984-1986 

LM Quản Nhiệm: Cha Vũ Tuấn Tú 
Chủ Tịch:  Ô. Lê Duy Thuấn   
Phó CT:  Ô. Trần Văn Tưởng 
Thư Ký:  Ô. Nguyễn Năng Sĩ 
Thủ Quỹ:  Ô. Trần Yêm Thông 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1986-1988 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Đỗ Thanh Hà 
Chủ Tịch:  Ô. Lê Duy Thuấn   
PCT Nội Vụ:  Ô. Mai Viết Hiếu 
PCT Ngoại Vụ: Ô. Vũ Thiện Phúc 
Thư Ký:  Ô. Trần Văn Tưởng 
Thủ Quỹ:  Ô. Trần Yêm Thông 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1988-1990 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trần Phúc Long 
Chủ Tịch:  Ô. Nguyễn Xuân Hân   
PCT Nội Vụ:  Ô. Mai Viết Hiếu 
PCT Ngoại Vụ: Ô. Trần Văn Tưởng 
Thư Ký:  Ô. Phan Công Toàn 
Thủ Quỹ:  Ô. Trần Thanh Tùng 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1990-1992 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Chu Vinh Quang 
Chủ Tịch:  Ô. Đỗ Thế Giới   
PCT Nội Vụ:  Ô. Vũ Minh 
PCT Ngoại Vụ: Ô. Phan Công Toàn 
Thư Ký:  Ô. Trần Gia Phong 
Thủ Quỹ:  Bà Đinh Thùy Miên 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1992-1996 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Chu Vinh Quang 
Chủ Tịch:  Ô. Vũ Minh   
PCT Nội Vụ:  Ô. Trần Gia Phong  
PCT Ngoại Vụ: Ô. Lê Duy Huân (NK1) 
Thư Ký:  Bà Đinh Thùy Miên (NK1) 
   Ô. Trịnh Minh Chính (NK2) 
Thủ Quỹ:  Ô. Nguyễn Ngọc San (NK1) 
   Ô. Nguyễn Hữu Cần (NK2) 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 1996-2000 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Nguyễn Thanh Sơn 
Chủ Tịch:  Ô. Lê Trọng Đức   
PCT Nội Vụ:  Ô. Trịnh Minh Chính (NK1) 
   Ô. Lâm Minh Đức (NK2) 
PCT Ngoại Vụ: Bà Nguyễn Hoa Kim (NK1) 
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   Ô. Nguyễn Văn Mỹ (NK2) 
Thư Ký:  Ô. Nguyễn Văn Mỹ (NK1) 
   Ô. Nguyễn Vỹ Hùng (NK2) 
Thủ Quỹ:  Ô. Thái Trí Minh 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2000-2004 
 
LM Quản Nhiệm: Đức Ông Phạm Quốc Tuấn 
   Cha Nguyễn Trung Tuấn 
Chủ Tịch:  Ô. Nguyễn Vỹ Hùng   
PCT Nội Vụ:  Ô. Nguyễn Văn Tiến (NK1) 
   Ô. Trần Gia Phong (NK2) 
   Ô. Lâm Minh Đức 
PCT Ngoại Vụ: Ô. Ninh Quang Lợi 
Thư Ký:  Bà Vũ Thị Nhung (NK1) 
   Ô. Vũ Ngọc Bảo (NK2) 
Thủ Quỹ:  Bà Cécile Lê 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2004-2006 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trịnh Ngọc Danh 
Chủ Tịch:  Ô. Triệu Ngọc Toàn   
PCT Nội Vụ:  Bà Bùi Thị Anh Đào 
PCT Ngoại Vụ: Ô. Nguyễn Công Trí  
Thư Ký:  Ô. Lê Linh 
Thủ Quỹ:  Bà Trần Ngọc Tỉnh 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2006-2008 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trịnh Ngọc Danh 
Chủ Tịch:  Ô. Nguyễn Công Trí   
PCT Nội Vụ:  Ô. Nguyễn Văn Nhuận 
PCT Ngoại Vụ: Bà Hồng Kim Phượng  
Thư Ký:  Ô. Vũ Khắc Nghiêm 
Thủ Quỹ:  Bà Nguyễn Thị Nhiên 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2008-2010 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trịnh Minh Thái   
Chủ Tịch:  Ô. Vũ Khắc Nghiêm 
PCT Nội Vụ:  Ô. Trần Quý Châu 
PCT Ngoại Vụ: Bà Hồng Kim Phượng 
Thư Ký:  Ô. Trịnh Gia Vỹ 
Thủ Quỹ:  Bà Nguyễn Thị Nhiên 
_____________________ 
 
Kế đến là: 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2010-2012 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trịnh Minh Thái 
Chủ Tịch:  Ô. Vũ Khắc Nghiêm 

PCT Nội Vụ:  Ô. Trần Quý Châu 
PCT Ngoại Vụ: Bà Hồng Kim Phượng 
Thư Ký:  Ô. Trịnh Gia Vỹ 
Thủ Quỹ:  Bà Nguyễn Thị Nhiên 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2012-2014 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trịnh Minh Thái 
   Cha Mai Khải Hoàn   
Chủ Tịch:  Ô. Kiều Công Thắng 
PCT Nội Vụ:  Ô. Trần Quang Huy 
PCT Ngoại Vụ: Bà Phạm Hiền Trang 
Thư Ký:  Bà Trần Ngọc Tỉnh 
Thủ Quỹ:  Bà Quách Bích Vân 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2014-2016 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Mai Khải Hoàn 
Chủ Tịch:  Ô. Vũ Khắc Nghiêm 
PCT Nội Vụ:  Ô. Nguyễn Viết Lân 
PCT Ngoại Vụ: Ô. Nguyễn Văn Minh 
Thư Ký:  Bà Trần Ngọc Tỉnh 
Thủ Quỹ:  Bà Quách Bích Vân 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2016-2018 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Xuân Nguyên 
LM Quản Nhiệm: Cha Trương Quyền 
Chủ Tịch:  Ô. Nguyễn Viết Lân 
PCT Nội Vụ:  Ô. Phạm Lê Tân 
PCT Ngoại Vụ: Bà Kiều Kim Ngân 
Thư Ký:  Bà Bùi Thanh Tâm 
Thủ Quỹ:  Bà Quách Bích Vân 
 
Ban Chấp Hành Nhiệm Kỳ 2018-2020 
 
LM Quản Nhiệm: Cha Trương Quyền 
Chủ Tịch:  Ô. Nguyễn Viết Lân 
PCT Nội Vụ:  Ô. Phạm Lê Tân 
PCT Ngoại Vụ: Bà Kiều Kim Ngân 
Thư Ký:  Bà Bùi Thanh Tâm 
Thủ Quỹ:  Bà Janine Lê 
 
 Ngoài trời cơn mưa cũng đã dứt, mặt trời lại ló 
dạng cũng là lúc viết xong dòng chữ cuối của Ban 
Thường Vụ nhiệm kỳ 2018-2020. 35 năm đã trôi qua, 
kỷ niệm cũng còn nhiều, ngồi viết thêm nữa chắc cũng 
không hết như những quãng đường dài Cộng Đoàn đã 
trải qua. Cộng Đoàn được vững mạnh như hôm nay là 
nhờ sự hướng dẫn của quý Cha Cựu Quản Nhiệm, 
Cha Quản Nhiệm Trương Quyền. Chúng con cũng 
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như mọi người trong Cộng Đoàn xin cám ơn quý Cha, 
anh Chủ Tịch Nguyễn Viết Lân và các anh chị Ban 
Thường Vụ đã hy sinh thì giờ để tiếp tục gánh vác 
công việc của Cộng Đoàn. Xin Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp ban muôn ơn lành đến Cha Quản Nhiệm, quý 
anh chị Ban Thường Vụ, giúp quý anh chị tiếp tục hy 
sinh nối tiếp công việc xây dựng Cộng Đoàn. Cho tất 
cả mọi người trong Cộng Đoàn cùng chung tay giúp 
sức vun xới Cộng Đoàn mỗi ngày một vững mạnh và 
cho chúng con mãi mãi thương yêu nhau như một đại 
gia đình trong bàn tay Cứu Giúp nhân từ của Mẹ. 
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Cô Cao Cẩm Vân 
10 Năm dạy tiếng Việt - Trường Việt Ngữ Saddleback 

 
Đôi khi những lời văn hoa vẫn không thể diễn tả hết sự quý mến và 

biết ơn của chúng ta đối với một người nào đó. Khi cô Hiệu trưởng Đặng 
Mỹ Hạnh của Trường Việt Ngữ Saddleback nhờ tôi viết cảm nghĩ về cô 
cựu Hiệu trưởng Cao Cẩm Vân, tôi không biết mình có đủ văn chương hoa 
mỹ để viết về một người đã hết lòng tận tụy làm việc cho trường trong chức 
vụ Hiệu trưởng 2 nhiệm kỳ 2011 - 2013 và 2013 - 2015 hay không! 

 
Là người Việt Nam, chúng ta luôn ngưỡng mộ và mến phục các 

thầy cô giáo hy sinh thời gian cuối tuần để dạy tiếng Việt chỉ với mục đích 
giữ gìn tiếng Việt và văn hoá Việt cho con em chúng ta. Tôi ngưỡng mộ 
hơn khi có dịp làm việc với cô Cẩm Vân trong suốt thời gian cô là Hiệu 
trưởng của trường. Cô đã hy sinh và cố gắng rất nhiều để trường mỗi ngày 
một thăng tiến và thu hút được nhiều học sinh hơn. Người Mỹ có câu “The 

Higher You Are, The More Lonely You Will Be,” có lẽ đây cũng là tâm trạng của cô khi một mình âm thầm 
làm việc để vượt qua những khó khăn của trường. Tạ ơn Chúa cô đã không bỏ cuộc. Cô đã sát cánh với các thầy 
cô để lo cho các lớp được hoàn chỉnh. Một lần đang công tác ở nước ngoài, tôi nhận được điện thoại của cô 
nhắc nhở tôi nhớ soạn bài thi cho lớp 6 vì năm học sắp kết thúc. Những khi nhận được email của cô lúc 1 giờ 
sáng thông báo những sinh hoạt của trường làm tôi suy nghĩ cô có bao giờ ngủ không? Nhân đây, xin một lời 
thú tội vì đã nhiều lần tôi không trả lời email của cô vì bận việc hoặc… lười (10% busy and 90% lazy .) 
Những lúc thấy cô và thầy Dũng tận tuy lo lắng cho trường làm tôi cảm thấy mình còn ích kỷ quá! 

 
Cô Cẩm Vân quý mến, những hy sinh và vất vả cô đã dành cho trường Việt Ngữ sẽ được ghi mãi trong 

ký ức của thầy cô giáo, phụ huynh và các em học sinh. Tôi xin thay mặt cho thầy cô, quý phụ huynh và các em 
học sinh của trường chân thành cảm tạ và ghi ơn những đóng góp và hy sinh của cô trong suốt thời gian là Hiệu 
trưởng của trường. Những lời văn hoa nhất vẫn không thể diễn tả hết những hy sinh của cô. Cầu mong cô mãi 
mãi gắn bó và tiếp tục làm việc với trường, cô nhé!   
 
Thân mến, 
Trần Hoàng 
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Nguồn: Cỏ Thơm Magazine, cothommagazine.com 

 

Nhạc phẩm: Mơ Về Quê Tôi   Sáng tác: Nhạc sĩ Lê Văn Khoa 
Trình bày: Thiên Thanh (tức là cô Tăng Ngọc Khanh, cựu Hiệu Trưởng Trường Việt Ngữ 
  Saddleback) 
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Nhạc trưởng Trần Chúc – Thiên Thanh (cô Tăng Ngọc Khanh) - Nhạc sĩ Lê Văn Khoa 
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Nhiệm  Mầu  
MH (Phú Nhuận) 

Bút nhóm tuổi MH ngày xưa 

huyện ngày xưa cũng là để nhớ lại thời cắp 
sách. Tôi ở gần nhà thờ nên ngày nào cũng 
được đi lễ, học trường đạo mấy sơ dòng Mến 

Thánh Giá dạy. Cha mẹ luôn luôn lo lắng đến con cái 
nên lớn một tí là cho con vào dòng học cho tốt, 
không cần biết có tu được hay không, chỉ cần vào học 
trong dòng có Cha có Sơ lo cho là cha mẹ yên tâm. 

Nhà tôi ngày đó ai cũng nếm mùi của nhà 
dòng, dòng Mến Thánh Giá và Phanxico Thủ Đức, ở 
lúc nhỏ thôi, lớn lên ai cũng đòi về vì Chúa không 
gọi! Ở xứ đạo, nên mỗi khi dịp lễ Giáng Sinh đến nhà 
nào cũng làm hang đá và ngôi sao treo trước cổng 
nhà, thi nhau làm cho đẹp, ngôi sao đủ màu, xem ai 
làm đẹp nhất. Thời gian này gia đình tôi mới di cư 
vào Nam, còn ở vùng ngoại ô, qua cầu Nhị Thiên 
Đường gần bưu điện Chợ Lớn.  
 
 Lúc ông nội tôi còn sống, ở xứ đạo nên năm 
nào ông cũng được rửa chân. Sau lễ rửa chân, có 
bánh mang về cho các cháu, thật hạnh phúc. Viết đến 
đây tôi lại nhớ ông tôi thật nhiều. 

 
           Một thời gian gia đình tôi dọn đến xứ đạo khác 
ở ngay trung tâm Sài gòn. Thời gian này tôi vào 
Thiếu Nhi, sáng nào cũng có cô bạn rủ đi lễ, thi nhau 
lần chuỗi. Sau khi lễ xong hỏi nhau hôm nay đọc bao 
nhiêu chuỗi? Cô này về sau đi tu. 

Ngày đó chưa có xe nên tôi đi học bằng xe 
lam, tôi phải đi bộ 1 đoạn đường mới ra tới bến xe 
lam đối diện nhà ca sĩ Cẩm Hồng, sau này cô đổi tên 
là Phương Hồng Ngọc. Cô học chung trường nên mỗi 
khi hè đến, cô lên văn phòng hát bài “Nỗi Buồn Hoa 
Phượng” cho cả trường nghe, buồn da diết. Cuối năm 

học nghỉ hè ba tháng nên học sinh cũng như thầy cô 
lưu luyến, viết lưu bút, nhớ nhung, gửi gấm tâm tình 
trong ba tháng hè xa cách. 
 
 Bến xe lam đậu ngay nhà Thờ Phú Nhuận gọi 
là nhà thờ Nam. Phú Nhuận có 2 nhà thờ để phân biệt 
cho khỏi lộn, nhà thờ Bắc là nhà thờ Phát Diệm. Tôi 
trong xóm đạo nhà thờ Bắc, nhưng cô bạn thân sinh 
hoạt nhà thờ Nam, nên vào hội con Đức Mẹ nhà thờ 
Nam, vào Ban Văn Nghệ nhà trường Lê Bảo Tịnh, 
tham gia sinh hoạt sinh viên học sinh Công Giáo Việt 
Nam do Cha P. Long Tiên tổ chức, đi ủy lạo và giúp 
văn nghệ nơi tiền đồn, và học hỏi Phúc Âm. Mỗi tuần 
họp 1 lần, đồng phục là áo dài xanh Đức Mẹ, nam áo 
sơ mi xanh, trụ sở của hội ở đường Hiền Vương và 
Tú Xương (nếu nhớ không lầm), hàng rào của trụ sở 
có giàn hoa Ti-gôn. Mỗi lần đi họp ngang qua đó 
mầu hồng đậm sau mỗi cơn mưa làm không gian như 
lắng đọng cho một con bé tuổi mới lớn thêm phần 
lãng mạn để rồi nhớ mãi không quên cái giàn hoa. 
Nhớ Cha Long Tiên lúc nào cũng có một nụ cười 
hiền hậu, vị tha, Cha hay ví von, cười nói với gương 
mặt rạng rỡ. Con cái của Cha, con trai thì học giỏi, 
con gái thì xinh đẹp, thế là mọi người ai nấy cười thật 
là vui, tôi nhớ mãi câu này của Cha! 
 
 Tôi viết không hay nhưng thích viết, nên tập 
tành viết trên báo Hòa Bình với trang Búp Bê, báo 
Chính Luận với tờ Mai Bê Bi. Viết được ít chuyện 
với mấy bài thơ rồi lo thi. Sau đó là mất nước. Ngày 
đó tôi không biết ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên 
Tội là ngày 8 tháng 12, chỉ thầm khấn Mẹ cho sinh 
con gái vào ngày của Mẹ để nhớ tới Mẹ và lời khấn 
của tôi đã được Mẹ nhận lời. Tôi vô cùng cảm tạ Mẹ 
để mỗi năm nhớ lời khấn nguyện mà Mẹ đã ban cho. 

C 
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           Một ngày nọ, cô em lúc đó chưa lập gia đình, 
lấy được 1 flyer ở nhà thờ Saint Barbara của một bà 
Mễ gửi ra cho mọi người và mời mọi người đi theo 
lời chỉ dẫn trên flyer để đến nơi mà bà chiêm bao 
thấy Mẹ nói ai muốn thấy Mẹ thì đến đó, thời gian 
cũng lâu tờ flyer bị lạc mất, bây giờ tôi muốn đến đó 
cũng không còn nhớ đường. 

Số là bà Mễ có đứa con gái bị bệnh nặng, bà 
cầu xin và đã được Mẹ nhận lời cứu chữa. Mẹ Maria 
chữa con bà khỏi bệnh đồng thời được Mẹ chỉ đến 
nơi để tạ ơn Mẹ và vinh danh Mẹ thêm. Gia đình tôi 
cùng cô em và con trai lúc đó khoảng 5 tuổi cũng đến 
đó, thấy người ta đã dựng một cây Thánh giá lớn giữa 
một khoảng đất trống thật rộng, chung quanh để đầy 
hoa, tôi chỉ còn nhớ đó là city California? Từ Orange 
county tới đó khoảng 2 đến 3 tiếng, nơi đó như một 
sa mạc, nhà thưa thớt. Đến nơi thì rất đông người 
Mỹ, Mễ, Việt, đúng 12 giờ họ rước kiệu Đức Mẹ đi 
chung quanh cây Thánh giá, mọi người lâu lâu nhìn 
lên mặt trời, có người được thấy Mẹ la lên rồi tiếng 
đọc kinh, tiếng hát, tiếng khóc lẫn tiếng reo mừng của 
những người được diễm phúc thấy Mẹ. Hôm đó con 
trai tôi cũng có phước thấy được Đức Mẹ, lời nói nay 
tôi vẫn còn nhớ. Với năm tuổi, thật ngây thơ lúc nào 
cũng thần tượng mẹ mình, nhưng hôm đó con trai tôi 
nói: "Con sorry mẹ nha, mẹ cũng đẹp nhưng Đức Mẹ 
đẹp lắm, đẹp không thể nói được.” Cháu nói với 
gương mặt đầy rạng rỡ hân hoan. Tôi có dẫn cháu đi 
shopping vào mấy cửa tiệm bán tượng ảnh Đức Mẹ, 
hỏi xem tượng nào mà con thấy nhưng cháu lắc đầu 
nói không có tượng nào giống chỉ hơi hơi, không 
giống lắm, rồi cháu nói không nhớ. 
 
 Bây giờ cháu lớn rồi, có hỏi nơi đó để đến 
nhưng flyer thất lạc nên không thể đến viếng được, 
tiếc quá! 

Với đức tin mạnh mẽ cho dù được diễm phúc 
thấy hay không thấy tôi cũng đã trông cậy và phó 
thác cùng Chúa và Mẹ Maria với niềm tin tuyệt đối. 

Con gái tôi ở xa, hôm trước tôi đã đưa cho 1 
cỗ tràng hạt nhưng tôi không yên tâm lắm, cũng may 
mấy tháng trước sau khi tan lễ thấy có tượng Đức Mẹ 
của ai để cuối nhà thờ mấy ngày rồi không ai lấy, tôi 

mang về nhờ Cha làm phép. Khi thăm con gái tôi để 
trên bàn làm việc của cháu, lúc về tôi dặn cháu nhớ 
đọc kinh. 

Lần nọ tôi tới thăm không thấy tượng Mẹ đâu, 
tìm mãi thì thấy cháu để sau ti-vi; buồn và giận tôi 
nói với cháu: “Thôi, con không muốn thì mẹ đem về 
mẹ thờ, con để vậy có tội”, cháu nói lẩy: “Mẹ muốn 
mang về thì mang”, vừa giận vừa buồn. Trước khi về 
tôi ôm Đức Mẹ và khấn xin cho con biết ý Mẹ vì con 
muốn Mẹ ở đây để gìn giữ con gái con, thế là tôi để 
lại. 

Rồi con gái tôi dọn nhà, tối tôi nằm chiêm bao 
thấy tượng Mẹ tối thui lại nằm trong góc nào đó xong 
tôi lại thấy tượng Mẹ cũng trong góc tối đó sáng lên 
thật sáng, sáng lòa, giật mình tỉnh giấc tôi suy nghĩ 
tượng Đức Mẹ ở nhà không có gì thay đổi. Tôi nghĩ 
ngay tới tượng Mẹ của con gái, tôi text cho cháu nhắc 
giữ tượng Mẹ cẩn thận đừng làm bể, cháu nói sợ bể 
nên để trong thùng chén bát và ly rồi. Ba cháu có gọi 
và nói giấc mơ của tôi cho cháu nghe, cháu chụp hình 
và gửi lại, ba cháu dặn nhớ tìm chỗ để trên cao. Thật 
là 1 sự nhiệm mầu và linh thiêng, ý Mẹ cho biết Mẹ 
luôn hiện diện bên mình và không bao giờ bỏ con cái 
của Mẹ. Tạ ơn Mẹ Maria bây giờ và mãi mãi! 

December 25/18 
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“Một Thoáng Suy Tư – Chính Chúa Chọn Con” 

            TGV 
 
“Chẳng phải con đã chọn Ngài, nhưng chính Ngài chọn con trước đó, chẳng phải con đã yêu Chúa, nhưng 
chính Ngài yêu con từ trước. Từ lúc con chưa biết yêu Ngài….. Ngài yêu con giữa muôn người Ngài đã chọn 
con.” 
 
 Cuộc hành trình Đức Tin của bạn và tôi là một hành trình tìm kiếm Thiên Chúa, và nhận ra Thiên Chúa 
đang kiếm tìm mình. Một Tình Yêu Nhập Thể - Một Thiên Chúa đã ra khỏi chính mình để đến với con người, 
bạn và tôi cũng được mời gọi đến với tha nhân bằng cách ra khỏi chính mình, ra khỏi vỏ ốc đời mình, ra khỏi 
những suy nghĩ chật hẹp. “Xin gởi con ra khắp nẻo đường, cảm thông chia vui buồn phận người, và sớt chia 
cho đời niềm vui…… Xin dùng con theo ý của Ngài làm đôi mắt cho người bị mù, làm tiếng kêu cho người bị 
oan.” 
 
Ôi Giêsu! “Chính Chúa Chọn Con” Chúa Giêsu vẫn đang gọi chọn từng người chúng ta làm vườn nho cho 
Chúa. 
 
“Lạy Chúa, Ngài đã quyến rũ con, và con để cho Ngài quyến rũ. Ngài mạnh hơn con và Ngài đã thắng” (Gr20, 
7-9). 
 
 Cảm nhận của Giêrêmia cũng chính là cảm nhận của con người khao khát tìm kiếm Thiên Chúa và được 
Thiên Chúa kiếm tìm và cảm nhận hạnh phúc trong giây phút hạnh ngộ. Dẫu biết rằng bạn và tôi mong manh, 
giới hạn, nhưng Ngài vẫn chọn và đón nhận bạn và tôi. Đón nhận tất cả những gì bạn và tôi đang có. Dù tôi yếu 
đuối, lỗi hẹn, bất trung, Người vẫn yêu tôi. Trong tình Ngài, tôi tìm thấy ý nghĩa đời mình, tìm thấy một lối đi. 
 
 Một thoáng suy tư trong buổi sớm ban mai với bài hát  “Chính Chúa Chọn Con,” với những nén bạc 
Chúa trao ban chưa được sinh lợi như lòng Chúa mong muốn. 
 
 Mến chúc quý anh chị luôn thật an lành, và luôn tìm kiếm thánh ý của Người trong cuộc đời mình. Một 
hành trình liên lỉ trong suốt cuộc sống. 
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MỪNG KI ́NH THA ́NH NƯ ̃ CECILIA - BÔ ̉N MA ̣NG CU ̉A NÊ ̀N THA ́NH NHA ̣C 
VA ̀ CA ́C CA ĐOA ̀N CÔNG GIA ́O TOA ̀N THÊ ́ GIỚI 

Bổn Mạng Ban Ca Nguyện Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
                                                                                                       Tác giả: Susan Helen Wallace, Fsp 

Bùi Thanh Tâm sưu tầm 

Thánh Cecilia (Thế kỷ III) 

Vị Thánh nữ bổn mạng bảo trợ của nền thánh 
nhạc, nhạc sĩ, ca sĩ, ca viên cùng các Ca Đoàn Công 
Giáo này đã sống vào thời Giáo Hội sơ khai. 

Vị Thánh Nữ đồng trinh, tử đạo này sinh 
khoảng năm 200 tại Rôma và mất khoảng năm 230. 

Ngài là vị Thánh quan thầy của các nhạc sĩ, 
sáng tác trong các giáo hội Kitô Giáo toàn thế giới. 

Ngày lễ kính của ngài được cử hành không chỉ 
trong Giáo Hội Công Giáo Rôma, mà còn cả Giáo Hội 
Anh Giáo, Chính Thống Giáo vào ngày 22 tháng 11 
hàng năm. 

Cêcilia là một nữ quý tộc Rôma đã dâng hiến 
trái tim mình cho Chúa Giêsu. 

Thánh nữ muốn làm hiền thê của Chúa Giêsu, 
nhưng thân phụ ngài lại sắp xếp để Cêcilia kết hôn với 
một chàng quý tộc ngoại đạo. 

Người ta nói rằng trong lúc cử hành hôn lễ, cô 
dâu đáng yêu này đã ngồi tách biệt ra. Trái tim ngài đã 
dâng lên Chúa Giêsu những lời hát và cầu xin Người trợ giúp. 

Khi Cêcilia và Valêrianô, vị hôn phu của ngài ở một mình, thánh nữ Cêcilia mới lấy hết can đảm mà nói 
cùng Valêrianô rằng: “Anh Valêrianô! Em có điều muốn nói với anh! Anh phải biết em có một vị Thiên Thần 
của Thiên Chúa hằng canh giữ em. Nếu anh để em giữ trọn lời hứa là chỉ làm hiền thê của Đức Chúa Giêsu mà 
thôi, thì vị Thiên Thần của em sẽ yêu mến anh như Ngài đã yêu mến em.” 

Valêrianô đã nghe lời thuyết phục của Cêcilia và đã tôn trọng lời hứa trinh khiết của ngài; đồng thời anh 
cũng trở thành một Kitô Hữu. Người em trai của Valêrianô, Tiburtiô cũng học hỏi đức tin công giáo nơi Cêcilia. 
Thánh nữ đã trình bầy về Đức Giêsu cách tuyệt vời đến nỗi chẳng bao lâu Tiburtiô cũng xin chịu phép thánh 
tẩy. Cả hai anh em cùng nhau làm nhiều việc từ thiện. 

Khi bị bắt là tội danh là Kitô Hữu, hai anh em đã can đảm thà chịu chết còn hơn là chối bỏ đức tin mới 
lãnh nhận. Thánh nữ Cêcilia đã âu yếm chôn cất thi hài của hai anh em trước khi chính ngài cũng bị bắt giữ. 
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Thánh nữ đã hoán cải nhiều quan chức, những người trước đây đã bắt ngài hy sinh tế các tà thần. Khi bị 
ném vào lửa đỏ, thánh nữ Cêcilia đã chẳng hề hấn gì. Sau cùng, người ta đã sai một tên đao phủ đến chém đầu 
Cêcilia. Người đao phủ đã chặt xuống cổ thánh nữ ba phát, nhưng Cêcilia không chết ngay lúc ấy. 

Thánh nữ quỳ xuống nền nhà cách bất động. Tuy nhiên, qua việc chìa ra ba ngón của một bàn tay và một 
ngón bên bàn tay kia, thánh nữ Cêcilia vẫn tuyên xưng niềm tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi, nghĩa là Ba Ngôi 
cùng hiện diện trong một Thiên Chúa. 

Đức tin của thánh nữ Cêcilia thật là mạnh mẽ và đã thuyết phục được người khác tin theo Đức Chúa 
Giêsu. 

Tình yêu của thánh nữ cũng thật lớn lao và vẫn trung thành với Đức Chúa Giêsu ngay cả khi phải đối 
diện với những mối nguy hiểm. 

Điều đặc biệt là từ khi qua đời năm 230 cho đến nay, thân xác Thánh Nữ không hề bị phân hủy. 

Chúng ta hãy cầu xin cùng Thánh Nữ Cêcilia ban cho chúng ta cũng một đức tin và tình yêu đã làm cho 
Ngài nên Thánh.                
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           Đọc Lại Truyện Kiều 

                         Yêu Thêm Tiếng Việt 
 

Đàm Trung Pháp 

 

Thi hào Nguyễn Du ra đời trong hậu bán thế kỷ 

18. Tôi thường tự hỏi có phải trong thời điểm ấy 

Thượng Đế đã nổi hứng rộng lượng và công bình mà 

ban cho nhân loại những thiên tài văn chương xuất 

chúng chăng? Như Johann Wolfgang von Goethe sinh 

năm 1749 tại Đức Quốc, Nguyễn Du sinh năm 1765 

tại đất nước chúng ta, Francois-René Chateaubriand 

sinh năm 1768 tại Pháp Quốc, và William Wordsworth 

sinh năm 1770 tại Anh Quốc.  

     

 Goethe, đệ nhất văn hào dân tộc Đức, năm mới 

25 tuổi đã viết cuốn truyện tình bi đát mang tên Die 

Leiden des jungen Werthers (Nỗi ưu sầu của chàng 

trai Werther) để nói về mối ưu sầu thực sự của chính 

ông: Goethe đã gặp và yêu say đắm trong tuyệt vọng 

một phụ nữ đã đính hôn với người khác. Câu chuyện 

lãng mạn và bi thảm ấy khiến ông lẫy lừng danh tiếng 

khắp Âu Châu và cũng làm cho một số thanh niên đa 

sầu đa cảm đang thất tình giống người trong truyện tự 

kết liễu cuộc đời mà trong túi quần vẫn còn cuốn tiểu 

thuyết kia! Chateaubriand có thể được coi là nhà văn 

tiên khởi của trào lưu văn chương lãng mạn nước Pháp 

qua cuốn tiểu thuyết Atala, một câu chuyện vừa buồn 

vừa mãnh liệt đam mê trong khung cảnh thiên nhiên 

rực rỡ của rừng núi Bắc Mỹ, một nơi mà 

Chateaubriand chưa từng thăm viếng và chỉ được làm 

quen với các sắc dân da đỏ qua sách vở. Và 

Wordsworth, đệ nhất thi nhân bên trời Anh Quốc, năm 

chưa đến 30 tuổi đã cùng Coleridge xuất bản tập thơ 

Lyrical Ballads, mở đầu cho thời đại thi ca lãng mạn 

trong nền văn học quốc gia ấy.  

      

 Thế còn Nguyễn Du của chúng ta thì sao? Hãy 

nghe lời người ngoại quốc ca ngợi thi hào họ Nguyễn 

trước đã. Thi sĩ lẫy lừng người Ấn Độ chuyên làm thơ 

bằng tiếng Anh mang tên Rabindranath Tagore (giải 

Nobel văn chương 1913) khi viếng thăm Việt Nam 

năm 1929 đã coi Nguyễn Du là vị thi sĩ đứng thứ 3 

trong hàng ngũ những thi sĩ muôn thuở, chỉ sau Lý 

Bạch và Victor Hugo (theo học giả Thái Văn Kiểm). 

Văn sĩ Pháp René Crayssac đã dịch Truyện Kiều sang 

tiếng Pháp và cho rằng áng văn kiệt tác của Nguyễn 

Du có thể so sánh mà không sợ kém các văn chương 

kiệt tác, vô luận ở thời nào và ở xứ nào (theo học giả 

Đào Duy Anh). Như vậy thì thiên tài thi ca họ Nguyễn 

của chúng ta khi đứng cạnh những đại danh văn 

chương của nhân loại cũng ngang ngửa với họ, cũng 

đều “mười phân vẹn mười” cả, nhưng riêng đối với tôi 

thì đọc thơ Nguyễn Du thích thú gấp bội phần đọc các 

tác phẩm của các vị ngoại quốc kia, vì tôi là người 

cùng một ngôn ngữ và văn hóa với Nguyễn Du.                          

      

 Nguyễn Du (ND) sinh năm 1765 trong một 

danh gia vọng tộc. Cha là hoàng giáp Nguyễn Nghiễm, 

người Hà Tĩnh, làm thủ tướng triều Lê. Mẹ là Trần Thị 

Tần, người Bắc Ninh, kém chồng 32 tuổi. ND mồ côi 

cha năm 11 tuổi và mồ côi mẹ năm 13 tuổi. Anh cả là 

tiến sĩ Nguyễn Khản, thượng thư bộ Lại, anh thứ hai là 

Nguyễn Điều từng làm trấn thủ Sơn Tây. Năm 1783, 

lúc 18 tuổi, ND đậu tam trường (tú tài); cùng năm này, 

một người anh tên là Nguyễn Đề đậu thủ khoa kỳ thi 

hương (cử nhân). Tình hình chính trị lúc ấy thực bất 

ổn. Năm 1788 Lê Chiêu Thống cầu viện nhà Thanh; 

Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế ở Huế. Năm 1789 

Nguyễn Huệ đại phá quân Thanh. Năm 1802 Gia Long 

diệt Tây Sơn, bắt đầu triều Nguyễn; ND làm tri huyện 

Phù Dung (thuộc Hưng Yên ngày nay), mấy tháng sau 

thăng tri phủ Thường Tín (thuộc Hà Tây ngày nay). 

Năm 1809 ND làm cai bạ ở Quảng Bình. Năm 1813 

ND thăng cần chánh điện học sĩ, chánh sứ sang nhà 

Thanh. Năm sau đi sứ về, thăng tham tri bộ Lễ. Năm 

1820 Gia Long mất, Minh Mệnh nối ngôi. ND được cử 

chánh sứ sang Tàu báo tang và cầu phong, nhưng chưa 

kịp lên đường thì bị bệnh và qua đời, thọ 56 tuổi. 
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 Cho đến nay, chúng ta vẫn chưa biết rõ là khi 

nào ND viết Truyện Kiều, trước hay sau khi đi sứ sang 

Trung Quốc năm 1813? Theo Bùi Kỷ và Trần Trọng 

Kim thì Truyện Kiều (TK) bắt nguồn từ một tiểu 

thuyết Tàu của tác giả Thanh Tâm Tài Nhân, văn 

chương tầm thường, về một người đàn bà tài sắc, có 

lòng trung, hiếu, tiết nghĩa, mà đời bị bèo giạt hoa trôi. 

ND bỏ bớt những chỗ rườm rà, thô lỗ, dơ bẩn. So với 

tiểu thuyết Tàu thì TK của ND thanh nhã và văn vẻ 

hơn nhiều. Hà Như Chi, khi so sánh TK với tiểu thuyết 

Tàu nguyên thủy, nhận định TK là một công trình nghệ 

thuật cân đối hoàn hảo, kết cấu chặt chẽ, tình ý đậm đà 

khéo léo, văn chương tươi đẹp, thắm đượm màu sắc 

Việt Nam và dẫy đầy thi vị. Vẫn theo Hà Như Chi, một 

nàng Kiều tài hoa duyên dáng như thế lại là nạn nhân 

của một số mệnh vô cùng khắt khe đã đánh mạnh vào 

tâm hồn ND và thúc giục cụ viết nên TK để hả hê 

những mối cảm tình đối với một người đã được cụ xem 

như đồng hội đồng thuyền với mình: ND phải quên 

nhà Lê mà ra làm quan với nhà Nguyễn thì có khác 

chi, vì chữ “mệnh” oái oăm, nàng Kiều phải bỏ Kim 

Trọng mà chịu bước giang hồ?  Đúng là: 

 

Vui là vui gượng kẻo là, 

Ai tri âm đó mặn mà với ai? 

      

 Nội dung TK gồm 3254 câu thơ lục-bát có thể 

chia làm 3 phần: (1) Thúy Kiều và Kim Trọng gặp gỡ 

và gắn bó với nhau; (2) Những nỗi khổ của Thúy Kiều 

trên bước đường luân lạc; và (3) Kim-Kiều tái ngộ. TK 

còn là một tác phẩm chứng minh cho định luật “tài 

mệnh tương đố”: Kiều là kẻ tài hoa nên phải mệnh bạc. 

Trong phần kết, may thay, ND cũng cho chúng ta tin 

tưởng rằng thiện tâm có thể cải hóa được số mệnh:  

 

Thiện căn ở tại lòng ta 

Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài 

      

 Chúng ta đã nghe người ngoại quốc ca tụng TK 

trên đây, và bây giờ chúng ta tìm hiểu xem các nhà phê 

bình văn chương người Việt nghĩ gì về tuyệt tác phẩm 

này của Nguyễn Du. Bút giả xin đóng góp trong phần 

này này bằng cách tóm lược một số nhận định về giá 

trị TK của các nhà phê bình tên tuổi từ trước đến nay 

để chúng ta có một cái nhìn bao quát. 

      

PHẠM QUỲNH: Sau khi cho rằng TK của ND hay 

hơn cả văn chương của Khuất Nguyên bên Tàu và  văn 

chương của Racine và Bossuet bên Tây, Phạm Quỳnh 

trong ngày giỗ ND năm 1924 tại Hà Nội đã thề trước 

anh linh thi hào họ Nguyễn rằng “Truyện Kiều còn, 

tiếng ta còn; tiếng ta còn, nước ta còn, còn non còn 

nước còn dài, chúng tôi là kẻ hậu sinh xin dầu lòng dốc 

chí cố gia công trau chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho 

quốc hoa ngày một rực rỡ, quốc hồn ngày một tỉnh táo, 

quốc vận ngày một vẻ vang, ngõ hầu khỏi phụ cái chí 

hoài bão của tiên sinh, ngậm cười chín suối cũng còn 

thơm lây” (Tạp chí Nam Phong, tháng 8, 1924). Vì 

những lời này mà Phạm Quỳnh bị hai cụ nghè Ngô 

Đức Kế và Huỳnh Thúc Kháng xỉ vả thậm tệ (bút giả 

sẽ nói tiếp về vụ lên án quá nặng tay này ở một đoạn 

sau). 

      

NGUYỄN TƯỜNG TAM: Nhà văn thủ lãnh của Tự 

Lực Văn Đoàn viết trong Tạp chí Nam Phong năm 

1924: “Cái làn sóng thơ Kiều hình như lai láng khắp 

cõi Nam. Trừ những câu ca dao ra, thật không có 

quyển truyện nào phổ thông trong đám dân gian bằng 

Truyện Kiều. Vì văn Kiều hay quá, nên những người 

nhà quê không có học thức cũng thích xem và thích 

ngâm nga. Nhưng nói đến cái hay của văn Kiều thì 

chưa biết thế nào mà kể được… Tôi xin nói quyết một 

lời rằng: Mong được một quyển truyện nào hay hơn 

Truyện Kiều là mộng tưởng. Cái trình độ thơ quốc ngữ 

đến như thế là tuyệt đích rồi.” Nhận định về câu thơ 

thuộc loại văn hữu dư ba là câu “Lơ thơ tơ liễu buông 

mành,” Nguyễn Tường Tam thấy ba chữ “lơ thơ tơ” 

nghe rất êm tai, hay về phần tưởng tượng ít mà hay về 

phần âm điệu êm ái nhiều hơn. Và câu “Nách tường 

bông liễu bay ngang trước mành” ông thấy rất hay về 

cảnh sắc. Ông cũng thấy trong TK nhiều chỗ cảnh và 

người có liên lạc, đúng như:  

 

Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu 

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ 

 

Như lúc Thúc Sinh trở về với Kiều, trông ra cảnh vật 

cũng hình như chia vui với mình: 

 

Long lanh đáy nước in trời 

Thành xây khói biếc, non phơi bóng vàng 

 

 Và khi Kiều và Kim gặp nhau lần đầu, lúc từ 

giã, cô Kiều còn trông theo, nhưng nào thấy gì đâu, chỉ 

thấy:  

 

Dưới cầu nước chảy trong veo 

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha 
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 Hai câu đệm ấy vào thật là tả rõ được cái buồn, 

cái nhớ của cô Kiều mà hình như cảnh vật cũng âu sầu!  

      

VŨ ĐÌNH LONG: Lấy âm nhạc làm ẩn dụ để lượng 

giá TK, phê bình gia Vũ Đình Long viết trong Tạp chí 

Nam Phong năm 1924 rằng “TK thực là một cây đàn 

tuyệt quý không phím không dây. Tác giả lấy đầu lưỡi 

mà nẩy lên tiếng, mỗi đoạn văn là một cung, mỗi câu 

văn là một điệu, mỗi chữ là một tay nỉ non thánh thót, 

réo rắt tiêu tao, đêm khuya canh tĩnh mà nghe người 

tốt giọng ngâm Kiều thì còn đàn nào hay bằng nữa ... 

Cụ ND không phải là nhà thi sĩ, cụ chính là Thần Thơ 

vậy!” Theo Vũ Đình Long, những câu Kiều nói với 

chàng Kim thật hay thật tình, như: 

 

 

Thưa rằng đừng lấy làm chơi 

Rẽ cho thưa hết một lời đã nao 

 

  Chữ “rẽ” dùng có thần tình không? Ta thấy 

hình như nàng Kiều lấy tay gạt chàng Kim ra vậy! 

Năm lần láy chữ “còn” trong hai câu thơ sau đây là 

một tuyệt chiêu, như thể một lời thề nguyền vĩnh cửu: 

 

Còn non, còn nước, còn dài 

Còn về còn nhớ đến người hôm nay 

 

 Tình nhân tương tư nhau là những cảnh não 

nùng mà ND tả rất khéo. Chàng Kim nỗi lòng canh 

cánh luôn nghĩ đến người đẹp đã gặp trong ngày hội 

Đạp Thanh:  

 

Sầu đong càng lắc càng đầy 

Ba thu dọn lại một ngày dài ghê! 

 

Đêm không ngủ được, vẩn vơ ngọn đèn tàn: 

 

Tuần trăng khuyết, đĩa dầu hao 

Mặt mơ tưởng mặt, lòng ngao ngán lòng 

 

Cậu đồ đã mang nặng gánh tương tư thì còn thiết gì 

đến sách, đến bút, đến đàn: 

 

Phòng văn hơi giá như đồng 

Trúc se ngọn thỏ, tơ chùng phím loan 

 

 Ngồi nghe tiếng gió đập vào mành cũng nhớ 

đến ai – vì nhớ nhung mà trà mất ngon, mùi hương 

kém ngát: 

 

Mành tương phân phất gió đàn 

Hương gây mùi nhớ trà khan giọng tình 

 

LƯU TRỌNG LƯ:  Để đáp lễ lời cụ nghè Ngô Đức 

Kế cho rằng TK “chỉ là một thứ văn chương ngâm vịnh 

chơi bời, để lúc thanh nhàn mà đọc đôi câu cho tiêu 

khiển, chứ không phải là một thứ văn chương chính đại 

theo đường chính học, mà đem ra dạy đời được đâu” 

(báo Hữu Thanh, tháng 9 năm 1924) và nhất là lời kết 

tội gay gắt của cụ nghè Huỳnh Thúc Kháng rằng 

“Truyện Kiều là một thứ dâm thư, rõ không ích mà có 

hại ... Hiện xã hội ta ngày nay mà diễn ra những tuồng 

thương phong, bại tục kia, cái giống độc con ** Kiều 

gieo vào trong cõi tư tưởng không phải là ít...” (báo 

Tiếng Dân, tháng 9 năm 1930), Lưu Trọng Lư viết 

trong tuần báo Phụ Nữ Thời Đàm vào cuối năm 1933: 

“Ai muốn làm thánh hiền thì đi đọc Ngũ Kinh, Tứ 

Thư. Hãy để Truyện Kiều lại cho bọn chúng tôi là 

hạng người trong những phút mệt nhọc, buồn rầu, chán 

nản, cần phải ngâm nga những câu như:  

 

Dưới cầu nước chảy trong veo 

Bên cầu tơ liễu bóng chiều thướt tha 

      

ĐÀO DUY ANH: Để kết luận tập “Khảo Luận về Kim 

Vân Kiều” xuất bản năm 1943, học giả Đào Duy Anh 

khẳng định “Nguyễn Du đã gieo trong lòng ta một mối 

tin chắc chắn, một mối hy vọng dồi dào với tiếng nói 

của ta.” Cũng theo ông, ở thời Lê mạt, ta đã thấy có 

những tác phẩm có giá trị như Cung Oán Ngâm Khúc, 

Chinh Phụ Ngâm, Phan Trần Truyện, Hoa Tiên Ký ... 

viết bằng quốc âm, nhưng lời văn điêu trác, hay dùng 

điển cố, cho nên chỉ được các hạng thượng lưu trí thức 

thưởng lãm, mà không phổ cập trong dân gian. Duy 

Truyện Kiều văn chương đủ tính nghiêm trang, đường 

hoàng, điêu luyện, đủ khiến cho kẻ học thức phải khâm 

phục và yêu mến, mà lại đủ cả tính giản dị, phổ thông 

để khiến cho bình dân hiểu được mà thưởng thức. 

      

TRẦN TRỌNG KIM: Trong cuốn “Truyện Thúy 

Kiều” do Bùi Kỷ và Trần Trọng Kim hiệu khảo xuất 

bản năm 1925, học giả Trần Trọng Kim viết: “ND 

khéo dùng lối hoạt họa, chọn cái hình dáng nào rõ thật 

nổi, rồi tìm một vài chữ thật đúng mà tả ra, hễ đọc qua 

là nhận ngay được chân tướng”: 

 

Kim Trọng: 

 

Phong tư tài mạo tuyệt vời 

Vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa 
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Mã Giám Sinh: 

 

Quá niên trạc ngoại tứ tuần 

Mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao 

 

Tú Bà: 

 

Thoắt trông nhờn nhợt màu da 

Ăn gì cao lớn đẫy đà làm sao 

 

Sở Khanh: 

 

Một chàng vừa trạc thanh xuân 

Hình dong chải chuốt, áo khăn dịu dàng 

 

Từ Hải: 

 

Râu hùm hàm én mày ngài 

Vai năm tấc rộng thân mười thước cao 

      
HOÀI THANH: Theo bài viết “Quyền Sống Của Con 

Người Trong Truyện Kiều” của nhà phê bình Hoài 

Thanh năm 1949, nếu nói về mức độ say Truyện Kiều 

thì không ai bằng ông nghè Chu Mạnh Trinh (một con 

người hào hoa phong nhã kiểu Kim Trọng). Ông nghè 

lãng mạn này không phải chỉ say văn chương Truyện 

Kiều mà lại còn say luôn cả nàng Kiều như say một 

giai nhân có thực, đến nỗi đã nói đến những chuyện si 

tình như thêu tên Kiều vào tay áo, mơ tưởng dựng một 

ngôi nhà vàng cho Kiều ở, mượn cỏ thơm gọi hồn Kiều 

về, và thấy như Kiều về thật! Chuyện lạ đời này cũng 

có thể hiểu được, vì theo Hoài Thanh, “ND có thể dạy 

cho ta biết ghét, biết yêu. Ghét những cái bất lương 

trong xã hội. Yêu những cảnh sống đáng yêu và nhân 

đó tránh cuộc sống tẻ nhạt, hiu hắt, cuộc sống của cỏ 

cây... Những cử chỉ uể oải, những câu nói thiếu lòng 

tin, những cái nhìn hời hợt, những tâm tư mệt nhọc 

hình như đương chờ đợi một cơn gió nào ... TK ngay 

giờ đây vẫn còn khả năng cải tử hoàn sinh, vẫn có thể 

gieo chất nồng say vào cuộc sống...” 

      

NGUYỄN LỘC: Trong cuốn sách “Văn Học Việt 

Nam Nửa Cuối Thế Kỷ 18” xuất bản năm 1997 tại Hà 

Nội, nhà biên khảo Nguyễn Lộc có những nhận xét 

tinh tế về cách sử dụng ca dao, tục ngữ trong TK, mà 

tôi xin tóm lược trong những đoạn dưới đây: 

 

Có thể nói trong TK có hàng mấy chục câu thơ ND 

trực tiếp rút ra từ ca dao. Rất có thể hai câu: 

 

Vầng trăng ai xẻ làm đôi 

Nửa in gối chiếc nửa soi dặm trường 

 

là rút ra từ câu ca dao: 

 

Tiễn đưa một chén rượu nồng 

Vầng trăng xẻ nửa tơ lòng đứt đôi 

 

 Ca dao trong TK được ND sử dụng như một 

thứ chất liệu nghệ thuật, chứ không như những trích 

dẫn. Không có câu nào ND dùng lại nguyên vẹn, mà 

tất cả đều nhào nặn lại cho phù hợp với phong cách 

chung của nhà thơ trong tác phẩm. TK có những câu 

thơ không thấy dấu vết cụ thể của ca dao, mà ai cũng 

nhận ra ảnh hưởng của ca dao, như:  

 

Xót thay huyên cỗi xuân già 

Tấm lòng thương nhớ biết là có nguôi 

Chốc đà mười mấy năm trời 

Còn ra khi đã da mồi tóc sương 

 

ND cũng dùng rất nhiều tục ngữ, như: 

 

Ra tuồng mèo mả gà đồng 

Ra tuồng lúng túng chẳng xong bề nào 

 

hoặc: 

 

Bề ngoài thơn thớt nói cười 

Mà trong nham hiểm giết người không dao 

 

 Ngôn ngữ TK vừa súc tích chính xác, đồng thời 

lại vừa giàu hình ảnh, giàu nhạc điệu. ND có thể bằng 

một vài câu thơ khắc họa lên sắc nét chân dung ngoại 

hình của một nhân vật, hay miêu tả một biến cố, một 

cảnh ngộ. Một học trò giỏi đi thi bị rớt có thể tự an ủi 

bằng cách lấy hai câu thơ súc tích, hợp tình hợp cảnh 

của TK:  

 

Có tài mà cậy chi tài 

Chữ tài liền với chữ tai một vần 

 

 Tả một chàng đẹp trai hào hoa phong nhã thì ta 

có thể mượn ngay hai câu ND tả Kim Trọng: 

 

Phong tư tài mạo tuyệt vời 

Vào trong phong nhã ra ngoài hào hoa 
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Hai câu:

 

Gìn vàng giữ ngọc cho hay 

Cho đành lòng kẻ chân mây cuối trời 

 

thực tuyệt đẹp và chí tình để một chàng trai thiết tha căn dặn người yêu khi giã từ. Và khi giấc mơ ấp ủ từ lâu nay 

mới thành sự thực, ta vội kêu lên: 

 

Đến bây giờ mới thấy đây 

Mà lòng đã chắc những ngày một hai 

 

 Qua những nhận định kể trên của các văn nhân lỗi lạc ngoại quốc và Việt Nam về tuyệt tác phẩm TK thì 

thiên tài Nguyễn Du đã chứng minh một cách hùng hồn rằng tiếng Việt là một ngôn ngữ tuyệt vời cho thi ca. 

Còn đợi chờ gì nữa mà chúng ta không sốt sắng đọc lại Truyện Kiều để càng yêu thêm tiếng Việt của chúng ta?    

 

 [ĐTP 12/2018] 

 

 

 

Lên thiên đường sớm hơn 
 

Một cặp vợ chồng già đã trên 80 tuổi mà vẫn khỏe mạnh, họ ăn uống theo chế độ và tập thể dục thường xuyên. Không may 
hai cụ qua đời do một tai nạn xe buýt, họ lên thiên đàng và được Thánh Phêrô đón tiếp nồng hậu. Thánh Phêrô đưa hai 
người đi xem nhà bếp khổng lồ, hồ bơi, phòng tắm hơi, sân chơi golf… Lóa mắt vì sự sang trọng của ngôi nhà, cụ ông hỏi 
Thánh Phêrô: 
- Chúng tôi có phải trả tiền gì không? 
- Thánh Phêrô trả lời: Tất cả đều miễn phí, đây là thiên đàng mà. 
- Đến giờ ăn, Thánh Phêrô đưa hai cụ đến bàn bày thức ăn linh đình. Cụ ông hỏi: Tất cả các món ăn này đều miễn phí à? 
- Thánh Phêrô trả lời: Tất nhiên. 
- Chúng tôi có thể ăn tùy thích, không phải lo ngại dư mỡ, đường, cholesterol à? 
- Không, tôi đã bảo là cụ đang ở trên thiên đàng mà. Cụ có thể ăn uống no say tùy thích mà không sợ bị béo phì, đái đường 
hay nhồi máu cơ tim… 
- Bỗng nhiên mặt cụ ông trở nên đỏ gay, quay sang bà vợ quát to: Tất cả do lỗi của bà! Nếu bà không ép tôi phải ăn uống 
kiêng cữ và tập thể dục, thì tôi đã lên đây sớm hơn 10 năm! 
 

Quảng cáo khi giảng đạo 
 

Trong vườn hoa nhà thờ, linh mục đang đi dạo với một thương gia. Một giáo đồ trẻ đi phía sau. Câu chuyện giữa linh mục 
và vị thương gia có vẻ rất hấp dẫn, nhà buôn trả giá: 
– 5 vạn đô la! 
– Không được! 
– 10 vạn đô la! Im lặng. 
– Thôi được, 50 vạn vậy nhé! 
Linh mục vẫn không chấp thuận, vị khách lắc đầu rút lui. Giáo đồ trẻ vội bước đến trước mặt vị linh mục nói: 
– Thưa cha, 50 vạn đô la là một con số không nhỏ đâu! Sao cha lại từ chối? 
– Nhưng con có biết yêu cầu là gì không? Ông ấy đề nghị ta mỗi lần giảng đạo xong không nói “Amen”, mà nói “Coca-
cola”. 

Tina Lương Sưu Tầm 
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Viết Riêng Cho Bà Nội 
 

Nguyễn Thị Lan Chi 
 

in Bà Nội bệnh nặng phải đưa đi cấp cứu đến 
với tôi lúc cả nhà còn say ngủ. Sợ làm mất 
giấc ngủ chồng con tôi bước ra khỏi phòng 

ngủ với sâu chuỗi trên tay, quỳ gối xuống trước tượng 
Đức Mẹ La Vang đặt nơi phòng khách thì thầm đọc 
kinh, dâng lên Đức Mẹ lời nhờ chuyển cầu với Thiên 
Chúa ban an lành xuống cho Bà Nội. Rồi bao hình 
ảnh, kỷ niệm cùng Bà như một khúc phim lần lượt 
hiện lên rõ trong tâm trí tôi. 

* 
Ba tôi là con thứ Hai trong gia đình. Tôi là con 

gái lớn của ba cũng là đứa cháu đầu của Bà Nội. Vì 
vậy chẳng những tôi được Bà cưng chiều mà còn được 
hưởng hết tình thương của Nội. Tôi cảm nhận ra điều 
này ngay từ khi biết nghe và hiểu được qua lời nói. 
Tôi còn biết, tôi chào đời trong thời buổi khó khăn của 
đất nước. Ba mẹ tôi phải lao ra ngoài kiếm sống, nên 
Bà Nội chính là người chăm sóc tôi nhiều nhất ngay 
từ tấm bé. Ngoài 8 người con của Nội ra, Bà còn có 
thêm một đứa con út nữa, nó chính là tôi. Lợi dụng 
được Bà cưng chiều, tôi mặc sức ăn hiếp các cô chú 
trong nhà. 

 
Hình ảnh còn rõ nét nhất trong tôi là khi lên 6 

tuổi, lúc tôi bị bệnh trái rạ. Tôi phải nhăn mặt ráng 
uống từng ngụm thuốc bắc đắng nghét mà Bà dỗ dành 
đưa vào tận miệng cho tôi. Tôi nhớ cả đôi bàn tay 
mềm mại, mát rượi lúc Bà thoa lên cái trán hâm hấp 
nóng của tôi.   

 
Ngày gia đình lên đường sang Mỹ định cư, tuy 

mới 8 tuổi đầu, tôi vẫn nhớ lúc đưa ra sân bay, Bà ôm 
tôi mãi trong vòng tay. Vừa khóc Bà vừa thỏ thẻ bên 
tai: "Con nhớ ráng học cho thật giỏi để có tương lai 
sau này." Lớn lên tôi thấu hiểu thêm việc phần đông 
người Việt phải bỏ đất nước ra đi cũng là bởi tương 
lai của con cháu. Đó là động lực chính để tôi cố gắng 
học hành. Tôi coi việc chăm lo đèn sách như để đền 
đáp lại phần nào công ơn của Bà đối với riêng tôi. Và 
tình thương của Bà cũng giúp tôi tránh được nhiều 
vấp ngã trên đường đời.  

 

Ngay như sự việc dù "ra đường trông vẫn còn 
son, về nhà thiếp đã bốn con cùng chàng," và đến giờ 
tôi vẫn nói sành sỏi tiếng Việt, lại còn viết được nữa, 
tuy không lưu loát lắm. Sở dĩ tôi được như vậy đều là 
nhờ vào lời Bà khuyên trong những lần trò chuyện 
qua điện thoại. Tôi hy vọng mình sẽ truyền đạt được 
tiếng mẹ đẻ cho các con tôi sau này. Để đạt được điều 
này, tôi đã tình nguyện và được nhận làm cô giáo tại 
trường Việt Ngữ Saddleback. Tôi cũng là thầy cô của 
các con mình. 

T 
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Đó là vài mẫu chuyện còn 
trong trí nhớ khi còn bé. Đến khi 
trưởng thành Bà cháu tôi càng 
thân thiện và lại có thêm nhiều 
kỷ niệm. Trong số đó việc Ông 
Bà Nội xin được visa sang Mỹ 
du lịch, luôn tiện tham dự ngày 
tôi "đại đăng khoa," tức ngày tôi 
tốt nghiệp văn bằng bác sĩ Vật lý 
trị liệu (Doctors physiotherapy.) 
Sau đó còn luôn cả ngày "tiểu 
đăng khoa", ngày gia đình chồng 
tôi từ San Diego, sang tận 
Buffalo chính thức hỏi cưới tôi 
cho anh Nguyễn Lập Quốc. 

 
Nhưng kỷ niệm quý giá 

nhất chính là ngày tôi nhận Bí 
Tích Thánh Tẩy và Thêm Sức để 
trở thành con cái Chúa. Kể lại 
chuyện này có hơi dài dòng đôi 
chút, tôi cầu xin Chúa cho Bà 
Nội mau bình phục, để đọc được mấy dòng mà đứa 
"con gái út" viết lại riêng cho Bà. 

* 
Sau ngày tôi và anh Quốc, chồng tôi, bắt đầu yêu 

thương nhau. Biết được vấn đề tôn giáo rất quan trọng 
đối với gia đình anh, tôi đã tự mình tìm đến nhà thờ 
Việt Nam ở Buffalo xin học đạo. Giáp mặt Linh mục 
Nguyễn Minh Từ, ông trao cho tờ đơn rồi bảo điền lý 
lịch cá nhân của tôi và người chồng tương lai. Tôi vội 
thưa ngay: 

 
- Thưa cha, con muốn học đạo để trở thành người 

Công giáo thôi, chớ đâu có ai hỏi cưới con. 
 
Nhờ "sự lạ" này, nên chính cha Từ đã dạy giáo lý 

cho tôi. Và rồi sau ngày Ông Bà Nội tôi đứng "làm 
chủ" lễ hỏi cho tôi, bố mẹ chồng tương lai của tôi hỏi 
tôi ngày nào được chính thức rửa tội. Tôi liền ngỏ ý 
xin được rửa tội tại San Diego, vì gia đình tôi tại 
Buffalo không có ai theo đạo. Và bố mẹ chồng tôi đã 
lo thật kỹ lưỡng để tôi có được một ngày vừa long 
trọng vừa ngập tràn Ân sủng Chúa. Ngày hôm ấy, ba 
mẹ tôi tuy không qua tham dự được, nhưng tôi đã có 
Ông Bà Nội.  

 
Mọi người đến thánh đường Holy Family do Linh 

mục Phạm Minh Cường làm quản xứ trước cả giờ 
đồng hồ. Hôm đó tôi cũng gặp được hai bác Nguyễn 

Văn Giáo, cha mẹ đỡ đầu của anh Quốc, chồng tôi. Và 
mãi tới giờ phút đó tôi mới biết, bố mẹ chồng tôi cũng 
chính là người đỡ đầu cho tôi trong ngày rửa tội, và kể 
từ đó tôi cũng được chính thức gọi hai tiếng "bố mẹ" 
với đấng sinh ra chồng tôi. 

 
Trước khi thánh lễ rửa tội cho tôi bắt đầu, Bà Nội 

mới thổ lộ cho mọi người biết. Bà sinh ra trong một 
gia đình Công giáo, được rửa tội từ hồi còn bé, tên 
thánh của Bà là Maria. Thời tuổi trẻ Bà là một cô gái 
ngoan đạo. Vì nhà nghèo phải đi làm người ở, vì vậy 
hay bỏ lễ Chúa Nhật bởi không được phép chủ cho đi. 

 
Đến khi về thăm nhà, Bà vào xưng tội với cha xứ. 

Tuy được tha tội nhưng một người anh họ thấy Bà ở 
quá lâu trong tòa giải tội và khi trở ra lại đầm đìa nước 
mắt nên đinh ninh Bà phạm tội trọng liền mách với 
Ông Bà Cố. Thế là Bà bị một trận đòn rất đau. Rồi 
đến ngày lập gia đình, Ông Nội lại không phải là 
người có đạo. Bà cảm thấy tội lỗi mình càng nặng 
hơn. Kể từ đó Bà nghĩ mình "rối đạo," không còn dám 
bén mảng đến nhà thờ nữa. 

 
Tôi vẫn nhớ mình đã từng thắc mắc không hiểu vì 

sao Nội lại cất ảnh tượng Chúa Giêsu và chuỗi tràng 
hạt trong ngăn tủ bên cạnh giường hai bà cháu nằm. 
Bà còn hay lần tràng hạt, lầm bầm điều gì trong miệng 
mà tôi không nghe được. Sở dĩ tôi thắc mắc là vì cả 
nhà ai cũng đi chùa và có bàn thờ Phật trong nhà. 
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Điều này mãi đến trước giờ 
được rửa tội tôi mới được sáng tỏ.  

 
Khi nghe rõ chuyện này Bác 

Giáo liền nói ngay: 
- Như vậy để tôi đưa Bà vào 

trình với cha sở, tôi tin cha sở sẽ 
có hướng giải quyết cho Bà. 

 
Và Bà đã được cha Nguyễn 

Minh Cường giải tội. Lúc bước ra 
bên ngoài Bà cũng đầm đìa nước 
mắt, nhưng đó là những giọt lệ vui 
mừng, khác hẳn với những gì đã 
tuôn ra hơn nửa thế kỷ trước. Hôm 
ấy nước mắt tôi cũng chảy. Lạ hơn 
nữa là Ông Nội cũng không ngăn 
được giòng lệ. Khi tôi hỏi vì sao 
Ông khóc, Ông cười thật tươi, nhỏ nhẹ giãi bày: 

 
- Đến bây giờ Nội mới được minh oan, không còn phải mang cái tội vì lấy ông mà Bà Nội không được đến 

nhà thờ. 
 
Ngày tôi chính thức trở thành con của Chúa cũng là ngày khởi đầu việc Bà Nội được quay về với Người. 

Trong niềm tin tuyệt đối vào Thiên Chúa tôi tin chắc rằng dù bất cứ hoàn cảnh nào xảy đến với Bà Nội, Bà luôn 
được an lành trong bàn tay nhân ái của Đấng Cứu Thế. 

 

Xin Thêm 
 
Một buổi sáng đầu năm, một người nông dân ở làng nọ gặp cha xứ đang đi trên đường. 
- Chào cha ạ! Người nông dân lễ phép. 
- Chào đứa con của quỷ Sa tăng. Cha xứ trả lời. 
- Thưa cha, xin cha ban phước lành cho con, vì đêm qua con mơ thấy… 
- Tôi không quan tâm tới những giấc mơ của kẻ khác. Cha xứ ngắt lời. 
- Dạ, nhưng con mơ thấy những điều về cha. 
- Thật vậy sao! Thế anh kể đi. 
- Thưa cha, con mơ thấy con chết và đang đi lên thiên đàng. 
- Lên thiên đàng? Cha xứ kêu lên. Anh không bao giờ lên thiên đàng được vì anh có đi lễ nhà thờ đâu. 
- Lạy cha, thật ạ, con được lên thiên đàng. Con thấy một cái thang rất dài và một thiên thần đứng dưới chân 
cầu thang. Thiên thần đưa cho con một cục phấn rất to, rồi bảo con: “Mỗi bước lên cầu thang, phải đánh một 
chữ thập. Mỗi dấu thập ấy là tội lỗi mà con đã phạm phải ở trần gian. Khi nào thấy hết tội thì mới thôi làm dấu 
và cứ thế tiếp tục đi lên.” Sau khi con đã đánh rất nhiều dấu và leo lên khá xa thì con trông thấy một người đàn 
ông đang đi xuống. Con rất ngạc nhiên, vì người ấy chính là… cha. 
- Là tôi? Tại sao tôi lại đang ở đấy? 
- Thưa cha, đấy là điều mà con ngạc nhiên. Con đã hỏi cha và cha trả lời: “Tao xuống xin thêm phấn.” 
 

Tina Lương – Sưu Tầm 
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Diên Linh 

        
  Thấm thoát đã 14 năm trôi qua kể từ ngày đầu 
thành lập ca đoàn. Nhớ lại những ngày tháng mới 
thành lập, ca đoàn có khoảng 15 cháu tham gia và 
một số anh chị giúp đàn và lo snacks cho các cháu. 
 
 Khi vâng lời nhận trách nhiệm làm ca trưởng 
để hướng dẫn tập hát cho các cháu, tôi rất e dè, luôn 
lo lắng vì sợ mình không chu toàn được bổn phận và 
trách nhiệm được giao phó. Nhưng với tâm tình xin 
vâng và phó thác, tôi đã cầu nguyện, tin tưởng vào ơn 
Chúa; và biết rằng Chúa luôn dìu dắt và đồng hành 
với chúng tôi. Ngày tháng dần dà trôi, tôi cố gắng tập 
hát cho chính mình bao nhiêu thì các cháu cũng cố 
gắng bấy nhiêu để vừa hát tiếng Anh vừa hát tiếng 
Việt trong mỗi thánh lễ Giới Trẻ. Một số các cháu 
tham gia vào ban nhạc với năng khiếu rất đặc biệt. 
Trải qua một thời gian dài như thế tôi và các cháu đã 
học hỏi lẫn nhau rất nhiều điều hay không những 
trong lời ca tiếng đàn mà cả những đức tính đơn sơ, 
nụ cười trong sáng và tấm lòng yêu thương mà mọi 
người lớn nhỏ đã dành cho nhau.  
 

Thỉnh thoảng tôi nhận được những lời khích 
lệ: khen các em lúc này hát tiếng Việt rõ ràng, hát 
đều, hát khá hơn trước. Tôi luôn cảm tạ Thiên Chúa 
và không thể quên những anh chị, những phụ huynh 
đã âm thầm giúp các cháu từ tháng này qua tháng nọ. 
“Một cây làm chẳng nên non,” tôi chỉ làm một phần 
là tập hát cho các cháu thôi, còn rất nhiều việc cần 
thiết để ca đoàn lớn mạnh và tồn tại, đã có rất nhiều 
các anh chị tiếp tay giúp các cháu. Thời gian đầu có 
anh Xứng, anh Bảo giúp về phần đàn và ban nhạc. 
Rồi đến anh Vỹ, anh Huyến, anh Lộc, chị Loan, cháu 
Huy giúp cho ban nhạc tập luyện và đệm đàn nhịp 
nhàng, các anh chị luôn khuyến khích và giúp các 
cháu nhỏ có cơ hội để đàn cùng nhau. Nếu tiếng hát 
của các cháu mà thiếu vắng tiếng đàn thì không thể 

nào diễn tả ý nghĩa và tâm tình của bài hát tròn đầy 
được. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn thay mặt các cháu 
ca đoàn cám ơn đặc biệt đến cháu Tuấn giúp lo về 
phần set up âm thanh, một công việc đòi hỏi đến sự 
hy sinh rất lớn là khó có thể vắng mặt vào Chủ Nhật. 
Không những thế, vào tối thứ Bảy tập hát, Tuấn cũng 
luôn có mặt để giúp ca đoàn. Tuấn và Huy dù còn rất 
trẻ nhưng rất mẫu mực và có trách nhiệm. Hai cháu 
hiếm khi vắng mặt ở ca đoàn và nhà thờ. 

 
Ông bà ta thường nói: “Có thực mới vực được 

đạo.” Ca đoàn chúng tôi rất may mắn có chị thủ quỹ 
Thu Vân đã âm thầm giúp lo snacks cho các cháu vào 
mỗi buổi tập hát. Chị đã cùng tôi song bước từ những 
ngày đầu khi ca đoàn mới thành lập. Chị luôn lo chu 
đáo cho các cháu ăn no, ăn ngon, đều đặn, có cả thức 
ăn mặn, bánh trái và nước uống. Ngày trước, có 
những khi tôi hỏi chị có còn tiền quỹ để mua thức ăn 
cho các em không? Chị luôn mỉm cười nhỏ nhẹ nói: 
“Diên Linh đừng lo, có thiếu mình bù vào cũng 
không sao!” Nhờ quý phụ huynh và cộng đoàn yểm 
trợ, các cháu luôn được lo như thế trong những buổi 
tập hát. Tôi có nói lời cảm ơn đến chị chắc cũng 
không biết bao nhiêu cho đủ. 

 
         Ca đoàn đã có khoảng 45 cháu tham gia, hơn 
một năm nay có một số em không còn đi tập hát 
thường xuyên nữa, ca đoàn vắng hơn trước, phần lớn 
các cháu bận cho những sinh hoạt cuối tuần của gia 
đình và học đường. Tôi thường gọi các cháu là những 
thiên thần của Chúa, khi ngắm nhìn từng khuôn mặt 
hiền hòa, dễ thương, ngoan ngoãn, những ánh mắt 
thiết tha, những đôi môi cười ngây thơ và nghe các 
cháu hát tôi luôn thấy tâm hồn mình được nhẹ nhàng. 
Các cháu đã giúp tôi tạm gác lại những băn khoăn lo 
lắng, những mệt nhọc vất vả thường ngày, các cháu 
đã giúp tôi có những giây phút hướng lòng lên cùng 
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Chúa qua những bản thánh ca tuyệt vời, thật tuyệt 
vời! 

 
Tôi xin chia sẻ tâm tình của gia-đình-ca-đoàn 

Têrêxa; một gia-đình-ca-đoàn luôn gắn bó yêu 
thương, giúp đỡ, chia sẻ và khuyến khích nhau để 
cùng góp lời ca tiếng đàn dâng lên Thiên Chúa Tình 
Yêu. Ca đoàn đã chọn Thánh Têrêxa làm Thánh 
Quan Thầy, lễ nhớ vào ngày 1 tháng 10 hàng năm. 
Thánh Têrêxa được biết đến nhiều nhất bởi linh đạo 
"Đường Thơ ấu" của mình. Trong việc tìm kiếm sự 
thánh thiện, thánh nữ đã thấu hiểu rằng để đạt được 
điều ấy và bày tỏ tình yêu của mình đối với Chúa, thì 
không cần phải thực hiện những việc làm anh hùng 
hoặc "cao siêu." Thánh Têrêxa viết: 

 
"Tình yêu chứng tỏ chính nó bởi việc làm, vì vậy làm 
sao con có thể chứng tỏ tình yêu của mình được? Con 
không thể làm những việc cao siêu được. Cách duy 
nhất để con chứng tỏ tình yêu của mình là bằng cách 
rắc hoa; những bông hoa này là tất cả những hy sinh 
bé nhỏ, mỗi cái nhìn, mỗi lời nói và thực hiện mọi 
việc làm bé nhỏ nhất với tình yêu." 

 

Xin cho chúng con biết noi gương Thánh 
Têrêxa sống đơn sơ, khiêm nhường, thánh thiện và 
làm những việc nhỏ hàng ngày góp lại thành những 
bông hoa tươi đẹp nhân đức, thơm hương lành dâng 
lên Thiên Chúa Tình Yêu! Xin Chúa cho chúng con 
luôn biết đem những khả năng Chúa ban cho chúng 
con để góp sức nhỏ bé của mình trong công việc hát 
dâng lên Thiên Chúa trong thánh lễ hằng tháng. 
        

 Con cũng xin thay mặt các anh chị giúp ca 
đoàn, quý phụ huynh và các cháu kính gửi lời cảm ơn 
đến quý Cha, quý Soeur, quý Thầy và quý cộng đoàn 
đã luôn nâng đỡ, cầu nguyện và khuyến khích chúng 
con bằng cách này hay cách khác để giúp chúng con 
ý thức được việc chúng con đang làm là tôn vinh 
Thiên Chúa. 

     
      

*Xin quý vị tiếp tục đóng góp ý kiến, khuyến khích 
các em trẻ tham gia ca đoàn và hỗ trợ ca đoàn. Ca 
đoàn Têrêxa tập hát vào tối thứ Bảy trước ngày Chủ 
Nhật thứ 2 (Second Sunday) trong tháng, từ 6:30 pm 
đến 9:00 pm tại hội trường nhỏ (Small Hall). Xin liên 
lạc với chúng tôi qua email: vydienlinh@yahoo.com. 
Chân thành cảm ơn! 
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Cô Janine Hằng Lê 
10 Năm dạy tiếng Việt - Trường Việt Ngữ Saddleback 

 
Nguyễn Hương Giang 

 
 Cô Janine 
Hằng Lê là một cô 
giáo hiền lành, dịu 
dàng của Trường 
Việt Ngữ 
Saddleback. Năm 
nay cô phụ trách lớp 
Một. Tôi rất may 
mắn cùng đồng hành 
với cô trong suốt 10 
năm qua, cùng dạy 
chung lớp Việt ngữ 
lẫn lớp Khai Tâm 
của chương trình 

Giáo Lý Song Ngữ do các Soeur Dòng Mến Thánh 
Giá Los Angeles phụ trách.   
 
 Cô rất siêng năng, tận tụy dạy dỗ các em học 
sinh trong lớp với tinh thần trách nhiệm cao. Cô ăn 
nói nhỏ nhẹ hiền từ nên các thầy cô, các phụ huynh và 
các em học sinh ở trường rất yêu mến cô. Mặc dù cô 
rất bận rộn với công việc làm ở trường Đại học UCI 
và với gia đình, nhưng cô vẫn đều đặn tới lớp học mỗi 
trưa Chủ Nhật để chăm sóc, kiên nhẫn hướng dẫn các 
em tập phát âm đúng giọng, tập nói và tập viết thành 
câu văn. Cô giúp các em hiểu biết học tập, rèn luyện 
trau dồi văn hoá Việt Nam là một lợi ích tốt đẹp cho 
các em trong tương lai, vì hầu hết các trường đại học 
ở California đã có môn học Việt ngữ trong ngành 
Ngoại Ngữ. Các em có thể lấy môn Việt ngữ làm môn 
phụ trong chương trình học của các em. Vì đã học 
tiếng Việt nên các em lấy điểm A dễ dàng. Sau này 
các em ra đời sẽ dễ kiếm việc hơn, nhất là ngành Y 
Khoa hay Cảnh Sát vì cộng đồng Việt Nam rất phát 
triển và đông dân ở nhiều tiểu bang.  
 
 Cô Janine Hằng Lê còn có tấm lòng nhân hậu 
thương người. Cô rất tích cực đóng góp cho các hội 
thiện nguyện bác ái để giúp đỡ các em học trò nghèo ở 
Việt Nam, các gia đình nghèo đang đói khát vì các 
trận bão lụt tàn phá ở Việt Nam. Ngoài ra cô Janine 
Hằng Lê cùng với người phối ngẫu rất hăng say tham 
gia  Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng và Thăng Tiến 

Hôn Nhân Gia Đình để nâng cao đời sống thiêng liêng 
của hai vợ chồng. Cô luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi 
người trong Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp 
cùng thăng hoa đời sống thiêng liêng, kết hiệp chặt 
chẽ với Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ Maria và Thánh Cả 
Giuse để gia đình luôn êm ấm hạnh phúc.  
 
 Trường Việt Ngữ Saddleback hân hạnh vinh 
danh cô Janine Hằng Lê đã gắn bó với chương trình 
dạy Việt ngữ trong suốt 10 năm qua để bảo tồn văn 
hoá Việt Nam ở hải ngoại. Trường Việt Ngữ 
Saddleback chân thành tri ân sự đóng góp quý báu của 
cô Janine Hằng Lê và ước mong rằng cô vẫn kiên trì 
tiếp tục tình nguyện dạy dỗ giới trẻ ở hải ngoại yêu 
tiếng Việt, yêu đồng bào và yêu quê hương Việt Nam.  
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Diệp Thiện Mỹ 
 

ối hôm đó cả thành phố Sài Gòn và các vùng 
phụ cận rung chuyển bởi tiếng nổ của các đại 
pháo, các Đài Truyền hình liên tục chiếu hình 

ảnh cảnh hỗn loạn di tản của dân chúng miền Trung 
đổ dồn về Đà Nẵng. Chiến tranh ngày càng khốc liệt 
kề cận đến Sài Gòn. Từ ban công nhà tôi ở cư xá 
Thanh Đa, tôi và Phượng nhìn thấy những chớp sáng 
của các đại pháo nổ rung chuyển màn trời đêm. Nhà 
tôi hướng ra dòng sông Thanh Đa, lầu 4 lô D; nếu có 
quả đạn nào rơi lạc xuống thì tôi ở tầng thứ tư lãnh 
đạn trước cho dù xác suất trúng đích cực nhỏ nhưng 
tôi vẫn lo ngại. 
 
 Tối hôm đó đáng lý tôi phải đi trực ở Tổng 
Nha Kế Hoạch cùng một số các bạn chuyên viên, 
thực sự ra anh em gặp nhau bàn luận chuyện thời sự, 
uống cà phê dưới gốc cây me, ngắm các em gái học ở 
Trung Tâm Văn Hóa Pháp bên cạnh sở. 
 
 Phượng, cô vợ mới cưới của tôi, không dám ở 
nhà một mình, tội nghiệp nàng. Tôi đành bỏ trực cho 
nàng an tâm. Phượng như có linh cảm điều gì lại 
không muốn ngủ nhà ở cư xá Thanh Đa vì tiếng nổ 
của đại pháo, ánh sáng của hỏa châu soi sáng màn 
trời đêm và các đồng ruộng xa xa làm nàng lo sợ, 
nàng muốn tối nay về ngủ nhà ba mẹ. Tôi đành chìu 
theo nàng. Hai đứa lấy một ít đồ ngủ, kem và bàn 
chải đánh răng bỏ vào xách tay, cẩn thận đóng các 
cửa sổ và khóa cửa sắt nhà, rồi xuống lầu lấy xe 
Yamaha gởi ở nhà dưới. 
 
 Tối hôm đó trời lành lạnh nàng ngồi áp sát 
vào lưng tôi, tôi thấy thương nàng vô cùng, tôi thầm 
cầu mong từ nay hai đứa sẽ mãi chung đôi trên mọi 
nẻo đường. Khi đến nhà ba mẹ nàng cô giúp việc cho 
biết cả nhà đã đến nhà chị thứ ba ở trong cư xá Hàng 
Không Dân Sự trong vòng đai Tân Sơn Nhất. 
 
 Thế là chúng tôi lại chạy hướng về TSN, tôi 

có thẻ vào cổng phi trường vì cô em gái 
và chồng là Kỹ sư Công Chánh có nhà 
trong đó và tôi có ở tạm trong thời gian là 
sinh viên cho tới khi tốt nghiệp và đi làm 
ở Bộ Kế Hoạch, sau đó tôi mua nhà ở cư 
xá Thanh Đa. 
 
 Khi chúng tôi đến nhà bà chị của 
nàng mọi người đang quây quần đọc kinh 
Mân Côi. Phượng và tôi tìm một góc 

trong phòng, Phượng đọc kinh theo mọi người còn tôi 
và anh rể đứng xớ rớ kề bên nghe mọi người đọc kinh 
chẳng biết i tờ chi. 
 
 Đọc kinh xong mọi người hoang mang bàn 
chuyện thời sự và toan tính chuyện di tản. Ông bố vợ 
tôi có người em họ có tàu lớn ở Vũng Tàu nhưng 
đường bộ bị Việt Cộng phục kích, làm tắc nghẽn ở 
Bà Rịa. Hai bà chị ba và chị tư của Phượng làm việc 
cho cơ quan Mỹ được hứa hẹn sẽ có tên trong danh 
sách di tản, còn lại tôi và Phượng chưa có lối thoát 
chắc chắn. Cách đó khoảng 3 tuần ông Tổng Giám 
đốc Tổng Nha Kế Hoạch có triệu tập anh em chuyên 
viên lên phòng họp trên lầu, yêu cầu anh em chuyên 
viên hãy an tâm làm việc, hy vọng sẽ có biện pháp 
hòa giải, chiến tranh sẽ chấm dứt và tài năng, kiến 
thức của các chuyên gia kế hoạch sẽ rất cần thiết cho 
công cuộc tái thiết quốc gia hậu chiến. Nếu thỏa hiệp 
chánh trị không thành công, Mỹ sẽ có chương trình di 
tản cho gia đình anh em. Tôi nghe xong cảm thấy 
hoang mang không tin sẽ thành sự thật. Đối với tôi 
lúc đó di tản bằng ghe tàu có lẽ thực tế nhất nhưng 
hiểm họa chết sông chết biển quá cao. Phượng, cô vợ 
mới cưới của tôi, thực sự lo lắng, rươm rướm nước 
mắt. Trong lúc đó anh bạn rể của tôi thình lình xuất 
hiện ở cửa cùng ông bạn Mỹ vừa mới quen biết ở 
party các quân nhân Việt-Mỹ. Ông bạn Mỹ muốn anh 
bạn rể tôi dẫn về nhà cho biết. Ông là một Trung tá, 
lịch sự chào hỏi mọi người và uống vài cốc rượu với 
các đàn ông chúng tôi. Khoảng chừng 20 phút sau, 
ông nói với anh bạn rể tôi: “I like your family,” và 
nói ai muốn di tản đi Mỹ ông sẽ giúp. Mọi người chỉ 
cần ghi tên họ, ngày sanh vào tờ giấy trắng, tối hôm 
đó tất cả có 16 người gồm đủ già trẻ. Ông chào mọi 
người rồi cầm tờ giấy vào căn cứ DAO (Defense 
Attaché Office) ở Tân Sơn Nhất, và nói sẽ tìm 
chuyến bay cho chúng tôi. 
 
 Chỉ chừng 30 phút sau ông trở lại với chiếc 
UHAUL, mọi người có chừng 20 phút để chuẩn bị, 
hành trang không quá 1 xách tay. Tôi có thì giờ để lại 

T 
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chìa khóa nhà, xe Yamaha và làm giấy ủy quyền căn 
nhà ở Thanh Đa. 
 
 Tất cả mọi người chúng tôi chui vào thân xe 
Uhaul. Ông Mỹ lái xe, tới trạm kiểm soát Quân Cảnh 
thấy ông Mỹ lái xe khoát tay cho vào, không xét hỏi 
chi. 
 
 Khi vào trong căn cứ DAO chúng tôi xếp 
hàng ghi tên họ vào danh sách chuyến bay, lúc đó 
nhìn chung quanh tôi thấy khoảng ba bốn trăm người 
đến trước đứng ngồi, nằm la liệt trên sàn nhà. Tôi 
thầm nghĩ không biết bao giờ chúng tôi được xếp lên 
máy bay. Uể oải chúng tôi tìm một chỗ ngã lưng. 
 
 Khoảng 4 giờ sáng hôm sau, chúng tôi được 
gọi ra xếp hàng chuẩn bị ra xe bus loại xe chở quân 
nhân Mỹ thường thấy trên đường phố Sài Gòn. Xe do 
lính Mỹ lái chạy hướng về phi đạo nơi có chiếc phi 
cơ C130 đang chờ đợi. Bên trong máy bay đã có một 
số người tới trước, trong số những người tôi biết mặt 
có những gia đình tiếng tăm ở Sài Gòn. 
 
 Cách chừng ba bốn gia đình tôi thấy có gia 
đình bà Tư máy xay. Gia đình bà máy xay ở cách nhà 
tôi ba căn, quen biết khá thân với má tôi. Chúng tôi 
quen gọi như thế vì bà có nhà máy xay lúa. Hình như 
họ trông thấy tôi trước từ khi tôi bước vào máy bay. 
Khi tôi nhận ra họ tôi khẽ gật đầu chào, tôi thực 
không ngờ lại gặp họ trong hoàn cảnh này. Bà máy 
xay có ý gả con gái cho tôi. Tôi biết cô gái từ lúc 14-
15 tuổi, lớn lên cô trổ mã xinh đẹp nhưng chúng tôi 
không có duyên số, gặp lại nhau tôi chỉ nhìn gật đầu 
chào không nói chi. 
 
 Trời gần sáng, người xạ thủ đại liên Mỹ to lớn 
ngồi cạnh cửa hông sau của phi cơ chuẩn bị khẩu đại 
liên với giây đạn to lớn, viên đạn lớn hơn ngón chân 
cái của tôi. Máy bay từ từ lăn trên phi đạo rồi nhẹ 
nhàng cất cánh trong màn trời mờ mờ sáng. Qua 
khung cửa máy bay, tôi thấy thành phố Sài Gòn, Gia 
Định bên dưới, các nhà mái tôn rỉ sét chen lẫn các 
cao ốc trông thật tội nghiệp như một bà mẹ nghèo 
nàn trong chiếc áo rách vá nhiều mảnh khác nhau. 
Phi cơ bay dần ra hướng biển qua các đồng ruộng 
xanh bên dưới, lúc bấy giờ mặt trời đang lên ở chân 
trời, tôi thấy các đồng ruộng xanh bên dưới có những 
vết loang lở lớn do bom đạn để lại như vết thương 
trên da thịt người. Phi cơ bay dần ra biển xanh. 
Người phi công nói trên speaker cho biết đang nằm 
trong hải phận quốc tế, mọi người trên phi cơ như thở 

phào nhẹ nhõm trút bỏ nỗi lo sợ. Tôi nhìn Phượng 
thấy nàng lộ nét mừng vui, tôi khẽ hôn trên má nàng. 
 
 Lòng tôi bỗng dâng lên niềm cảm xúc lạ vì 
lần đầu tiên tôi cảm nghiệm được phép lạ: cả gia đình 
vợ tôi, trong đó có tôi, được cứu thoát khỏi biển lửa 
chiến tranh chỉ vì lòng tin và Chuỗi Kinh Mân Côi, 
không tốn một xu nào. 
 
 Thiên Chúa thương cứu cả gia đình tôi, đó là 
lần đầu tiên tôi cảm nhận được phép lạ. Nhưng mãi 
gần ba năm sau tôi mới xin theo đạo vì tôi còn cầu 
xin cùng Mẹ Maria và Thiên Chúa ban cho tôi ba 
điều. Các ông bà bảo trợ của tôi thường hỏi tới khi 
nào theo đạo tôi trả lời đang cầu xin ba điều. Tôi sẽ 
theo đạo nếu được toại nguyện và họ thường đùa bảo 
tôi, “he is dealing with God.” Sau khi được ba điều 
tôi nguyện xin và trong một buổi lễ Chúa Nhật, tôi 
nghe Cha Nguyễn Đức Tiến thuyết giảng về tình 
thương của Chúa Giêsu và phép lạ Ngài đã làm. Tôi 
thấy tâm hồn vô cùng xúc động và cảm nhận hồng ân 
Ngài đã ban, tôi đã được cứu thoát khỏi biển lửa 
chiến tranh và ba điều tôi nguyện xin theo thời gian 3 
năm tôi đã được Thiên Chúa ban cho. Tôi đã thưa 
cùng Cha Nguyễn Đức Tiến: Thưa Cha con xin theo 
đạo. Ngài đã vui vẻ nhận lời và đã chỉ dạy cho tôi 
Thánh kinh. Ngày tôi được Rửa Tội là ngày vui 
sướng nhất trong đời, không những vì vợ tôi vui 
mừng khi thấy tôi theo đạo mà tôi có cảm giác lâng 
lâng nhẹ nhàng sung sướng như người được tắm sạch 
sau bao nhiêu ngày không được tắm gội sạch sẽ. Cảm 
giác ngất ngây ấy kéo dài gần hai ba tuần lễ và thỉnh 
thoảng gợi trong hồn tôi là Thiên Chúa đoái thương 
đến tôi. Và tôi đã nguyện xin vác thánh giá theo chân 
Ngài kể từ ngày đó. 
 
 Tối hôm nay như có gì thôi thúc trong lòng 
làm tôi thức dậy viết tiếp đoạn chót cho trọn vẹn câu 
chuyện tình Chúa đoái thương tôi, và bây giờ là 
1g30 sáng. 
 
 Trở lại hoàn cảnh Sài Gòn đêm 23/4/75, nếu 
tôi đi trực ở Tổng Nha Kế Hoạch và vợ tôi ở nhà một 
mình thì cả hai chúng tôi đã bị kẹt ở lại trong biển lửa 
chiến tranh khi cả gia đình vợ tôi được cứu thoát vì 
Sài Gòn giới nghiêm 6 giờ, và khi ông bạn Mỹ đến 
thăm nhà khoảng 7:30 tối mọi người chỉ có thời gian 
30 phút để chuẩn bị ra đi, dù có thương yêu bao nhiêu 
chúng tôi cũng đã bị bỏ ở lại.  
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 Hôm nay nghe lời bài hát “God will make a 
way when it seems no ways…” gợi cho tôi nhớ lại 
chuyện xưa. Chúa đã dìu dắt chúng tôi từng bước một 
trong suốt cuộc đời cho mãi đến ngày hôm nay. Lòng 
tôi như vang lên câu hát: 
 

Biết lấy gì cảm mến 
Biết lấy chi báo đền 

Tình Chúa cao vời vợi 
Ngài đã thương con 

 
Thank you my Lord 

My Lord is Almighty God 
He makes a way for me 
When it seems no ways  

When it seems impossible  
His plan is always perfect 

And I Trust in Him 
 

Gia Tài Của Anh 
Có một cặp vợ chồng kia mừng kỷ niệm 25 năm ngày thành hôn, anh chồng thủ thỉ với vợ là:  

“Em ơi khi anh qua đời thì anh sẽ để lại gia tài trong cái rương kia cho em, nhưng mà phải đợi anh chết mới được mở nhá”  

Cô vợ nghe xong thì hơi thắc mắc??? nghĩ trong bụng “không biết ông chồng mình giấu cái gì trong cái rương đó mà bí mật vậy ta?? mà 
phải đợi đến khi ổng qua đời mình mới được mở??” hmmmm. 

Sau khi hai vợ chồng đi ra nhà hàng ăn mừng xong về thì ông chồng say xỉn lăn ra ngủ. 

Cô vợ lợi dụng thời cơ vì tò mò không biết có gì trong rương, bèn lén mở cái rương ra coi xem trong đó có gì.. 

Khi cô vợ mở ra thì thấy có 7 cái lon bia đã đập dẹp và trong một cái hộp nhỏ có 2000 đồng tiền mặt, không kềm chế được tính hiếu kỳ cô 
vợ không chờ đợi được lâu bèn đánh thức ông chồng dậy để hỏi cho ra lẽ. 

“Anh dậy mau cho em hỏi.” 

Ông chồng nói “Chuyện gì.” 

Cô vợ chỉ cái rương đã mở và hạch hỏi chồng: “Anh giải thích đi thế này là thế nào? Tại sao có 7 lon bia và 2000 đồng? Gia tài để lại 
cho em như vậy là nghĩa lý gì?” 

Ông chồng từ từ chậm rãi giải thích: “Mỗi một lần em cãi nhau và em xúc phạm đến tự ái của anh thì anh buồn anh uống một lon bia 
xong anh đập dẹp và bỏ vào rương đó” 

Cô vợ mừng thầm trong bụng và nói: “ồ thế à vậy trong suốt 25 năm em chỉ làm cho anh buồn có 7 lần thôi hà anh?  Vậy còn 2000 đồng 
kia là sao anh?” 

Ông chồng trả lời với vẻ mặt hơi ngượng nghịu: “2000 đồng đó là tiền anh bán lon !!!!” 
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RIBS (Western Style) 
SƯỜN HEO (Kiểu miềnTây Mỹ) 

 
Tina Lương 

 
NGUYÊN LIỆU: (tất cả có bán tại siêu thị Mỹ) 
 

- 1 rack Sườn Heo (Pork Loin Back 
ribs) tuỳ ý 

- Gia vị: Sixpepper hoặc Sweet 
Mesquite Seasoning : 4 oz (1/2 cup) 

- Tomato Ketchup: 12 oz (1&1/2 cups) 
- Maple Syrup: 8 oz (1cup) 
 

CÁCH LÀM: 
 

- Sườn cắt khúc khoảng 2 hoặc 3 đốt 
xương (tuỳ), luộc sơ với nước muối 
cho sạch 

- Vớt sườn cho vào nồi nước sôi mở 
nắp, chút muối, luộc khoảng 30 phút 
(mềm tuỳ ý) vớt ra để ráo nước, chờ 
sườn nguội mới ướp (nhớ hớt bọt để 
cho nước trong vì có thể dùng nấu bún mọc hoặc bún riêu, v.v...) 

- Nước ướp: trộn chung Sixpepper hoặc Sweet Mesquite Seasoning, Ketchup, Maple Syrup đã phân lượng 
như trên trong khoảng 15 phút (để gia vị kịp nở) 

- Sau khi sườn nguội, nhúng từng miếng sườn vào tô nước ướp. 
- Xếp sườn vào khay theo thứ tự (tránh chồng chất lên nhau) dùng cọ phết thêm nước ướp trên từng miếng 

sườn, cho vào lò nướng với nhiệt độ 350 trong khoảng 1 tiếng hoặc khi thấy mặt miếng sườn keo lại là 
được. 

 
Ghi chú: 
- Nguyên tắc pha nước ướp như thế, nếu muốn làm nhiều sườn thì pha thêm theo tỷ lệ trên, còn dư cất vào 

tủ đá. 
- Món sườn ăn kèm theo món Mashed potato & Corn rất tuyệt!  

 
* Chúc tất cả các “Đầu Bếp Gia Đình” thành công mỹ mãn… 

 
 

Trúng Vé Số 
 
Chuyện kể rằng, có một anh chàng thanh niên kia đứng dưới chân tượng Thánh Cả Giuse và cứ lẩm bẩm rằng: 
"Xin cho con được trúng số độc đắc dù chỉ một lần thôi." 
 
Thánh Cả mỉm cười cúi xuống vỗ nhẹ vào vai chàng thanh niên: "Nè, con có bao giờ mua vé số đâu mà trúng." 
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Người Trợ Tá Trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể? 
 

Trợ Tá Phaolô Cao Tiến Dũng 
 
  
 Để muốn biết về người Trợ Tá trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể, chúng ta nên tìm hiểu về cấu 
trúc Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể từ Trung Ương đến cấp miền và Đoàn, cũng như để hiểu được người Trợ 
Tá liên hệ và chức năng trong PT/TNTT như thế nào. 
  
 Sau 30 tháng 4, 1975, nhiều người Việt ty nạn cộng sản đã định cư rải rác trên khắp nước Hoa Kỳ. 
Nhiều cộng đoàn công giáo được thành lập và có những sinh hoạt cho các em thiếu nhi. Để đáp ứng nhu cầu 
cho sự sinh hoạt được thống nhất, Phong Trào TNTT Việt Nam tại Hoa Kỳ được chính thức thành lập vào năm 
1984 với mục đích nối tiếp lòng tôn sùng Chúa Giêsu Thánh Thể của các bạn trẻ Công Giáo, để đào tạo họ trở 
thành người lãnh đạo phong trào và cũng là tông đồ của Giáo Hội. Phong Trào TNTT tại Hoa Kỳ đứng đầu là 
Tổng Tuyên Úy Phong Trào và Hội Đồng Lãnh Đạo Phong Trào. Để thuận tiện trong việc điều hành, Phong 
Trào được chia ra làm 8 Miền theo hệ thống của Liên Đoàn Công Giáo Việt nam tại Hoa Kỳ. Đứng đầu mỗi 
miền là Cha Tuyên Úy Miền và Ban Chấp Hành Miền. Dưới miền là Liên Đoàn. Đứng đầu mỗi liên đoàn là Cha 
Tuyên Úy Liên Đoàn và Ban Chấp Hành Liên Đoàn. Dưới Liên Đoàn là các Đoàn. Đoàn Lê Bảo Tịnh của Cộng 
Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thuộc miền Tây Nam, Liên Đoàn Nguồn Sống. Tuyên Úy của Đoàn Lê Bảo Tịnh 
là cha Trương Quyền. Dưới đây là sơ đồ của tổ chức PT/TNTT: 
 

 

Về cấu trúc của Phong trào TNTT có thể chia thành 2 nhóm: Giảng huấn và thụ huấn. 
• Giảng huấn gồm có: Các Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và Huynh Trưởng. 
• Thụ huấn gồm có các Ngành: Ấu Nhi, Thiếu nhi, Nghĩa sĩ và Hiệp sĩ. 
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Ngành Trợ Tá được thành lập nhằm mục đích giúp 
cho PT/TNTT phát triển sinh hoạt mạnh hơn và hữu 
hiệu hơn. Người Trợ Tá là những giáo dân nhiệt 
thành, đạo đức được đào tạo để làm phụ tá cho cha 
tuyên úy và trợ giúp các huynh trưởng trong các sinh 
hoạt của đoàn TNTT. Với những kinh nghiệm đáng 
quý của đời sống gia đình cũng như ngoài xã hội, 
người Trợ Tá là chỗ dựa tốt về tinh thần cũng như vật 
chất mỗi khi người Huynh Trưởng cần đến. Không 
những mang vai trò hướng dẫn tinh thần, cố vấn, góp 
ý, người Trợ Tá còn là chiếc cầu nối hữu hiệu giữa 
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể và Cha Tuyên Úy, phụ 
huynh và cũng như trong cộng đoàn giáo xứ. 
 
 Nội Quy của Phong Trào TNTT Việt Nam tại 
Hoa Kỳ năm 2009 điều 25.2 xác định: Trợ Tá là người 
giáo dân có khả năng và kinh nghiệm, được Phong 
Trào huấn luyện, dấn thân hoạt động để: Hỗ trợ và cố 
vấn các huynh trưởng trong các sinh hoạt của phong 
trào. Góp phần vào việc xây dựng và phát triển phong 
trào. 
 
 Cha Tuyên Úy Phanxicô Xavier Trần Quốc 
Tuấn trình bày rằng Trợ Tá là thành phần hỗ trợ nồng 
cốt cho PT/TNTT vì kinh nghiệm cho thấy rằng đoàn 
nào có nhiều Trợ Tá nhiệt tâm dấn thân phục vụ, đoàn 
đó bền vững và phát triển mạnh. Đoàn Lê Bảo Tịnh 
của cộng đoàn chúng ta có 80 đến 100 em. Các em là 
những thế hệ trẻ, đầy sức sống mãnh liệt mà chúng ta 
cần quan tâm rất nhiều về sự giáo dục nội tâm cũng 
như năng khiếu chuyên môn. Các cha Tuyên Úy phải 
bận rộn với công việc mục vụ của giáo xứ nên không 
có thời giờ quan tâm và coi sóc cho đoàn; còn các 
thầy và sơ trợ úy lại không nhiều (không có nhiều ơn 
gọi đi tu) và vừa bận học trong các chủng viện nên 
cũng không có thời giờ hướng dẫn đoàn; vì thế các 
đoàn TNTT chỉ còn trông cậy vào các Trợ Tá là 
những giáo dân vừa đông đảo vừa có điều kiện thuận 
lợi hỗ trợ cho đoàn cả về vật chất lẫn tinh thần. 

 Đức Cha Nguyễn Thái Thành giảng trong tĩnh 
tâm mùa vọng tại cộng đoàn ĐMHCG về sự mở lòng 
của chúng ta. Chúa lúc nào cũng đứng ngay cửa lòng, 
gõ cửa liên lỷ để mời gọi chúng ta mở lòng, để hy sinh 
cho các em bằng cách gia nhập vào Ban Phụ Huynh 
hoặc có khả năng, gia nhập vào Trợ Tá. Đừng đóng 
cửa lại. Hãy mở ra để đón Chúa như là đón các em 
Thiếu Nhi vậy. Khi trở thành một người Trợ Tá, 
chúng ta cần phải sống đúng theo phương châm của 
phong trào dành cho những người giảng dạy: Giảng 
những điều mình tin, và sống những điều mình giảng.  
Người Trợ Tá phải lấy Thánh Thể làm trung tâm điểm 

đời sống, để được đời sống luôn kết hợp với Thiên 
Chúa. Để có một đời sống chứng nhân đích thực, 
người Trợ Tá TNTT cần phải sống qua 3 phương 
diện: 
 
• Sống đức tin: sống đạo và chia sẻ đức tin với 

huynh trưởng và các em TNTT. 
• Sống bác ái và công bằng: dùng tài năng Chúa 

ban để yêu thương và hy sinh phục vụ TNTT. 
• Sống truyền giáo: dấn thân hướng dẫn và hỗ 

trợ cho TNTT. 
 
 Trong sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô 
ngày thế giới về ơn gọi, đã nhắc nhở chúng ta rằng 
ngày hôm nay, Chúa tiếp tục kêu gọi đi theo Ngài. 
Chúng ta không được chờ đợi cho đến lúc hoàn hảo 
mới quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa “này con 
đây”, và cũng đừng kinh hãi vì những giới hạn và tội 
lỗi của chúng ta, nhưng đón nhận tiếng Chúa với tâm 
hồn rộng mở. Ơn Gọi của Chúa đến với chúng ta là 
không phải đi tu, nhưng là ơn gọi phục vụ. Giáo dục 
giới trẻ không phải là công việc của Huynh Trưởng, 
Trợ Úy, Trợ Tá, hoặc Cha Tuyên Úy, mà là của tất cả 
mọi người chúng ta, nhất là giáo dục các em trong 
cuộc sống ở hải ngoại này. Phong Trào cũng như 
Cộng Đoàn chúng ta đây, xin kêu gọi quý vị phụ 
huynh hãy tích cực dấn thân, tiếp tay với chúng tôi, 
nhất là trong vai trò Trợ Tá để giáo dục và huấn luyện 
các em trở thành những người Kitô hữu tốt và người 
công dân tốt cho đất nước. 
 

Sống với 4 điều: Cầu Nguyện, Rước Lễ, Hy Sinh, 
Làm Việc Tông Đồ 

 
Khẩu Hiệu của Trợ Tá là PHỤC VỤ. 

 
Khăn đỏ viền xanh. 
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Kìa Bà Nào… 
         Quân binh Legio Mariae, nvn 

 

ằng năm trong thánh lễ bổn mạng hoặc kỷ niệm ngày thành lập Cộng Đoàn thì Ca đoàn St. Nicholas 
thường hay hát bài “Kìa Bà Nào” sáng tác của Lm. Hoàng Diệp phổ nhạc qua bài ca Magnificat mà 
giáo hội vẫn thường hát và thích hát. Hội viên Legio Mariae thường đọc trong phần kinh Catena. Kinh 

Catena là bài ca tuyệt vời xuất thần từ trái tim nhân ái của Mẹ Maria ca ngợi tình yêu vô biên của một Thiên 
Chúa giàu lòng xót thương, một Thiên Chúa trung tín và công bình với con người từ muôn thuở. Kinh Catena là 
bài ca hy vọng, đầy khích lệ và tin tưởng cho người Legio tiến tới, được đọc giữa buổi họp và hằng ngày trong 
lời kinh nguyện. 

Kinh Catena 

CÂU DẠO: Kìa!  Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt 
trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như đạo binh xếp hàng vào trận? 
  
MAGNIFICAT 
 
• Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa. 
− Và lòng tôi hớn hở mừng rỡ, trong Thiên Chúa, Đấng cứu chuộc tôi. 
• Vì Chúa đã trông đến sự thấp hèn tôi tá Chúa; vậy từ nay muôn đời sẽ 

khen tôi có phước. 
− Vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Người 

là chí thánh.  
• Lòng Chúa Thương Xót trải qua đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc 

những người kính sợ Chúa. 
− Chúa đã ra tay uy quyền đánh tan người kiêu ngạo, với những ý nghĩ 

kiêu căng của chúng. 
• Chúa đã hạ người quyền hành xuống khỏi vị cao, và đã nâng người 

hèn mọn lên. 
− Chúa đã cho người đói khó no đầy ơn phúc, và để người giàu có trở về 

tay không. 
• Chúa đã săn sóc Is-ra-el đầy tớ Chúa, bởi nhớ lại Lòng Chúa Thương Xót. 
− Như Chúa đã phán hứa với tổ phụ ta, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. 
• Sáng danh Ðức Chúa Cha … 
-    Như đã có trước vô cùng … 

CÂU DẠO: Kìa! Bà nào đang tiến lên như rạng đông, đẹp như mặt trăng, rực rỡ như mặt trời, uy hùng như 
đạo binh xếp hàng vào trận? 

• Lạy Ðức Maria chẳng mắc tội tổ tông truyền 
-    Chúng con chạy đến cùng Bà, xin cầu cho chúng con. 

Trong bài hát và ngay cả Legio khi đọc câu “Đạo binh xếp hàng vào trận”, nhưng có thể đa số không 
hiểu tại sao nói “đạo binh xếp hàng vào trận”. 

Khi xem phim chiến tranh của đế quốc Rôma, và đọc cuốn “De bello gallico” về cuộc chiến xứ Gaule, 
nên hiểu rõ chiến thuật của Caesar khi đem quân chinh phục các nước lạc hậu như xứ Gaule, nước Đức, nước 

H 
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Anh và nhiều dân tộc Âu châu bấy giờ. Và Rôma đã chiếm và thu phục cả Châu Âu bấy giờ để lập nên đế quốc 
Rôma. 

Hồi đó có bộ binh, kỵ binh và lính bắn tên. Khi vị chỉ huy thấy tình hình đã chín mùi để cho binh lính 
tham chiến thì ra lệnh thổi kèn làm hiệu. Khi nghe hiệu kèn thì như cái máy, binh sĩ xếp hàng theo lục quân, kỵ 
binh, lính bắn tên. Họ làm nên những con rùa, bên ngoài và bên trên là các lá thuẫn xếp theo thứ tự ngắn dài hay 
dài ngắn. Và rồi từ mỗi đơn vị, đều có trống lệnh riêng, để cho binh lính khi nghe hiệu lệnh sẽ xếp thành những 
con rùa trận. Thuẫn đều xếp theo thứ tự bốn phía, đoàn quân và thuẫn lớn thì xếp trên đầu mỗi đơn vị, các kẽ hở 
ở giữa các thuẫn bên hông đều có lính bắn tên vì bộ binh đứng trước. Trong tiếng trống trận các đơn vị đều tiến 
lên. Khi hiệu lệnh xếp hàng vào trận (Acies ordinata) ban ra thì được hiểu rõ kể như chỉ có thắng chứ không 
bại. Các bộ lạc mọi rợ, mạnh nhưng ô hợp, tiến vào phía con rùa thì chỉ có chết và không giữ vị trí được. Và khi 
bộ binh đã đánh tan tác đối phương, thì đến lượt kỵ binh tiến lên thanh toán. 

Cho nên “Đạo quân xếp hàng vào trận” chỉ có chiến thắng không bao giờ bại cả. Chính Napolêon đã áp 
dụng chiến thuật này và đạt được nhiều chiến thắng. Chiến thắng vì chỉ nghe một hiệu lệnh, và chỉ có tiến lên 
không bao giờ lùi bước! Cho nên một khi “Acies ordinata” thì chỉ có chiến thắng chứ không bại vì chỉ nghe một 
hiệu lệnh để tiến. 

Đạo binh (Legio) là đơn vị lính La Mã khi xếp hàng vào trận (Acies ordinata) nên chỉ có chiến thắng, và 
đạo binh này là hình ảnh tuyệt vời của Mẹ Maria. Muốn cho chiến dịch thành công, mọi binh lính chỉ cần nhắm 
mắt nghe hiệu lệnh bằng tiếng trống và chiến thắng. 

Hội viên Legio là người chỉ biết vâng lời Mẹ, và làm những việc Mẹ dạy. Họ tuân theo kỷ luật Legio 
nếu muốn làm cho nước Chúa trị đến. Hội viên Legio chỉ việc nhắm mắt nghe theo lời Mẹ với tinh thần kỷ luật 
là sẽ chiến thắng Satan với lời kinh là lá thuẫn và tràng hạt là khí giới. 

Khi Trung cộng chiến thắng trên đại lục Trung Hoa, cộng sản đã tìm Legio để tiêu diệt, bắt phải giải tán 
nên Mẹ đã soi sáng cho hội đổi tên, và sau bao nhiêu năm vẫn sống mạnh; họ đã in Kinh Thánh phát không, rửa 
tội cho nhiều người, giúp các linh mục hầm trú làm việc tông đồ. Ở Việt Nam, khi các cán bộ từ miền Bắc vào, 
họ luôn tìm Legio để tiêu diệt, vì họ học bài học từ Trung Hoa cộng sản. Một cha sở ở Láng Sen, Phụng Hiệp, 
giáo phận Cần Thơ, một hôm gặp được cán bộ huyện ủy, ông ta cứ hỏi trong xứ đạo có cái hội tên là Legio 
không? Cha hỏi lại: Cái tên Tây đó chúng tôi đâu có biết. Nhưng cán bộ đâu có biết rằng hội Legio đã đổi tên 
thành hội “Đức Mẹ chỉ bảo đàng lành” nên vẫn sinh hoạt vui vẻ. 

Điều này là bài học cho các quân binh Legio Mariae “Nhờ Mẹ con làm cùng với Mẹ, con hoạt động, con 
cầu nguyện nhất là vâng lời như Mẹ đã vâng lời “Sicut voluntas tua.”  Hội Legio là một đoàn thể Công Giáo 
Tiến Hành và là viên ngọc qúy cho xứ đạo. Hãy cầu nguyện, đoàn kết, vâng lời và khiêm nhường như Mẹ 
Maria. 

“Mẹ Maria … rất hiểu biết về những khát vọng cao cả và thầm kín nhất của các con. Trên tất cả, Mẹ 
biết rất rõ mong ước về sự yêu thương vĩ đại của các con, về nhu cầu yêu và được yêu của các con. Bằng cách 
hướng về Mẹ, bằng cách ngoan ngoãn đi theo Mẹ, các con sẽ khám phá ra được vẻ đẹp của tình yêu; không 
phải thứ tình yêu “vụ lợi” vốn gian dối và tức thời, được tích tụ trong một thái trạng ích kỷ và vật chất, mà thứ 
tình yêu rất thật và sâu đậm” (Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16). 
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Hào Lưu & Christy Trần 

Gia đình chúng tôi đến với Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cách đây 4 năm khi đưa con trai chúng 
tôi đến học tiếng Việt, Giáo Lý và sinh hoạt Thiếu Nhi Thánh Thể (TNTT) mỗi Chúa Nhật hàng tuần. 

 
Chúng tôi rất thích cách tổ chức của liên trường. Lớp Việt Ngữ bắt đầu lúc 1:40PM – 2:40PM, sau đó là 

lớp Giáo Lý từ 2:40PM – 3:50PM, rồi các em được nghỉ ngơi và ăn nhẹ khoảng 10 phút. Nói là ăn nhẹ nhưng 
thật ra thực đơn rất là phong phú. Có hôm các em được ăn pizza và chips, hôm thì croissants, chicken nuggets, 
pasta, dumplings, hotdogs, donuts... Ăn xong thì các em bắt đầu sinh hoạt TNTT từ 4:00PM – 5:00PM, sau đó 
các em cùng các huynh trưởng sẽ tham dự thánh lễ. 

 
Chúng tôi rất cảm kích các thầy cô của trường Việt Ngữ, đã hy sinh thời giờ quý báu của mình để dạy dỗ 

các em biết đọc, biết viết tiếng Việt và duy trì văn hóa Việt Nam. Chúng tôi cũng không quên công sức các thầy 
cô của trường Giáo Lý, đã dạy cho các em biết yêu mến Chúa và làm sao cố gắng trở nên người con ngoan 
trong gia đình. 

 
Thêm vào đó, gia đình chúng tôi cũng rất cảm ơn các huynh trưởng và phụ tá trong ban TNTT đã giúp 

các em hiểu biết thêm về Chúa và hướng dẫn cho các em nhiều sinh hoạt lành mạnh như picnic, camping, 
holiday parties, Phở Night (fund raising for camping)... Chúng tôi còn nhớ lần đầu tiên tham dự Phở Night. 
Hôm đó ngoài trời thì lạnh vì đó là vào tháng Giêng, nhưng trong hội trường thì rất ấm cúng và đầy mùi hương 
vị phở. Mọi người vừa thưởng thức phở vừa xem các em TNTT trình diễn văn nghệ thật là vui. 

 
Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nguyện xin Thiên Chúa 

và Đức Mẹ ban hồng ân cho quý Cha, quý Sơ, quý Thầy Cô của liên trường, các phụ tá, các em huynh trưởng 
TNTT và các thành viên trong Cộng Đoàn ĐMHCG. 
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Cô Ngô Thúy Vân 
Giáo Viên Tiêu Biểu 2018 - 2019 

Đặng Mỹ Hạnh 

Thời gian 
trôi qua thật nhanh, 
mới đó mà cô Thúy 
Vân đã gắn bó với 
những sinh hoạt của 
trường Việt ngữ 
được 8 năm rồi. Là 
một người làm việc 
trong âm thầm, ít 
khi nào thích nói về 
mình. Cô tâm sự: 
“Mình đâu có làm gì 
nhiều để nhiều 
người biết đến và 
khen ngợi; những 

việc mình làm có đáng là bao so với sự hy sinh của 
nhiều thầy cô khác đâu.” Nhất là viết về cô trong cuốn 
đặc san, cô lại càng không muốn. Tôi phải năn nỉ pha 
lẫn “hăm dọa”, cô mới đồng ý cho tôi viết lên đôi nét 
về cô.  

 
Cô Thúy Vân vào trường phụ dạy lớp 1 chung 

với cô Lan Anh vào năm 2010. Từ đó đến nay, cô đã 
dạy các em học sinh từ lớp Vỡ Lòng, lớp 1, lớp 3 và 
lớp Đàm Thoại. Cô là một người hiền lành, dễ tính. 
Mỗi khi tôi nhờ cô phụ trách lớp nào, cô đều vui vẻ 
nhận lời, không bao giờ phàn nàn hay từ chối. Tôi còn 
nhớ có năm tôi nhờ cô phụ trách lớp Vỡ Lòng, là lớp 
đầu tiên của chương trình Việt ngữ. Rồi năm kế tiếp, 
tôi lại nhờ cô phụ trách lớp Đàm Thoại, là lớp cuối 
trong chương trình Việt ngữ của trường, cô cũng vui 
vẻ nhận lời. Mặc dù cô biết sẽ có những khó khăn và  
vất vả khi dạy các em học sinh lớn tuổi hơn là các em  
học sinh nhỏ tuổi. Cô luôn tìm tòi và tự sáng tạo ra  

 
những phương pháp dạy riêng hầu mong cho các em 
học sinh ham học và dễ hiểu bài tiếng Việt hơn. Niềm 
vui của cô là mỗi tuần đến lớp dạy tiếng Việt cho các 
em. Cô chia sẻ: “Mong ước lớn nhất của cô là làm 
cách nào cho các em càng ngày càng yêu thích học 
tiếng Việt nhiều hơn. Bởi tiếng Việt của chúng ta hay 
và phong phú, rất khó cho các em sinh ra và lớn lên ở 
hải ngoại học. Với thời gian ngắn ngủi một tiếng mỗi 
tuần không thể giúp cho các em tiến bộ trong việc học 
tiếng Việt nếu như không có sự đóng góp tích cực của 
quý phụ huynh.” 

 
Với tấm lòng yêu thương dạy trẻ, cô Thúy Vân 

không vắng mặt một buổi dạy nào của Việt ngữ. Dù 
nắng hay mưa, dù mệt mỏi hay khỏe mạnh, cô vẫn đến 
lớp đều đặn. Tôi thường đùa với cô rằng: “Năm nay, 
em sẽ tặng giải Giáo Viên Chuyên Cần cho cô nhé!” 
Không những là cô giáo chuyên cần, cô Thúy Vân còn 
là ca viên của Ca đoàn Saint Nicholas. Đặc biệt là anh 
Nam (chồng cô Thúy Vân) hàng tuần đã hy sinh rất 
nhiều thời giờ để giúp cho chương trình Việt ngữ, 
Giáo Lý và Thiếu Nhi Thánh Thể trong cộng đoàn. 

 
Cám ơn sự hy sinh đóng góp của cô Thúy Vân 

và gia đình dành cho trường Việt ngữ nói riêng, đặc 
biệt cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nói 
chung. Thầy cô của trường rất cảm kích và tri ân 
những đóng góp hết sức quý báu của cô Thúy Vân và 
anh Nam. Kính chúc anh Nam và cô Thúy Vân luôn 
được nhiều sức khỏe để cô tiếp tục dạy tiếng Việt cho 
các em và đem tiếng hát của mình hiệp dâng lên Chúa 
trong mỗi Thánh Lễ.  
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Cô Vũ Tuyết Linh 
10 Năm dạy tiếng Việt - Trường Việt Ngữ Saddleback 

Lê Hằng Janine 
 
Cô Tuyết Linh là vợ của anh Nguyễn Viết Lân, Chủ tịch Cộng Đoàn 

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, hai vợ chồng có hai người con giỏi và rất ngoan là 
Lễ và Lộc. Tôi có dịp gặp cô hằng tuần, từng là một phụ huynh đưa con đến 
trường học Việt ngữ, cô Tuyết Linh thấy nhu cầu cần giáo viên và theo lời 
mời gọi của Ban Giảng Huấn, cô đã nhận lời chính thức vào dạy Việt ngữ 
vào năm 2009 cho tới nay là đã gần 10 năm.  

 
Khi nào gặp cô Tuyết Linh thì bạn cũng thấy trên gương mặt cô luôn 

nở rộ một nụ cười thật tươi. Cô lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ những người 
chung quanh một cách hòa nhã và thầm lặng. Tuy rất bận rộn với gia đình 
như những chị em khác trong Cộng Đoàn nhưng cô đã hy sinh thời gian mỗi 
Chúa Nhật cùng với con trai lớn là Lễ và người con thứ là Lộc đến trường 

học và dạy trong mấy năm qua.   

Mỗi lần họp Ban Thường Vụ thì tôi được biết là cô rất chu đáo lo các thức ăn nhẹ, trái cây và bánh ngọt 
cho mọi người. Khi Cộng Đoàn có tiệc, cô Tuyết Linh đã rất chu đáo lo từng chi tiết để giúp đỡ cho công việc 
của Cộng Đoàn và giáo xứ được dễ dàng và gọn gàng hơn, chẳng hạn như: đặt thức ăn, đi mua sắm những đồ 
dùng cần thiết cho buổi tiệc, cô không nề hà việc gì. Cô cũng lo nấu những món chè và cháo để phục vụ Cộng 
Đoàn trong những buổi ăn tối sau thánh lễ thứ Sáu đầu tháng và sau giờ học hỏi Phúc Âm để mọi người cùng 
quây quần ăn tối và hàn huyên. Những lúc có những ngày lễ lớn quan trọng như Noel, Tết, Valentine, và bế 
giảng cô thường làm những tiệc nhỏ với các lớp kề bên để thưởng công cho các em chịu khó, siêng năng và 
chăm chỉ đến lớp như là một phần thưởng để nâng đỡ tinh thần các em.  

Nhận thấy sự cần thiết trong việc bảo tồn tiếng Việt và văn hóa Việt là quan trọng cho gia đình cô, khi 
thấy hai con của mình đã lớn khôn, hiền lành trong môi trường với cộng đoàn người Việt, nên cô đã không ngần 
ngại mà lại còn rất vui vẻ bỏ công sức ra để giúp cho các em học sinh khác biết đọc, viết và hiểu tiếng Việt.  
Đây cũng là điều cô khuyến khích hai con trai của cô sau khi học xong chương trình tiếng Việt của trường trở 
lại giúp phụ giáo các lớp Việt ngữ và Giáo lý hàng tuần.   

Trong suốt gần mười năm qua cô Tuyết Linh đã thương lo, chăm sóc và dạy dỗ các em học sinh trường 
Việt ngữ. Thời gian qua rất mau, nhưng tôi nghĩ các em và các thầy cô Trường Việt Ngữ Saddleback không thể 
quên những công sức, hy sinh và hỗ trợ của cô với trường.   

Tôi xin mượn lời cầu nguyện sau đây của linh mục Antôn Nguyễn Cao Siêu, S.J., trước là để cám ơn, 
sau là cầu nguyện cho cô và gia đình cô: 

“Con tạ ơn Cha vì những ơn Cha ban cho con, 
những ơn con thấy được và những ơn con không nhận là ơn. 
Con biết rằng, con đã nhận được nhiều ơn hơn con tưởng, 

biết bao ơn mà con nghĩ là chuyện tự nhiên. 
Con thường đau khổ vì những gì Cha không ban cho con, 

và quên rằng đời con được bao bọc bằng ân sủng. 
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Tạ ơn Cha vì những gì Cha cương quyết không ban 
bởi lẽ điều đó có hại cho con, 

hay vì Cha muốn ban cho con một ơn lớn hơn. 
Xin cho con vững tin vào tình yêu Cha 

dù con không hiểu hết những gì Cha làm cho đời con”. 
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Cô Nguyễn Vỹ Diên Linh 
15 Năm dạy tiếng Việt - Trường Việt Ngữ Saddleback 

Đặng Mỹ Hạnh 
Nguyễn Cynthia 

Nông Anna 
 

“Xuân về tết trở lại rồi đây 
Những đóa mai vàng đẹp ngất ngây 

Cúc rạng tươi màu khoe vẻ thắm  
Đào xinh sắc rực tỏa hương đầy 
Lan chờm bệ cửa khoe nụ biếc 
Giữa lối hồng nhô đóa hoa gầy 

Đóa trạng nguyên kề bên vạn thọ  
Giăng đầy khắp cả cõi trần ai.” 

Xin cho phép tôi mượn 
những vần thơ “Sắc Đẹp Mùa 
Xuân” mà tôi không nhớ rõ tên tác 
giả để gởi tặng cô Nguyễn Vỹ Diên 
Linh. Cô là một cô giáo mẫu mực, 
tận tâm, hết lòng phục vụ trường 
Việt ngữ trong suốt mười lăm năm 
qua. Và một lời tri ân dành cho cô, 
một người đẹp yêu hoa, yêu thơ, 
dịu dàng, luôn từ tốn và nhỏ nhẹ 
với tất cả mọi người. 

Cô Diên Linh là Hiệu Phó 
Ngoại Vụ từ năm 2011 đến nay. 
Gần 8 năm làm Hiệu phó, cô đã tận tâm giúp cho Ban 
Điều Hành của trường rất nhiều. Cô luôn luôn tìm 
những phương pháp dạy tiếng Việt dễ hiểu để chia sẻ 
với thầy cô trong trường. Cô thường mời gọi, khuyến 
khích và lo ghi danh cho quý thầy cô tham dự khóa Tu 
Nghiệp Sư Phạm hằng năm. Không có một buổi lễ 
hay buổi tiệc nào của trường mà không có bàn tay 
khéo léo của cô lo trang trí, cắm hoa, làm những khay 
thạch, khay trái cây cho thầy cô và các em học sinh 
được thưởng thức. 

Không những tận tâm chu toàn trách nhiệm 
với vai trò của một cô Hiệu Phó Ngoại Vụ, cô còn là 
một cô giáo hết lòng yêu trẻ và tận tình dạy dỗ các em 
học sinh. Hằng tuần, cô đến lớp rất sớm để chuẩn bị 
bài vở cho các em. Bước vào lớp, việc đầu tiên tôi 

nhìn thấy là cô ghi ngày tháng và bài học ngày hôm 
đó lên bảng. Nét chữ của cô rất đẹp. Cứ mỗi lần nhìn 
thấy cô viết trên bảng là gợi cho tôi nhớ lại những 
ngày gắn bó với phấn trắng bảng đen của một ngôi 
trường đầy kỷ niệm. Ngoài việc dạy cho các em học 
sinh biết tiếng Việt, cô còn dạy cho các em biết lễ 
phép, biết yêu văn hóa Việt và luôn hãnh diện mình là 
người Việt Nam. 

Mười lăm năm quả là một 
chặng đường không ngắn của một 
cô giáo yêu trẻ, yêu tiếng Việt đã 
gắn bó với trường Việt ngữ. Tôi 
đã biết và làm việc với cô Diên 
Linh một thời gian khá lâu. 
Nhưng, gắn bó nhất là 4 năm gần 
đây, khi cô đã cùng tôi đồng hành 
gánh vác mọi sinh hoạt của 
trường. Đặc biệt là dịp Kỷ Niệm 
30 Năm Ngày Thành Lập Trường 
Việt Ngữ. Kỷ niệm mà tôi không 
bao giờ quên được là những đêm 
chúng tôi thức đến tận khuya để lo 

cho cuốn Đặc San. Người thì lo kiểm tra lỗi chính tả 
của bài viết, người thì lo layout bài viết. Có những khi 
cô vào hãng làm việc mà đầu óc cô cứ nghĩ đến cuốn 
Đặc San, không biết có thiếu sót gì không? Có làm 
xong để gởi đi in cho kịp phát hành không? Chưa kể 
là có những khi cô phải xin nghỉ làm trong hãng để 
cùng tôi lo chuẩn bị Ngày Kỷ Niệm 30 Năm Thành 
Lập Trường Việt Ngữ được chu đáo. Làm việc chung 
với cô Diên Linh thì mới biết cô lúc nào cũng nhẹ 
nhàng, thông cảm, lo lắng cho người khác rất chu đáo 
và cũng rất khiêm tốn. Bất kể việc gì mà cô đã nhận 
trách nhiệm là cô sẽ làm hết mình. Kể cả những đêm 
phải thức khuya đến tận 2 hoặc 3 giờ sáng để hoàn 
thành công việc. Tôi học hỏi được rất nhiều từ tinh 
thần trách nhiệm và đức tính này của cô. Nhờ có sự 
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giúp đỡ âm thầm của cô mà tôi mới vững tin gánh vác 
trường Việt ngữ cho đến ngày hôm nay. Xin gửi tặng 
cô một cành hoa và lời cám ơn chân thành về sự âm 
thầm đóng góp của cô. 

Cô Diên Linh là một người đa tài trong mọi 
việc. Không những cô chu đáo lo cho trường Việt 
ngữ, cô còn phụ giúp lo chấm thi, làm Ban Giám 
Khảo của các cuộc thi về tiếng Việt. Đặc biệt cô còn 
là một MC xinh đẹp, duyên dáng, dễ thương trong 
những chương trình văn nghệ và thi Hoa Hậu Cô Giáo 
Việt Ngữ trong tiệc Xuân của Ban Đại Diện Các 
Trung Tâm Việt Ngữ Nam California. Mặc dù bận rộn 
với nhiều công việc khác nhau, tuy nhiên sự hy sinh 
và phục vụ của cô Diên Linh không chỉ giới hạn trong 
trường Việt ngữ hay Ban Đại Diện Các Trung Tâm 
Việt Ngữ Nam California. Cô còn là một Ca trưởng 
của Ca Đoàn Têrêxa, nơi mà cô đã dấn thân phục vụ 
cùng với các thiên thần nhỏ của ca đoàn được 14 năm 
qua. Nơi đây cũng là một tổ ấm cho các em nhỏ tìm 
về phát huy khả năng âm nhạc của mình, cô cũng là 
một thành viên của Ban Ca Nguyện, một cursillista 
trong phong trào Cursillo.  

Viết về kỹ năng giảng dạy tiếng Việt và sự tận 
tụy của cô Diên Linh thì trang giấy hạn hẹp này chắc 
sẽ không đủ cho tôi diễn tả về cô. Xin mượn những lời 
tâm tình của 2 em học sinh xuất sắc trường Việt ngữ 
là Cynthia Nguyễn và Anna Nông để chia sẻ cảm nghĩ 
của mình về cô giáo đáng kính của các em. Cynthia 
Nguyễn là học trò của cô Diên Linh 10 năm trước. 
Hiện tại, Cynthia là phụ giáo lớp của cô. Anna Nông 
là một học trò cũng đã từng học lớp cô Diên Linh, em 
cũng là một thành viên trong ca đoàn nhỏ Têrêxa.   

“Con còn nhớ ngày đầu tiên con học lớp 1, 
con nắm tay em gái của con với một cái ba lô đeo 
lưng đầy đồ do má chuẩn bị cho con. Chúng con bước 
vào lớp học. Chuông đã reo lên báo giờ học bắt đầu. 
Cô Diên Linh bắt đầu chào hỏi chúng con và cô tự 
giới thiệu về bản thân cô. 10 năm sau, khi học xong 
chương trình Việt ngữ, con được vào làm phụ giáo lớp 
cô Diên Linh. Cũng là ngày đầu tiên đi học, con nhìn 
lại những em học sinh 5 hoặc 6 tuổi cũng được ba mẹ 
chuẩn bị cái ba lô đeo lưng và bước vào lớp học. 
Cũng với giọng nói này mà con đã nghe được 10 năm 
trước. Cô Diên Linh cũng chào hỏi các em học sinh 
và tự giới thiệu về mình. 

Giọng nói của cô Diên Linh rõ và phát âm rất chuẩn. 
Nhờ cô Diên Linh mà con biết phân biệt những chữ 
như “vịt” và “dịt” hoặc “voi” hay “doi”. Ngày xưa 
đi học, mỗi lần cô Diên Linh nói chữ “voi” hoặc “vịt” 
lúc đó con thật bối rối, phân vân như thế nào! Sau 
này con mới hiểu, có lẽ gia đình con là người miền 
Nam, nên thường nói chữ “v và d” giống nhau. Cô 
Diên Linh nói tiếng Việt rõ ràng, chậm rãi. Vì vậy cô 
dạy học sinh trong lớp cũng y như vậy. Cô thường dạy 
và nói với học sinh: “Cách phát âm đúng là khi nói 
phải tập trung chậm rãi ở miệng và di chuyển môi, 
miệng, lưỡi... để phát ra âm thanh đúng với chữ.” 
 

Có lẽ cô Diên Linh đã dạy lâu năm, nên có 
kinh nghiệm. Cô rất kiên nhẫn với học sinh, lúc nào 
cô cũng nghĩ đến học sinh của mình. Con còn nhớ lúc 
còn nhỏ khi con học lớp cô, cô luôn thưởng cho các 
em học sinh với những món quà nho nhỏ khi các em 
học giỏi. Sau bao nhiêu năm, cô vẫn làm điều đó. Bất 
cứ lúc nào, cô cũng đem theo những món quà như 
bánh, kẹo… để gây bất ngờ cho học sinh. Những món 
quà tuy đơn giản, nhưng đã làm cho tâm trạng của 
các em học sinh thật là vui khi nhận quà. 
 

Cô Diên Linh là một cô giáo mà con rất kính 
trọng. Con rất hãnh diện từng là học sinh lớp Việt 
ngữ của cô. Ngày nay, con lại càng vinh dự hơn khi 
hằng tuần được vào phụ giúp lớp của cô. Con kính 
chúc cô Diên Linh luôn được nhiều sức khỏe để cô 
tiếp tục dạy tiếng Việt cho các em học sinh và giúp 
các em học sinh không quên nguồn cội của mình là 
người Việt Nam.” 
 

Nguyễn Cynthia 

 
"Bây giờ là 1 giờ 40 chiều. Một người đang 

đứng cạnh cái bảng và mỉm cười với tất cả học sinh. 
Lớp học bắt đầu và chấm dứt trong một tiếng. Cô giáo 
dạy học sinh học đọc, viết và nói tiếng Việt. Chuông 
reo tan học lúc 2:40 chiều và học sinh bước ra khỏi 
lớp. Cô giáo luôn luôn kết thúc buổi học với một nụ 
cười. Người con muốn nói đến đó là cô Diên Linh. Cô 
Diên Linh đã dạy tiếng Việt trong 15 năm nay. Cô 
luôn luôn dạy với lòng nhiệt thành và nụ cười trong 
mỗi ngày Chúa Nhật. Cô hết sức tận tâm với Trường 
Việt Ngữ. 

Rồi buổi chiều thứ Bảy của tuần thứ hai trong 
tháng, đúng 6:30 chiều là con lại nhìn thấy cô Diên 
Linh bước ra khỏi chiếc Lexus màu trắng. Cô đẩy 
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chiếc xe đầy những tập nhạc vào Small Hall. Khoảng 
bảy giờ, các em học sinh và phụ huynh đều có mặt để 
tập hát chuẩn bị cho Thánh Lễ Chúa Nhật của Ca 
Đoàn Têrêxa. Nhờ cô tập hát và hướng dẫn mà con 
ngày một hát hay hơn và Ca Đoàn đã được 14 tuổi. 
Ca Đoàn Têrêxa là nơi khuyến khích cho chúng con 
có dịp hát, chơi nhạc cụ khác nhau. Chúng con xem 
nhau như là một gia đình. Con còn nhớ cách đây khá 
lâu, cô Diên Linh là người đã mời gọi con vào ca 
đoàn. Lúc đó con rất mắc cỡ. Bây giờ con đã vào ca 
đoàn một thời gian rồi, con không bao giờ muốn rời 
xa ca đoàn do cô Diên Linh dìu dắt. 

Tất cả chúng ta sống cuộc sống của mình đều 
có một lý do. Nếu con phải đoán, con nghĩ cô Diên 
Linh sống là để giúp đỡ người khác. Cô không những 
làm cho ca đoàn nhỏ Têrêxa càng phát triển mà còn 
giúp cho chúng con hiểu thêm tiếng Việt và văn hóa 
Việt của trường Việt ngữ. Cô là một người mẹ hiền, 
một giáo viên, một ca trưởng, một người theo Chúa, 
và nhiều hơn nữa. Cám ơn Cô Diên Linh đã gắn bó 
với Trường Việt ngữ Saddleback trong 15 năm. Cám 
ơn sự nâng đỡ của cô. Con hy vọng cô sẽ ở với chúng 
con mãi." 

 
Nông Anna 

 

Đọc được những dòng chữ tâm tình đơn sơ của 
các em viết về cô Diên Linh, tôi rất cảm động và càng 
ngưỡng mộ cô hơn về những sự hy sinh của cô trong 
nỗ lực góp phần dìu dắt thế hệ trẻ lớn lên ở hải ngoại 
biết sử dụng tiếng Việt, yêu mến tiếng Việt, yêu văn 
hóa Việt và luôn hãnh diện mình là người Việt Nam. 

Nhân dịp đánh dấu một chặng đường mười 
lăm năm phục vụ Trường Việt Ngữ Saddleback, quý 
thầy cô, quý phụ huynh và học sinh của trường xin 
được tri ân và cảm tạ cô Diên Linh đã dành nhiều thời 
gian và công sức quý báu dạy dỗ tiếng Việt cho các 
em. Nguyện xin Thiên Chúa là tình yêu luôn gìn giữ 
và ban muôn ân sủng xuống cho cô. Chúng tôi cầu 
chúc cho cô luôn được nhiều sức khỏe và nghị lực để 
tiếp tục công việc giảng dạy tiếng Việt và truyền 
thống văn hóa dân tộc cho các em học sinh nơi hải 
ngoại. 
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Bài Viết Của Các Em Học Sinh Lớp 4 
 

Việt Nam 
       

  Nguyễn Sophie 
 
       Việt Nam là một trong những chỗ em thích đi 
mà lâu rồi em chưa được đi. Khi em còn học lớp 
mẫu giáo em đi về Việt Nam cùng với gia đình 
nhưng em không nhớ chuyến đi đó nhiều. 

 
 Em chỉ 
nhớ chuyến đi đó, 
em đi thăm bà con 
và đi chơi biển 
với gia đình. Em 
thích đi biển Việt 
Nam vì có nhiều 
sao biển và nước 
biển ấm. Em nghĩ 
thăm bà con quan 
trọng vì em được 

biết gia đình của em là ai. Thăm bà con cũng vui vì 
thỉnh thoảng em được quà và được chơi với anh em 
họ. 
 
 Năm nay bố mẹ em dự định dẫn chúng em về 
Việt Nam vào mùa hè. Lần này em muốn đi chơi 
những nơi nổi tiếng ví dụ như: Sài Gòn, Đà Lạt, 
Huế, Vịnh Hạ Long và Hà Nội; hoặc đến những chỗ 
mà em chưa bao giờ đi. Em rất mong chờ chuyến về 
Việt Nam này. 
 

 
 

Lễ Tạ Ơn 
      

 Lê Austyn 
 
       Lễ Tạ Ơn là ngày em thích nhất trong năm. Em 
dành thời gian để cám ơn Ba Mẹ em đã lo cho em ăn 
uống hằng ngày, chở em đi học, dạy em học, cho em 
đi học đánh golf, dẫn em đi chơi, đi bơi, cho em mặc 
quần áo mới, chăm sóc em lúc em bị bệnh. 
 

Em cũng cám ơn các thầy cô giáo đã dạy em 
kiến thức, dạy em học tiếng Việt, dạy em các môn 

khoa học, viết văn, giúp em hiểu nhiều về xã hội 
ngày nay. 
 
       Em cũng cám ơn các bạn em đã dành nhiều thời 
gian đi chơi với em và 
trao đổi đồ chơi, nói 
chuyện, ăn uống. 
 
       Em được nghỉ học 
và không có bài làm 
trong tuần lễ Tạ Ơn. 
Em có thể ngủ nhiều 
hơn và có nhiều giờ 
tập golf. Em rất thích 
lễ Tạ Ơn trong năm. 
 

   
 

Ươ ́c Mơ của Em 
       

  Nguyễn G.T. Mina 
 

Em có một ước 
mơ, em có thể đạt 
được những gì em 
muốn. Em biết ai lớn 
lên cũng đều có một 
ước mơ. 
 

Có những ước 
mơ sẽ đến. Nhưng 
cũng có ước mơ không 
bao giờ đến, em tin 
rằng nếu mình tin tưởng chính mình thì mình sẽ 
được. Em muốn mình trở thành một người có lòng 
tốt để giúp người nghèo khó có cơm ăn, có nhà để ở. 
 

Vì thế em sẽ cố gắng học hành để đạt được 
ước nguyện của em. 
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Tôi Học Tiếng Việt 
       

  Nguyễn Bá Anthony 
 

Tôi tên là 
Anthony Bá Nguyễn, 
sinh tại Lake Forest, 
California. Khi mới 
sinh ra và lớn lên tôi 
có Bà Nội chăm sóc. 
Ba Mẹ tôi phải đi làm, 
đến khi tôi đi học mẫu 
giáo ở trường Glen 
Yermo Elementary. Khi tôi được 7 tuổi bắt đầu học 
tiếng Việt và Giáo lý để được Rước Lễ lần đầu rồi 
tiếp tục học Việt Ngữ và Thêm Sức. 
 

Lần đầu tiên Ba Mẹ và Bà Nội dẫn tôi đi học 
Việt Ngữ tôi không thích. Mỗi lần đi học tôi khó 
chịu không muốn đi, Bà Nội tôi giải thích cho tôi 
nên biết nói và viết tiếng Việt vì mình là người Việt 
Nam. 
 

Bây giờ lớn lên tôi mới hiểu được tiếng Việt 
rất cần cho tôi trong tương lai. Cám ơn Bà Nội và Ba 
Mẹ. 
 

 
 

Cách Chào Hỏi Ai Đó 
    

Bùi Hòa Joseph 
 

Hôm nay, tôi 
sẽ chỉ cho bạn làm 
thế nào để chào hỏi 
người khác. Điều này 
quan trọng, chào hỏi 
ai đó để bạn có tự tin 
và bạn phấn khởi để 
biết rằng người ta 
không khó chịu. 
 

Bước đầu tiên 
là tiếp xúc với người khác một cách tử tế. Đừng tiếp 
xúc với người khác một cách lạnh lùng hay là đừng 
làm họ có ấn tượng xấu. Kế tiếp hãy nói những lời 
tốt đẹp về họ. Ví dụ hỏi họ là: “Anh khỏe không?” 
hoặc là “Ngày của bạn thế nào?” 

 
 Bước thứ ba là chú ý nhìn vào mắt họ và trả 
lời kịp thời. Lý do bạn muốn làm như vậy bởi vì bạn 
muốn tôn trọng đến họ, đừng làm họ nghĩ là bạn mất 
lịch sự với họ. 
 
 Bước thứ tư là vẫn nói chuyện với họ và luôn 
chú ý đến họ. Lý do bạn làm như vậy vì bạn vẫn 
muốn nói những lời tử tế và bạn có thể thân thiện 
hơn. Đồng thời bạn mới quen một người và bạn sẽ 
cần phải tử tế để có ấn tượng tốt. 

Cuối cùng, bạn sẽ chấm dứt nói chuyện. Lý 
do tại sao bạn làm như vậy vì bạn mới quen biết họ, 
bạn sẽ không nói chuyện với người mới quen về 
những đề tài không thoải mái được. 
 
 Bắt đầu nói chuyện không dễ, có thể thực sự 
sợ và lo ngại, gặp gỡ mọi người có thể bị căng thẳng 
nhưng cuối cùng bạn sẽ có người bạn thật tốt. Tôi 
cũng có tự tin với họ và bạn sẽ học thêm kinh 
nghiệm và phát triển nhiều lạc quan. Bạn có thể 
thấy, đó là 5 bước cho thấy làm thế nào để chào hỏi 
một người nào đó. 
 

 
 

Thực Phẩm Việt Nam 
       

  Thái Nhân Timothy 
 

Hôm nay tôi 
sẽ cho bạn biết về 
những món ăn yêu 
thích của tôi từ Việt 
Nam. Việt Nam có 
nhiều loại thực phẩm 
khác nhau, nhưng tôi 
sẽ nói với bạn những 
món ăn yêu thích của 
tôi. 
 

Yêu thích đầu tiên của tôi là phở. Phở gồm 
có súp với bánh phở và thịt. Có nhiều loại thịt khác 
nhau trong phở để phù hợp với ý thích của bạn. Thịt 
bò, gà, tôm, thịt thăn, thịt viên và ức. 

 
Yêu thích thứ hai của tôi là chả giò. Chả giò 

bên ngoài được làm từ bột mì được tráng mỏng như 
tờ giấy gọi là bánh tráng cuốn chả giò. Bên trong của 
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chả giò được làm từ thịt lợn, tôm, thịt cua, cà rốt xắt 
nhỏ và các nguyên liệu khác. Sau đó, bạn quấn hỗn 
hợp nguyên liệu đã trộn đều vào bánh tráng và chiên 
nó. Sau đó, bạn tận hưởng!  
 

Cuối cùng, món ăn yêu thích thứ ba của tôi là 
cơm chiên. Cơm chiên được làm từ cơm đã nấu chín, 
trong cơm chiên có lạp xưởng, ngô, đậu hà lan, cà 
rốt, trứng và hành tây. Tôi thường ăn những phần 
không có đậu vì tôi ghét rau. 
 
      Tóm lại, tôi hy vọng tất cả các bạn hãy 
thưởng thức những thực phẩm tôi đã diễn tả trên 
đây. Tôi sẽ thử nhiều món ăn Việt Nam trong tương 
lai. 
 

 
 

Ngày Mùng Một Tết 
       

 Nguyễn Kim-Hân Queanna 
 

Tết là một 
ngày lễ thật nhộn 
nhịp, thú vị và có 
nhiều phong tục, 
truyền thống cho 
nền văn hóa Việt 
Nam. Đối với em, 
Tết là một ngày rất 
đặc biệt khi ngôi nhà 
củа em được trang 
trí đầy hoa mai, hoa 
đào thật đẹp mắt, em 
được mặc quần áo 
mới và được ăn thức 
ăn mà chỉ có trong dịp Tết như bánh chưng, dưa 
món, hạt dưa và bánh mứt.  

 Điều đầu tiên vào buổi sáng là em vui vẻ 
thức dậy và sẵn sàng. Em mặc quần áo mới và làm 
tóc đẹp. Sau đó, gia đình em đến thăm Thiên Chúa 
và Đức Mẹ Maria để cầu xin phước lành cho năm 
mới. Lúc cầu xin xong, gia đình em về nhà và em 
thường là người đầu tiên bước vào trong nhà để 
xông đất. Em bật pháo điện để làm cho vui nhộn. 
Tiếp theo, em chúc tết cho Bố Mẹ em. Khi xong, gia 
đình em đi đến nhà Ông Bà để chúc Tết, mừng tuổi 

cho Ông Bà và các Bác. Em chúc Ông Bà một năm 
mới nhiều sức khỏe, an khang và thịnh vượng. Mọi 
người trong gia đình chúc Tết và lì xì cho nhau. Và 
rồi, tất cả mọi người cùng nhau ăn Tết.   

Ngày Mùng Một Tết là một ngày rất vui vẻ, 
ấm cúng và nhiều tiếng cười với em. Em luôn mong 
chờ Tết mỗi năm. 

 
 

Lễ Tạ Ơn 
      

 Lưu Trí Kevin 
 
Có nhiều ngày 

lễ trong năm. Một 
trong những ngày lễ 
yêu thích của em là Lễ 
Tạ Ơn vì đó là thời 
gian để có được cùng 
với gia đình của bạn và 
biết ơn. 
  
 Em thích Lễ Tạ 
Ơn vì một số lý do. 
Trước hết, em được ở nhà và không cần đi học. Em 
không những được ở nhà vào ngày Lễ Tạ Ơn, mà 
còn được nghỉ học gần cả tuần. Bởi vì em được nghỉ 
học, em có thể ngủ nhiều và thức dậy trễ. Gia đình 
em thường ăn mừng Lễ Tạ Ơn ở nhà của ông bà. Ở 
đó, em được ăn những món ăn ngon, đặc biệt là gà 
tây. Năm nay em được ăn bún mộc, khoai tây, gà 
tây, đậu ve, crème brulée, và chả giò. Cuối cùng, em 
thích Lễ Tạ Ơn tại vì em có thể đi chơi với gia đình, 
đặc biệt là anh chị họ của em. Em chơi máy điện tử 
với người anh chị họ của em và các trò chơi khác. 
  
 Đây là một số lý do tại sao em thích Lễ Tạ 
Ơn. Đó là một lần trong năm mà em được đi chơi 
cùng với gia đình em và biết ơn đối với tất cả mọi 
thứ em có. 
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Thanksgiving 
There are many holidays throughout the year. 

One of my favorite holidays is Thanksgiving 
because it is a time to get together with your family 
and be thankful.  

 I like Thanksgiving for a handful of reasons. 
First of all, I get to stay home from school. Not only 
do I get to stay home on Thanksgiving Day, but also 
almost the whole week. Because I get to skip school, 
I get to sleep and wake up late. My family spends 
our Thanksgiving at my grandmas’ houses. There, 
we get to eat delicious food, especially turkey. This 
year I ate noodle soup, potatoes, turkey, green bean 
casserole, crème brulée, and eggrolls. Lastly, I like 
Thanksgiving because I get to hang out with my 
family, especially my cousins. I play video games 
with my cousins and also board games. Sometimes, 
we play hide-and-seek.  

 These are some reasons why I like 
Thanksgiving. It is the one time of the year where 
you get together with your family and be thankful 
for everything you have.  

 

 
Mơ Ước Lớn Nhất Của Em 

 
Trịnh Thái Lam 
 
Ước mơ lớn 

nhất của em là được trở 
thành một nhà văn. Em 
rất thích viết truyện 
phiêu lưu, truyện trinh 
thám và truyện thần 
thoại. Em thích truyện 
em viết thật đặc biệt và 
cuốn hút người đọc. 

Từ khi em được 
đọc những quyển 
truyện hay, em thật sự 

muốn tự mình viết được những mẫu truyện hay như 
vậy. Khi tự mình viết, mình có quyền lựa chọn nhân 
vật và tính cách của nhân vật. Hơn nữa, mình là 
người quyết định câu chuyện kết thúc ra sao. Em 
không thích những quyển truyện có kết thúc buồn. 

Để đạt được ước mơ của mình, em cần phải 
đọc thêm nhiều sách để giúp cho vốn từ vựng của 
em. Em cũng cần phải tập viết thật nhiều đoạn văn 
ngắn. Theo em nghĩ, khi mình tập viết thật nhiều thì 
việc viết một câu chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn. 

Em hy vọng rằng em sẽ thực hiện được ước 
mơ của mình. Em biết em sẽ gặp nhiều trở ngại, 
nhưng em sẽ cố gắng vượt qua tất cả. Cũng như câu 
tục ngữ về lòng kiên trì mà em đã được học: “Có 
công mài sắt, có ngày nên kim.” 

 
 

Tết Nguyên Đán 
 

Kuennemann Keira 
 
 Mỗi năm khi 
mùa xuân đến là Tết 
lại trở về với chúng ta. 
Đó là ngày Tết 
Nguyên Đán. Tết 
Nguyên Đán là ngày 
lễ quan trọng và lớn 
nhất trong năm của 
người Việt Nam. 
 
       Vào ngày Tết, 
mọi nhà chuẩn bị hoa 
quả, trái cây, lễ vật như bánh chưng và bánh tét lên 
bàn thờ để dâng lên Thiên Chúa hoa quả đầu năm và 
tỏ lòng biết ơn tổ tiên. Tết là ngày đầu năm âm lịch. 
Mọi người mặc áo dài truyền thống đi chúc Tết họ 
hàng một năm mới nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào 
v.v. Sau khi chúc Tết, chúng em được người lớn lì xì 
bao đỏ thật vui. 
 
       Em rất thích Tết vì Tết cũng là ngày đoàn tụ, 
sum họp gia đình, chúc tụng nhau vui vẻ và ăn 
những món ăn truyền thống ngày Tết của người Việt 
Nam; đồng thời giúp chúng em biết duy trì và bảo 
tồn nét đẹp của văn hoá Việt. 
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Tại Sao Phải Học Tiềng Việt 
 

Đoàn Amanda  
 

          Nếu nói rằng 
em là người Việt 
Nam sống ở Mỹ. Em 
biết rằng hầu hết bạn 
bè của em không nói 
và hiểu tiếng Việt 
giống như em. Một 
ngày, cha mẹ em 
quyết định ghi danh 
lớp học tiếng Việt 
cho em. Vào ngày 
đầu tiên, em ngay 

lập tức nghĩ rằng nó nhàm chán và tự hỏi: “Tại sao 
tôi phải học tiếng Việt?” Đó là chủ đề sẽ được giải 
thích trong bài luận này. 
 
 Thứ nhất học ngôn ngữ tiếng Việt có thể 
hữu ích cho những người chỉ biết tiếng Việt hoặc chỉ 
cảm thấy thoải mái khi nói tiếng Việt. Ví dụ, nếu em 
đi du lịch đến Việt Nam, em sẽ có thể nói chuyện 
với bất cứ ai trong nước. Mặc dù Google sẽ giúp em 
dịch ra tiếng Việt, nhưng bản dịch không chính xác 
lắm, vì thế học tiếng Việt sẽ giúp em rất nhiều. Cuối 
cùng, học tiếng Việt sẽ giúp em đọc và hiểu lịch sử 
viết bằng tiếng Việt. 
 
         Tóm lại, học tiếng Việt là quan trọng vì nhiều 
lý do. Nó có thể hữu ích để giao tiếp với người khác 
và mở ra một cơ hội để tìm hiểu thêm về tiếng Việt. 
 

 
 

      Lợi ích của việc học Việt Ngữ 
 
      Em tên là Avely Dang, tên tiếng Việt là Khánh 
Vy (nghĩa là tiếng chuông ngân vang). Năm nay em 
mười tuổi, học lớp bốn tại trường Việt Ngữ 
Saddleback do Cô Thuận và Thầy Michael phụ 
trách. 
 
       Là học sinh lớp bốn, em rất tự hào về tiếng Việt 
của mình. Nhờ đi học đều đặn và trong lớp chăm chú 
nghe Thầy Cô giảng bài, về nhà có Ba Mẹ giúp đỡ 
thêm nên em đã nói, đọc và viết được tiếng Việt. 
 

       Vào một buổi tối, 
cả nhà đang ăn cơm 
Ba Mẹ đang xem 
chương trình hài kịch 
của Người Việt, em 
cũng cố lắng nghe, 
nhưng họ nói rất 
nhanh làm em hiểu 
không kịp. Ba em thấy 
vậy liền chuyển kênh 
qua đài thiếu nhi, em 
rất vui vì có thể nghe và hát theo, hiểu được các bạn 
ấy đang nói về chuyện gì. 
 

       Qua sự việc đó em hiểu được rằng nếu em cố 
gắng học tiếng việt thật giỏi, nói tiếng viết rõ ràng và 
hiểu được ý nghĩa của tiếng Việt thì em sẽ có được 
nhiều kết quả thật tuyệt vời khi biết sử dụng tại nước 
Mỹ. 
 
        Em muốn nói lời cám ơn đến tất cả thầy cô giáo 
trường Việt Ngữ Saddleback đã không quản ngại bỏ 
công sức đến lớp, giúp đỡ và dạy dỗ cho chúng em 
từng bước từng bước, để em có được ngày hôm nay. 
Em rất tự hào là Người Việt Nam biết nói, biết đọc 
và biết tiếng Việt. 
 

==========o0o========== 
 

                The benefits of learning Vietnamese  
 
       My name is Avely Dang, my Vietnamese name 
is Khanh Vy (meaning the sound of the bell). I am 
10 years old, in fourth grade at the Saddleback 
Vietnamese Language School, which is run by Ms. 
Thuan and Mr. Michael.   
 

       As a fourth grader, I am very proud of my 
Vietnamese. Thanks to regular attendance and class 
attendants listen to the teacher lecture, at home with 
parents help more, so I spoke, read and wrote 
Vietnamese.   
 

       One night, the whole family is eating, my 
parents are watching a Vietnamese comedy show, 
I’ve tried to listen, but they talk very quickly, I do 
not understand. And my dad changed the channel to 
a children's channel, I was happy to be able to listen 
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and sing along, understand what they are talking 
about. 
       
        Knowing that if I try to learn Vietnamese well, 
speak in clear language and understand the meaning 
of Vietnamese, I will have great results when used in 
America. . 
 

       
 
 
 
 
 
 
 

       I would like to say thank you to all the teachers of 
the Saddleback Vietnamese School who did not hesitate 
to put their efforts into class, help and teach us step by 
step, so that I can get today. To be proud of Vietnamese 
speaking, reading and learning Vietnamese. 
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Bài Viết Của Các Em Học Sinh Lớp 5 
 

Mo ́n Ăn Con Thích Nhất 

Valentina Nguyễn 

       Con năm nay được 
mười một tuổi và đang 
học lớp Năm ở trường 
Việt Ngữ Saddleback. 

       Con thích ăn nhiều 
loại món ăn khác nhau 
chẳng hạn như  món ăn 
Việt Nam, Ý, Nhật 
Bản, Đại Hàn, v.v. Con 
thích ăn đồ mặn nhiều 
hơn đồ ngọt. Vị giác của con giúp con thử nhiều món 
ngon và khứu giác giúp con thưởng thức mùi thơm. 
Chỉ có rau là con không thích ăn nhưng mẹ bắt con 
phải ăn. Mẹ cũng hay cằn nhằn những khi con vừa ăn 
vừa đọc sách. Khi con được đi ăn tiệc, con thường ăn 
rất nhiều. Thỉnh thoảng có những thức ăn bắt con nhai 
nhiều và làm răng con đau khó chịu.  

       Khi đi du lịch đến những nơi mới lạ, con thích thử 
những món ăn địa phương. Đôi khi con phải đợi chị 
con chụp hình món ăn mới trước khi con bắt đầu thử. 
Con thích ăn cá sống ở Tomikawa phía trong Cypress 
Village Shopping Center và gà ướp có vị cam ở Panda 
Express. Ngoài ra con còn thích đi ăn với gia đình ở 
Chili’s. 

       Con thích ăn rất nhiều. Các món ăn làm con vui 
và mãi mãi là bạn thân của con. 

 

Bánh Tét 

Thùy Mi Melody 

       Để ăn mừng Tết mỗi năm, bà cố thường xuyên 
làm bánh tét cho họ hàng chung vui. 

       Trước hết, bà cố đi chợ mua đủ nguyên liệu để 
làm bánh. Bà mua nếp, đậu xanh, thịt mỡ, đậu đen và 
chuối sứ. Bà cố sống ở nhà quê có vườn trái cây nên 
lúc nào bà cũng có sẵn lá chuối. Bà bắt đầu cắt lá 

chuối ra từng miếng nhỏ rồi rửa sạch. Sau đó, bà 
ngâm nếp, đậu xanh và đậu đen với nước ấm. Khi 
đậu xanh mềm, bà phải đãi vỏ đậu ra với nước nhiều 
lần. Xong bà nấu chín chuối sứ và làm chuối đổi 
sang màu đỏ tía. Lúc gói bánh, mọi thứ được bày ra 
trên ván. Bà cố xếp vài lớp lá chuối, rồi để lên một 
lớp nếp, một lớp đậu xanh rồi thịt mỡ ở giữa. Sau 
đó, bà gấp lớp lá chuối lại làm cho nếp và đậu cuốn 
theo. Dùng dây bà cột bánh tét chặt lại. Còn bánh tét 
chuối thì bà trộn 

thêm đậu đen vào nếp 
với chuối sứ ở giữa 
thay vì thịt mỡ. Cuối 
cùng, bà luộc bánh 
trong một cái nồi 
thiệt lớn khoảng 
mười tiếng! Bà treo 
bánh lên cho ráo khi 
bánh còn nóng hổi 
mới ra khỏi nồi.  

       Bà gửi bánh cho họ hàng đó đây để thưởng thức 
ăn mừng mấy ngày Tết. 

 

Euclid và Narcissus 

Audrey Nguyễn 

       Con rất thương yêu hai con chim két của con tên 
là Euclid và Narcissus. 

       Con phải chăm sóc chúng rất cẩn thận. Euclid và 
Narcissus không chịu được sự dơ bẩn; chúng thường 
xù lông tự làm sạch cho mình mặc dù con luôn quét 
dọn trong chuồng. Euclid ăn được hầu như đủ mọi thứ 
chỉ trừ có trái bơ. Khi thấy Euclid ăn cả tờ giấy bài 
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làm ở nhà của con, con phải 
đẩy nó ra nhè nhẹ. Riêng 
Narcissus thì rất khoái ăn 
rau tươi, con cho bao nhiêu 
nó cũng “hút” sạch liền. Con 
Narcissus hay ca hát những 
bài du dương thơ mộng cho 
con thưởng thức. Ngược lại, 
Euclid chỉ có la hét và làm 
nhiều tiếng động khác nhau.  

       Thính giác của con càng ngày càng thính là cũng 
nhờ Euclid và Narcissus la với hát cả ngày. Khi nào 
lạnh lẽo thấy chim ngủ xù lông ra, con vội vàng chùm 
chăn lên chuồng. Euclid, Narcissus và con quấn quít 
thương mến nhau rất nhiều. 

 

Loại Bánh Ngọt Nào Khó Làm Nhất? 

 Andrew Nguyen 

       Âu Châu có đủ 
loại bánh ngon và nổi 
tiếng như bánh kem 
black forest, bánh 
tiramisu, bánh 
macaroon và bánh 
croissant. Một trong 
những loại bánh khó 
làm nhất là bánh 
macaroon. Bánh 
macaroon được bắt đầu sản xuất từ nước Pháp. Sau đó 
được truyền khắp nơi trên thế giới. 

       Bánh macaroon là một loại bánh bên ngoài nhìn 
giống ice cream sandwich, bên trong có nhiều mùi vị 
khác nhau như chocolate, trà xanh, cà phê, dâu, ổi, 
v.v.  Một cái bánh được công nhận ngon nếu bên 
ngoài giòn và bên trong thì xốp và vị không quá ngọt. 
Màu sắc đẹp đẽ của bánh sẽ kích thích thị giác và làm 
ta muốn ăn thêm những cái bánh kế tiếp. 

       Em rất thích ăn bánh macaroon vì nó thơm và 
ngon. Nhà em thường mua bánh macaroon mỗi khi có 
tiệc ăn mừng chẳng hạn như Sinh Nhật, Giáng Sinh, 
tiệc mừng tuổi ông bà. Em nóng lòng mong đợi đến 
ngày có tiệc. 

 

Khác Hay Giống Nhau? 

Victor Nguyễn 

       Có bao giờ bạn 
nhầm lẫn hai người khác 
nhau chưa? Câu chuyện 
của em xảy ra như thế 
này. Năm nay, lớp Toán 
của em ở trường cấp hai 
La Paz có một bạn tên là 
Nguyễn Quốc Richard. 
Bạn Richard có cùng họ và tên lót với em. Ngoài ra, 
Richard cũng đeo niềng răng và trông giống như em. 
Chính vì vậy mà cô giáo em thường xuyên nhầm lẫn 
hai đứa. Nhiều lần cô giáo gọi tên và muốn Richard 
trả lời nhưng lại nhìn em hay là ngược lại. Em tưởng 
tượng nếu em là thầy giáo em cũng sẽ sai lầm nếu có 
hai học sinh người Mỹ nhìn giống nhau: chắc chắn em 
sẽ kêu tên nhầm giống như cô giáo Toán của em vậy. 
Richard và em có một dự định vào ngày April’s Fool, 
chúng em sẽ mặc đồ giống nhau rồi đổi chỗ ngồi cho 
nhau để xem cô giáo có tiến bộ hơn trong việc phân 
biệt hai đứa không. Hai đứa sẽ tỉnh bơ mặt lạnh như 
tiền khi vào lớp. Hy vọng cô sẽ không nổi nóng mà 
phạt cả hai đứa. 
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Giáng Sinh 

Gerard Nguyen 

Giáng Sinh là 
ngày em thích nhất 
trong năm. Em thường 
nhận được rất nhiều 
quà mà cô chú của em 
đã mua tặng. Năm nay, 
em dặn ba em mua ít 
quà và để dành tiền 
mua quà cho những 
người thiếu may mắn, 

những trẻ em mồ côi, gia đình hoạn nạn do trận cháy 
vừa qua hay những người không nhà cửa trong mùa 
đông lạnh lẽo... Hy vọng của ít lòng nhiều sẽ sưởi ấm 
và giúp họ tạm quên đi những lo lắng cho ngày mai. 

 

Phi Công 

Vương Võ 

Ông Nội 
của con là phi công 
chiến đấu cho nước 
Việt Nam trong 
trận chiến lâu dài. 
Có một lần máy 
bay của ông lái bị 
hoả tiễn bắn rớt. 
Lúc máy bay bị 
bắn, ông nội lập tức 
nhảy dù xuống. Khứu giác của ông rất thính nên ông 
ngửi thấy mùi tóc cháy trước khi cảm thấy sức nóng 
trên đầu. Ông nội sau đó được thưởng huy chương vì 
đã hiên ngang chiến đấu dũng mãnh cho quê hương. 
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Bài Viết Của Các Em Học Sinh Lớp 6 
 

Tại Sao Cần Phải Học Tiếng Việt? 
 

Phạm Đăng Khoa Ethan 
 

          Tiếng Việt là một ngôn ngữ rất phong phú. Nếu không ai học và truyền 
tiếng Việt thì tiếng Việt sẽ bị mất đi. Nếu tiếng Việt mất thì văn hóa của Việt 
Nam cũng sẽ bị mất. Do đó, chúng ta cần học tiếng Việt. 
 
          Chúng ta cần học tiếng Việt để có thể giao tiếp dễ dàng với người Việt 
Nam khác. Chẳng hạn em có thể tìm hiểu về văn hóa Việt Nam qua cha mẹ hoặc 
ông bà. Ngoài ra, biết tiếng Việt cho em khả năng đọc sách và tạp chí tiếng Việt. 
Nó cũng giúp em cập nhật văn hóa và tin tức Việt Nam. Cuối cùng hiểu biết về 
tiếng Việt giúp văn hóa tồn tại ở những nơi khác ngoài Việt Nam. Nếu người 
Việt Nam ở Mỹ không biết tiếng Việt thì họ không thể truyền bá văn hóa Việt 
Nam cho người khác. 

 
Tóm lại, biết tiếng Việt giúp chúng ta giao tiếp, đọc sách báo và truyền bá văn hóa Việt Nam. Cuối 

cùng, tiếng Việt giúp người Việt Nam lại gần nhau hơn. Mất tiếng Việt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa Việt 
Nam. 

 
 

 

Tết Nguyên Đán 

Đinh Diễm Deanna 

Tết Nguyên Đán là một ngày lễ rất đặc biệt của người Việt Nam. Tết 
Nguyên Đán thường nằm trong tháng Một hoặc tháng Hai. Người Việt chuẩn 
bị cho Tết bằng cách dọn dẹp nhà cửa và họp mặt gia đình. Người Việt cũng 
tin tưởng rằng Tết Nguyên Đán là ngày đầu tiên của mùa Xuân. Nhà cửa và 
đường phố thường được trang trí trong thời gian này. 
 

Trong thời gian Tết, có nhiều lễ hội diễn ra. Gia đình và bạn bè họp mặt 
gặp gỡ để ăn mừng. Trẻ em Việt Nam thường nhận lì xì từ ba mẹ hoặc ông bà. 
Pháo bông và múa lân cũng diễn ra trong ngày Tết. Món ăn đặc biệt của ngày 

Tết gồm có bánh chưng, xôi gấc và chả giò. 
 
       Tết Nguyên Đán là một phần đặc biệt của văn hóa Việt Nam khi gia đình và bạn bè cùng nhau ăn mừng. 
Cũng là dịp cho người Việt chúc mừng một năm mới được nhiều sức khỏe và làm ăn phát đạt. 
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Ngôi Nhà của Ông Bà Ngoại 

Trịnh Thái Chân 

Một trong những nơi yêu thích nhất của em trên thế giới là ngôi nhà của 
ông bà ngoại em, ở Jacksonville, Florida, nơi em sinh ra. Khi em còn nhỏ, ba mẹ 
em đi làm, em ở nhà ông bà ngoại cho đến khi ba mẹ em đi làm về. Vì vậy em có 
cảm giác như đây chính là ngôi nhà của em. 

 
 Nhà của ông bà ngoại em rất ấm cúng, mặc dù rất nhỏ. Một ký ức mà em 
có về ngôi nhà này là khi em còn là một đứa bé. Em thường nằm chơi trên tấm 
thảm trong nhà cả ngày, chơi với những viên kẹo Halloween. Có lẽ điều yêu thích 
nhất của em về ngôi nhà là khu vườn bao quanh nó. Bên ngoài có một cây hồ đào 
(pecan tree) khổng lồ với một cái xích đu thật to treo trên cây. 

 
Sau này, đây là nơi em và em gái của em chơi vào những buổi sáng để 

hưởng không khí trong lành. Chúng em thay phiên nhau đẩy xích đu cho đến khi 
mỏi tay mới chịu dừng. Sau đó chúng em nhặt những quả hồ đào rơi xuống đất. Có những chú sóc nhìn chúng 
em với cặp mắt không vui vì đã lấy thức ăn của chúng. Chúng em chăm chú nhìn những chú sóc chạy quanh 
khu vườn, và lượm những hạt hồ đào tranh với chúng. Ngoài ra, khu vườn còn có một bộ xích đu màu hồng từ 
khi em gái em còn nhỏ, mặc dù bây giờ cô ấy đã mười tuổi. 

 
Có rất nhiều cây trái xung quanh khu vườn, từ những bông hoa nhỏ màu hồng đến những trái bưởi màu 

vàng sáng có kích thước của một quả bóng, đến những quả bầu xanh lá cây sáng bóng. Ngôi nhà của ông bà 
được bao quanh bởi những bông hoa màu vàng trên hàng rào xung quanh vườn. Cái cách mà tất cả mọi thứ hòa 
hợp với nhau tại nhà của ông bà làm cho nó trông rất lạ và lãng mạn, đặc biệt là khi hoàng hôn xuống. 

 
Nhà của ông bà thực sự là một nơi thật huyền diệu, với vẻ đẹp của riêng nó. Đôi khi em tự hỏi điều gì sẽ 

xảy ra với ngôi nhà này khi ông bà em không còn nữa. Em hy vọng rằng bất cứ ai sống trong ngôi nhà này sau 
này sẽ trân trọng và chăm sóc nó theo cách mà ông bà em đã làm. Em hy vọng rằng ngôi nhà của ông bà sẽ vẫn 
còn đẹp như bây giờ và hàng trăm năm sau nữa. 
 

My Grandparent’s House 

Trịnh Thái Chân 

One of my most favorite places in the world is my Grandparents’ house, which is in Jacksonville, 
Florida, where I was born. When I was little, and my parents were at work, I would stay there until they came 
back, so this house still feels like a home to me.  

 
Grandparent’s house is very cozy, considering that it is very small. One memory I have about this house 

is that when I was a baby, I would lay on the carpet all day, sorting out my Halloween candy, even though it 
wasn’t even near Halloween. Perhaps my favorite thing about the house is the garden surrounding it. Outside, 
there is a gigantic pecan tree with a big swing hanging from it. This is where my sister and I go to get fresh air 
every morning when we visit our grandparents. We would swing each other until our arms gave out and then we 
would pick the pecans that had fallen on the ground. There would be squirrels that were not so happy with us 
for taking their food, and we would watch them intently as they ran around the yards competing with us for the 
pecans. There is also a pink swing set with a baby swing from when my sister was a baby, though she is ten 
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now. There are many plants surrounding the garden, from tiny pink flowers to bright yellow grapefruits the size 
of a soccer ball to shiny, long green gourds. Grandparent’s house is surrounding by yellow jasmine flowers 
growing from a vine on a metal fence. The way that everything fits together at grandma's house makes it look so 
whimsical and romantic, especially when the sun is setting in the distance. 

 
Grandparent’s house is truly magical, it is a world of its own. Sometimes, I wonder what will happen to 

this house when my grandparents are no longer with us. I hope that whoever lives in this house will cherish and 
take care of it the same way they did. I hope that Grandparent’s house will still remain as beautiful as it is now a 
hundred years later. 
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Ba Em Đi Tìm Tự Do 

  Daryl Đoàn 

       Không có bố, thì sẽ không có con ngày 
hôm nay. Bố đã vất vả bỏ nước đi tìm tự do 
như thế nào, để cho gia đình con có một 
cuộc sống ngày hôm nay. Bài viết này con 
xin viết về hành trình tìm tự do của bố. 

 
       Bố sinh ra ở Đà Nẵng trong thời chiến 
tranh Việt Nam năm 1969. Những điều mà 
bố luôn in trong trí mình là kết thúc chiến 
tranh sau 1975. Bố lớn lên trong một chế độ 
cộng sản và một hệ thống chính quyền tham 
nhũng cai trị. Tuổi trẻ của bố gặp nhiều khó 
khăn với chính quyền cộng sản vì ông nội 
cũng là một sĩ quan quân đội Việt Nam 
Cộng Hòa, nên họ đã gây rất nhiều khó 
khăn cho gia đình bố. Ông nội đã bị đi tù 
của cộng sản vì dám đứng lên chống chế 
độ. Đến khi họ thả ông nội ra thì ông nội đã 
bị mất danh tiếng và gia đình cũng mất hết 
tiền bạc. 
 
       Vì ông nội là một sĩ quan quân đội Việt 
Nam Cộng Hòa, nên gia đình được sang 
Mỹ định cư theo diện ODP. Cả gia đình 
gồm: Bố, chú, dì và bà của con đến định cư 
tại Dallas, Texas vào năm 1994. 

 
       Những ngày đầu sống ở Mỹ, bố cũng gặp nhiều khó khăn vì bố không nói được tiếng Anh, bố cảm thấy nhớ 
nhà, nhớ những món ăn Việt Nam. Nhớ lại những ngày gia đình và bạn bè gặp nhau cuối tuần. Và thời tiết ở 
Texas không giống như thời tiết ở Đà Nẵng. Nhưng bố vẫn cố gắng học hỏi và tìm việc làm. Dần dần bố cũng 
thích nghi với đời sống mới. 

 
       Nghe bố kể lại tuổi ấu thơ, làm cho con cảm thấy quý cuộc sống hiện tại mà con đang có. Mặc dù con sinh 
ra không phải gặp những khó khăn như bố. Nhờ sự vất vả của bố mà con có được ngày hôm nay. Con sẽ cố 
gắng làm cho bố luôn hãnh diện vì con. 
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Bài Viết Của Các Em Học Sinh Lớp Đàm Thoại 
 

Hành Trình Của Chúng Ta 
 

Nông Anna 
 

Hành trình là gì? Google dịch "hành trình" sang tiếng Anh 
là: "To travel somewhere". Con nghĩ dịch như vậy không đúng hoàn 
toàn. Một cuộc hành trình, với con, là đi qua một cái gì đó cả về thể 
chất và tinh thần. Đó có thể là một hành trình tốt đẹp, hoặc một 
hành trình tồi tệ. Mọi người chúng ta đã từng trải qua ít nhất một 
hành trình. Đặc biệt là người Việt Nam ở đây ngày nay. Người Việt 
đã trải qua nhiều hành trình. Các bạn cũng là những người đã trải 
qua vài cuộc hành trình. Một số hành trình tiếp tục kéo dài cả cuộc 
đời, một số chỉ trong một thời gian ngắn. Những hành trình mà 
chúng ta cùng nhau trải qua làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn khi 
chúng ta vượt qua nó. 
 

Nước Việt Nam đã bị cai trị bởi người Trung Hoa cả ngàn 
năm, sau đó là người Pháp và người Bồ Đào Nha cũng đã đến Việt 
Nam. Đó là những thời kỳ tồi tệ, nhưng người Việt Nam đã tự hào 
đứng lên và đã giữ được dân tộc Việt Nam. Người Việt đã không để 
cho thời gian cai trị của Trung Hoa và người Pháp trở nên vô ích. 
Họ đã phát triển được ngôn ngữ, chữ viết cho riêng mình, v.v… Trải 
qua hành trình hàng ngàn năm. Sau đó, khi chủ nghĩa cộng sản đã 
được đem vào Việt Nam, nhiều người đã phải vứt bỏ tất cả mọi thứ, 
trốn thoát cộng sản, bỏ nước ra đi để bắt đầu cuộc sống ở một đất 

nước mới. Rất nhiều người Việt đã chết vì họ muốn có một cuộc sống mới. Họ được gọi là những Thuyền 
Nhân. Khoảng 200 ngàn đến 400 ngàn người bị chết trên biển. Người Việt biết giá trị của sự tự do và một tương 
lai tốt đẹp. Họ đạt được điều đó nơi đây, họ làm việc không nghỉ ngơi với quyết tâm sống trọn vẹn cho những gì 
mà chúng ta gọi là tự do. Ba mẹ con may mắn được đến Mỹ bằng máy bay. Điều này không phải dễ có. Rốt 
cuộc bây giờ con được ở đây, con cùng với gia đình ở một nơi tốt đẹp. 
 

Con là một người Mỹ gốc Việt. Hành trình mà con trải qua không khó khăn, vất vả như nhiều người 
Việt khác đã trải qua. Con không thể chọn giới tính của con. Con không thể chọn gia đình mà con được sinh ra. 
Con không thể chọn tôn giáo của con. Con không thể chọn chủng tộc của con. Khi con còn học ở tiểu học, con 
chẳng hãnh diện về mình, mình là ai. Nhiều đứa gọi con là người Tàu, và chế nhạo con. Rồi sau đó, lúc lên lớp 
6, con bắt đầu biết chấp nhận chính mình khi cô Lan Phương, cô giáo dạy Giáo lý, đã cho con những bài giảng 
khiến con nhận ra mình. Thiên Chúa đã cho con một mục đích để sống ngay tại đây, ngay lúc này. Khi con càng 
lắng nghe cô mỗi tuần, con dần dần hiểu ra là con được sinh ra trên đời cho một lý do, và con đang trên một 
hành trình tìm lý do đó. Bây giờ thì con đang giúp một bạn con bị mất hướng như con lúc trước. 
 
   Nay con đang có cuộc hành trình với nhiều lối đi. Mỗi lối đi là một mục tiêu con muốn hoàn thành. Mục 
tiêu chính của con là con sẽ làm cho tất cả những anh chị em họ hàng bên họ nội được đoàn tụ với nhau. Tất cả 
chúng con đã từng gần nhau, bây giờ đang xa cách. Con muốn tất cả lại được cùng vui chơi cùng nhau. Hành 
trình của con chưa xong và con sẽ không bao giờ bỏ cuộc.   
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Một Ngày Mai Luôn Tươi Sáng                                                                                              

Phan Hoàng Kendrick-Việt 

Giờ này, mọi thứ đối với tôi là khá tốt. Trường học luôn là sự 
khó khăn nhưng tôi đã cố gắng giải quyết nó. Khó khăn nhất trong 
thời gian gần đây của tôi lại là âm nhạc. Âm nhạc là một phần quan 
trọng trong cuộc đời tôi. Nó giúp tôi tránh xa mọi căng thẳng hằng 
ngày. Nhưng vấn đề là, tôi chỉ muốn trở thành một người chơi nhạc 
giỏi hơn. Mỗi ngày, tôi thấy những người chơi kèn trumpet giỏi hơn 
tại trường của tôi và tôi có xu hướng ghen tị một chút vì trình độ kỹ 
năng của họ cao hơn tôi. Tôi luôn luôn làm việc chăm chỉ để được 
như họ nhưng rất khó để đạt được điều đó. Nhưng tôi luôn nghĩ một 
cách tích cực và chỉ thực hành chăm chỉ và cố hết sức mình. Một 
điều khác khiến tôi khó chịu nhất ở trường lại là từ bạn cùng lớp. Có 
một số bạn cùng lớp thực sự làm phiền tôi và nó làm tôi thất vọng. Ví 
dụ, bạn cùng lớp cố tình làm tôi khó chịu hay đối xử với tôi theo 

những cách không thể chấp nhận được. Tôi sẽ tự đứng lên và đối đầu với người đó hoặc hoàn toàn không quan 
tâm đến họ. Đôi khi tôi chỉ ước những người đó ‘không tồn tại’ để tôi có thể sống hạnh phúc hơn. Nhưng vì 
điều đó không thể xảy ra, tôi chỉ phải học cách chấp nhận sự có mặt của họ và hy vọng mọi thứ sẽ trở nên tốt 
đẹp hơn trong tương lai gần. May mắn thay, mọi thứ bắt đầu trở nên tốt đẹp hơn trong cuộc sống của tôi và bây 
giờ tôi khá hài lòng. Bạn bè và gia đình làm cho tôi rất hạnh phúc trong cuộc sống của tôi mà tôi biết ơn. Hy 
vọng mọi thứ sẽ càng tốt đẹp hơn với tôi trong thời gian sắp tới. 

 
 

A Better Tomorrow 
 
 
So far, my life is going pretty well. School is always a struggle but I manage to pull it off. What I’ve 

been stressed about lately is music. Music is an important part of my life. It helps me get away with all the 
stress that happens throughout my life. But the problem is, I just want to become a better musician. Everyday, I 
see these advanced trumpet players at my school and I tend to get a little jealous because their skill level is 
above my level. I always work hard to be just as good as them but it’s very difficult to achieve that. But I 
always think in a positive way and just practice hard and try my very best. Another thing that bothers me the 
most at school are classmates. There are certain classmates that just really bother me and it frustrates me. For 
example, classmates would try to pick on me or state inappropriate behavior to me. Either I would stand up for 
myself and confront the person or just completely ignore the situation. Sometimes I just wish those specific 
people could be erased from existence so I could live happier. But since that can’t happen, I just have to learn to 
accept their existence and hope everything turns out better in the near future. Luckily, everything is starting to 
turn out better in my life now which I’m pretty pleased. Friends and family make me very happy in my life 
which I am thankful for. Hopefully the future satisfies me in the near future. 
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Vẻ Đẹp Của Âm Nhạc 

Thái Nhật Theodore 

Từ tiếng bass sôi động, lạc quan rơi xuống những giai điệu u buồn, mất mát. Âm nhạc khiến chúng ta 
cảm nhận theo cách mà chúng ta không thể diễn tả bằng lời. Nó có thể giúp chúng ta sống lại những kỷ niệm 
chúng ta từng có và làm cho chúng ta mơ về tương lai. Nó có thể giúp tâm trạng của chúng ta rời khỏi những 
buồn chán hay làm cho ta bình tĩnh hơn khi chúng ta rơi vào sự hoảng loạn. Âm nhạc làm cho chúng ta cảm 
nhận tất cả những cảm xúc sâu sắc này và đạt tới trạng thái hưng phấn. 

 
Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy buồn, dù chỉ là một ngày tồi tệ, 

âm nhạc có thể đem ta ra khỏi trạng thái buồn bã đó. Có khi chúng ta đã 
đến trường trễ hoặc thất vọng ở một điểm kém. Dù là lý do gì, âm nhạc 
có thể giúp chúng ta lấy lại một trạng thái hạnh phúc và niềm vui. Chỉ 
cần mở iTunes, bật nhạc lên và lắng nghe nhịp đập yêu thích của bạn! 
Do vẻ đẹp của âm nhạc, nó có thể làm cho chúng ta xúc động và ngạc 
nhiên. 

 
Trong suốt cuộc đời, có lúc chúng ta sẽ trải qua nỗi buồn và 

tuyệt vọng, thậm chí tức giận cho một tình huống nào đó xảy ra. Âm 
nhạc có thể có tác dụng làm dịu tâm trí của chúng ta khỏi những bi kịch. 
Ví dụ, âm thanh êm dịu của âm nhạc piano có thể khiến chúng ta dừng 
lại một lúc và suy nghĩ. Nó cách ly tâm trí của chúng ta khỏi những gì 
đang náo nhiệt trong thế giới bên ngoài và có thể giúp cho chúng ta suy 

nghĩ hướng khác tích cực hơn. Âm nhạc tổng thể có thể đánh giá cao những gì chúng ta có và thực sự hiểu ý 
nghĩa sâu sắc hơn của hoàn cảnh trong cuộc sống của chúng ta. 

 
Âm nhạc đem đến sự sinh động cho cuộc đời chúng ta. Không có âm nhạc, nó sẽ yên lặng, một sự im 

lặng bất tận không bao giờ bị phá vỡ. Những con chim sẽ không hót, sóng biển sẽ không xô vào bờ, chuông sẽ 
không kêu và thế giới sẽ giống như một bóng tối vô hồn. Với âm nhạc, đột nhiên nó có ý nghĩa với cuộc sống, 
một ý nghĩa để sống. Với âm nhạc, nó làm cho mặt trời tỏa sáng, những bông hoa nở rộ, những con chim hót, và 
vẻ đẹp của nó đứng đó như một sự khởi sắc trên tất cả mọi thứ đang sống. “Âm nhạc là một định luật đạo đức. 
Nó cho linh hồn đến vũ trụ, cánh đến tâm trí, chuyến bay đến trí tưởng tượng và sự quyến rũ và vui tươi với 
cuộc sống và mọi thứ” (Plato). 

The Beauty of Music 

From the thrilling, upbeat bass drops to the melancholic, lamenting melodies. Music makes us feel a 
way in which we cannot express in words. It can help us relive the memories we once had and make us dream 
about the future. It can uplift our mood when we are sad and calm us when we are vexed. Music makes us feel 
all these profound emotions and reach a state of euphoria. 

 
Whenever we feel down, or are just having a bad day, music can lift that state of sadness. Maybe we 

were late to school or were disappointed at a bad grade. Whatever the reason, music can help us regain a state of 
happiness and joy. Just open up iTunes, turn up the music, and jam to your favorite beats! Due to the beauty of 
music, it can turn our frown upside down. 

 
Throughout life, we will experience sadness and despair, sometimes even anger for what the situation 

may be. Music can have a calming effect, soothing us from our tragedies. For example, the sound of relaxing 
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piano music can make us stop for a moment and think. It can clear our minds from what is bustling in the 
outside world, and it can make us think from a different perspective. Music can overall appreciate what we have 
and truly understand the deeper meaning of the circumstances in our lives.  

 
Music makes life life. Without music, it would be quiet, an endless silence never to be broken. The birds 

wouldn’t sing, the ocean waves wouldn’t crash, the bells wouldn’t ding, and the world would be like a lifeless 
gloom. With music, there is suddenly a meaning to life, a meaning to live for. With music, it makes the sun 
shine, the flowers bloom, the birds sing, and its beauty stands there as it flourishes over all things living. “Music 
is a moral law. It gives soul to the universe, wings to the mind, flight to the imagination, and charm and gaiety 
to life and to everything” (Plato). 

 
 

 

 

Nghệ Thuật… Đam Mê Của Tôi 

Vivian Nguyễn 

Tôi là một người rất đam mê sáng tạo và tôi thích thể hiện 
bản thân thông qua những điều tôi làm. 

 
Sở thích của tôi là làm nghệ thuật. Tôi thích vẽ và … vẽ. 

Tôi thích làm điều đó vì nó làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc và tâm 
trí thoải mái. Tôi nghĩ mình vẽ khá giỏi nhưng chắc chắn là không 
bằng nhiều người khác. 

 
Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ vẽ thác nước và phong cảnh. 

Tôi cũng vẽ về đôi mắt và về người.Tôi không giỏi vẽ người 
nhưng càng vẽ tôi càng tiến bộ hơn. Tôi cũng tham gia các lớp 
nghệ thuật ở trường và các lớp ngoại khóa. Điều đó giúp tôi tiến 
bộ rất nhiều trong nghệ thuật. 

 
 Tuy nhiên, không phải lúc nào tâm trạng của tôi cũng phù 
hợp với nghệ thuật. Tâm trạng của tôi chi phối đến nghệ thuật của 
tôi. Khi có một tâm hồn vui vẻ và thanh thản, tôi sẽ cố gắng làm 
cho bức tranh được đẹp hơn. Khi tôi ưu phiền, tôi không thể nào 
vẽ được. Dù có cố gắng thì bức tranh cũng trông rất tệ và lộn xộn. 
 
 Tôi không thích học những môn toán, khoa học, lịch sử và 

tiếng Anh. Trong tương lai, tôi rất thích học về nghệ thuật ở cấp đại học và làm việc trong ngành giải trí. Tôi 
cảm thấy rằng tôi có năng khiếu về nghệ thuật và là niềm đam mê của tôi. Nghệ thuật làm tôi hạnh phúc. 
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Cuộc Sống Của Tôi 

Jasmine Le 

Trong cuộc sống không phải mọi điều lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng 
nếu cuộc sống không được hoàn hảo theo ý của chúng ta, thì chúng ta 
phải cố gắng phấn đấu mỗi ngày để cuộc sống được tốt hơn. 

 
Cha mẹ tôi ly hôn khi tôi còn nhỏ. Tôi được sự chăm sóc và 

nuôi dưỡng của bà ngoại, mẹ và dì tôi. Tôi lớn lên và được che chở 
bởi ba người phụ nữ mà tôi rất yêu quý. Cả gia đình chúng tôi đều 
sống vui vẻ với nhau ở Nam California. 

 
Sau đó mẹ tôi lập gia đình khác và dọn lên Sacramento nơi 

mà tôi phải rời xa bà ngoại và dì tôi cách 7 tiếng lái xe. Cha dượng 
cũng có một đứa con gái riêng tuổi cũng như tôi. Ban đầu, chúng tôi không biết nhiều về nhau, nhưng dần dần, 
chị em chúng tôi có dịp nói chuyện, gần gũi và hiểu nhau. Một thời gian sau, gia đình tôi lại chào đón thêm 1 
đứa em gái nhỏ ra đời. Sau đó, vì bà ngoại bị bệnh nặng nên gia đình tôi phải dọn về lại Nam California để gần 
và chăm sóc cho bà ngoại tôi. 

 
 Khi về sống tại Nam California, vì công việc của ba mẹ, nên gia đình chúng tôi đã thay đổi chỗ ở đến 4 
lần. Và tôi đã thay đổi vài trường học. Tôi vốn là một người sống nội tâm và có phần nhút nhát. Mỗi lần thay 
đổi trường học như vậy là rất khó cho tôi hòa nhập và làm quen với những bạn mới. Nhưng tôi phải cố gắng 
phấn đấu để vượt qua những khó khăn. Nhờ những khó khăn đó, đã giúp cho tôi dần dần bớt nhút nhát và nhanh 
chóng hòa nhập và đương đầu với những khó khăn. 
 

Gần đây, tôi chuyển đến học tại một trường trung học khác, và tôi vẫn đang cố gắng tìm hiểu và làm 
quen với những người bạn mới. Đối với tôi, tìm được một người bạn hiểu được mình và có thể là chỗ dựa cho 
mình chia sẻ thì không phải dễ tìm. Tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm được những người bạn tốt nơi 
trường mới và những người bạn mới sẽ cùng giúp tôi chia sẻ những niềm vui nỗi buồn hàng ngày đến trường. 
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Trách Nhiệm Trong Cuộc Sống Của Tôi 

Valerie Nguyễn 

     Con biết rằng con 
có nhiều trách nhiệm 
trong cuộc sống của 
con. 

 
     Ở nhà, con cần có 
trách nhiệm cho những 
việc như giặt và xếp 
đồ, nấu ăn và dọn dẹp 
nhà cửa. Giúp đỡ Cha 
Mẹ cũng như các anh 
chị em của con. Đối 

với việc học, con có trách nhiệm làm bài tập ở nhà, đi 
học đúng giờ và lắng nghe Thầy Cô giảng bài. Nơi 
công cộng, con không nên xả rác mà phải nhặt rác và 
cố gắng giữ cho đường phố sạch sẽ. 
 
     Ở Nhà Thờ Saint Thomas More, con phải giúp dạy 
các em nhỏ Tiếng Việt và Kinh Thánh. 
 

 
 

Kem… Món Tráng Miệng Yêu Thích 

Tristan Vũ 

     Món tráng miệng yêu 
thích của tôi là kem. Tôi 
thích kem vì có rất nhiều 
hương vị khác nhau và 
cách ăn kem khác nhau. 

 
     Bạn có thể có cốc kem 
đựng bằng cái bánh hình 
nón, bánh kẹp hoặc bánh 
kem. Kem có rất nhiều 
hương vị, như chocolate chip, bạc hà, bánh quy và 
kem, vani, sô-cô-la và nhiều thứ khác nữa. 

 
Hương vị yêu thích của tôi là bạc hà, quả hồ 

trăn (hạt dẻ), kẹo bông, sô-cô-la, đường đá và kẹo 
bông. Tôi thường ăn chúng mà không có bánh hình 
nón hay những thứ bánh khác. Tôi yêu những hương 
vị này bởi vì chúng có những miếng giòn trong đó có 
vị rất ngon. 

     Tôi không thích ăn chung với cái bánh hình nón vì 
nó làm hỏng hương vị của kem. Sau khi ăn kem với 
một cái bánh như vậy, cái bánh sẽ mềm ra trộn lẫn với 
kem, và kem không còn hương vị giống như hương vị 
kem, mà là hương vị của cái bánh hình nón. 

 

 
 

Một Ngày Của Tôi 
Anna Cù 

 
     Tôi đi học hằng ngày ở trường trung học El Toro. 
Tôi đang học lớp 11. Tôi đang học các môn Toán, 
Khoa học, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và Lịch sử. 
Môn học yêu thích nhất của tôi là Toán. 

      
     Tôi có rất nhiều bạn ở trường. Bạn thân nhất của 
tôi là Clarisse, chúng tôi nói chuyện với nhau hằng 
ngày ở trường. Thầy Cô cho chúng tôi rất nhiều bài 
tập về nhà. Vì vậy sau giờ học, tôi về nhà và bắt đầu 
làm bài tập. Sau khi làm bài tập xong là tôi đi tắm và 
sau đó là ăn tối. Tôi luôn đi ngủ lúc 10 giờ tối và tôi 
luôn đọc sách một chút trước đó. 

 
     Đó là một ngày trong cuộc sống hiện tại của tôi. 
 

 

AI: Trí Tuệ Nhân Tạo 

       Skyler Cao 
     
 Chúng ta có nên tin tưởng 
vào Trí Tuệ Nhân Tạo 
(Artificial Intelligence “AI”) 
không? 
 
     Trí tuệ nhân tạo còn được 
gọi là AI, được chế tạo từ hệ 
thống máy vi tính kết hợp 
với phần mềm để có thể thực 
hiện các nhiệm vụ thường đòi hỏi trí thông minh của 
con người như: nhận thức trực quan, nhận dạng giọng 
nói, ra quyết định và thông dịch ra nhiều ngôn ngữ 
khác nhau. Chúng ta sử dụng AI hoặc robot trong 
cuộc sống hằng ngày như máy hút bụi nhà (IRoBot 
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hoặc DeeBot), lái xe tự động (như xe Tesla) và nhiều 
thứ khác được sử dụng hằng ngày trong cuộc sống của 
chúng ta. AI đã mang lại nhiều lợi ích cho mọi người 
để chúng ta có một cuộc sống thoải mái hơn. Nhưng, 
một số người đã cho rằng chúng ta không nên tin 
tưởng vào AI vì có thể có những sự sai lầm trong hệ 
thống. Ví dụ như xe Tesla lái tự động, đã gây tai nạn. 
Ngay cả những nhà chế tạo đã dùng những máy kiểm 
tra rất tốt để xem có vấn đề gì không, nhưng vẫn còn 
có sai lầm. Ngay cả sau khi các nhà chế tạo đã làm 
nhiều thí nghiệm và kiểm tra nhưng vẫn có vấn đề và 
điều này nhiều khi xảy ra và lập đi lập lại nhiều lần. 
Nhìn chung, AI có thể được tin cậy nhưng vẫn có 
những lo ngại mà chúng ta nên lo lắng. 
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Tăng Ngọc Khanh- Cựu Hiệu Trưởng 

 
     Nhân dịp kỷ niệm 30 
năm thành lập trường Việt 
Ngữ Cộng Đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ 
St. Nicholas, Orange 
County, California, tôi 
được Ban Điều Hành 
Trường Việt Ngữ mời 
đóng góp một vài cảm nghĩ 
về trường, nơi tôi đã phục 
vụ với chức vụ hiệu 
trưởng, niên khóa 2000 - 

2001.  Tôi được mời nhận chức vụ này trong một 
trường hợp rất đặc biệt; vì vậy tôi xin chia sẻ với quý 
vị những trải nghiệm và tâm tư của tôi đối với 
Trường Việt Ngữ vào thời điểm đó, góp thêm một 
chút gì để nhớ, để thương và để vui trong kỷ niệm 
phục vụ Trường Việt Ngữ của Cộng đoàn chúng ta 
nhe! 
 
     Năm 2000, Ban Điều Hành (BĐH) Trường Việt 
Ngữ của giáo xứ thời đó, sau thời gian phục vụ ba (3) 
năm, đã xin từ nhiệm và yêu cầu BCH Cộng Đoàn 
bầu chọn BĐH mới thay thế tiếp nối công việc này. 
Sau một thời gian Cộng Đoàn đã ra thông cáo khá lâu 
kêu gọi ứng viên tham gia bầu BĐH mới cho trường, 
nhưng không thấy có ai hưởng ứng lời mời, cha quản 
nhiệm đã tuyên bố sẽ phải đóng cửa trường Việt ngữ 
vì không có hiệu trưởng để điều hành. 

  
     Trước vấn đề khẩn cấp vì Trường Việt Ngữ sẽ bị 
đóng cửa và các em học sinh sẽ mất cơ hội tiếp tục 
học tiếng Việt, cô Đào Bùi (phu nhân của Thầy Sáu 
Châu hiện nay) đã khẩn khoản ngỏ ý yêu cầu tôi nhận 
chức hiệu trưởng để cứu vãn tình trạng này. Cô Đào 

nói một số đông các anh chị em trong Cộng Đoàn kể 
cả cha quản nhiệm cũng đã thảo luận riêng và đồng ý 
bổ nhiệm tôi làm hiệu trưởng mà không cần phải qua 
thủ tục bầu cử nếu tôi nhận lời.  
 
     Tin này đến với tôi quá bất ngờ, tôi cứ tưởng cô 
Đào đang nói chuyện đùa với tôi  làm cho tôi phải bật 
cười. Lý do vì tôi là người kém cỏi nhất trong giáo xứ 
về trình độ Việt ngữ và tôi cũng không có kinh 
nghiệm về ngành này; tôi chỉ là một giáo viên dạy 
Anh ngữ một thời gian ở Việt Nam trước năm 1975 
mà thôi. 
 
     Cô Đào nói với tôi không có ai trong giáo xứ, nam 
hoặc nữ, chịu ra nhận chức hiệu trưởng, ai cũng nói 
vì gia cảnh không có thời giờ phục vụ lúc này. Chỉ có 
chị Khanh còn có điều kiện vì chị hiện nay không 
vướng mắc việc trông nom con nhỏ ở nhà. Nếu chị 
Khanh không nhận làm hiệu trưởng thì trường phải 
đóng cửa ngưng hoạt động. Như vậy thì khổ cho hơn 
100 em học sinh sẽ không có thể tiếp tục học tiếng 
Việt nữa. Chị Đào còn hỏi tôi: “Chị Khanh có muốn 
các em học sinh Công Giáo nơi đây phải chuyển qua 
học tiếng Việt tại một trường Việt ngữ khác thuộc 
một Hội Thánh Tin Lành gần đây không? Còn về vấn 
để chị không có kinh nghiệm thì chị không cần phải 
lo lắng, vì sẽ có các thầy, cô giáo, phụ huynh học 
sinh và nhiều người chúng em sẽ phụ giúp chị.” Nghe 
đến đây tôi mủi lòng vì thương các em học sinh quá.  
 
     Tôi về nhà bàn chuyện với chồng tôi - anh Toàn 
và tôi ngỏ ý với anh rằng tôi muốn giúp trường trong 
lúc này cho đến khi có người khác thay thế. Anh 
Toàn đồng ý và hứa sẽ hỗ trợ tôi. Tôi liền thông báo 
cho cô Đào biết tôi “xin vâng.” Thế là tôi trở thành 
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hiệu trưởng Trường Việt Ngữ Cộng đoàn Đức Mẹ 
Hằng Cứu Giúp, niên khóa 2000 - 2001. Cộng Đoàn 
vui mừng và ủng hộ, nhất là các thầy cô trong 
Trường Việt Ngữ! 
 
     Khi bước vào việc, tôi bắt đầu được học hỏi rất 
nhiều kinh nghiệm quý báu: Tôi hiểu được những 
công việc và trách nhiệm nặng nề của người hiệu 
trưởng và BĐH, của các thầy cô cũng như các phụ 
huynh học sinh và thiện nguyện viên. Kể cả việc các 
em học sinh đã ngoan ngoãn đến học Việt ngữ vào 
mỗi ngày Chúa Nhật mà vốn là ngày nghỉ ngơi của 
các em – đó cũng là sự cố gắng lớn lao đối với các 
em.  
 
     Tôi bắt đầu thông cảm và tri ơn mọi người đã và 
đang tham gia, góp phần vào những sinh hoạt và 
công tác thiện nguyện trong trường học. Tôi ngưỡng 
mộ tinh thần hy sinh và lòng yêu thương, kiên trì, tận 
tụy xây dựng của mỗi người đã và đang cống hiến 
cho Trường Việt Ngữ - một môi trường rèn luyện các 
em học sinh vâng lời cha mẹ, chịu khó đến học hỏi 
hầu lớn lên các em sẽ là những hậu duệ mang trọng 
trách bảo tồn di sản của dân tộc: đó là văn hóa, ngôn 
ngữ, tinh thần yêu quê hương và giống nòi, và thể 
hiện một hình ảnh tốt đẹp cho cộng đồng Việt Nam ở 
hải ngoại. Tôi cũng hy vọng các em trong tương lai, 
với ngôn ngữ của mẹ Việt Nam của các em, Chúa sẽ 
ban ơn và giúp các em đóng góp tích cực không chỉ 
riêng cho hai quê hương của chúng ta là Việt Nam và 

Hoa Kỳ, mà còn cho cả nhân loại nữa. Vì tôi tin rằng 
Chúa đã nhìn nhận những gì mọi người đã làm và 
Ngài thấu hiểu mọi người đang trọn lòng đóng góp 
công sức và tài năng của mình cho Trường Việt Ngữ!   
 
     Tôi xin kể cho quí vị biết thêm một câu chuyện: 
Trong quá khứ, các em trong Trường Việt Ngữ của 
cộng đoàn chúng ta chưa bao giờ đi tham dự những 
cuộc thi Việt ngữ hằng năm được Trung Tâm Trường 
Việt Ngữ tổ chức tại Trung Tâm Công Giáo, Santa 
Ana. Sau khi tôi nhận chức hiệu trưởng, tôi được 
Trung Tâm này kêu mời cho các em học sinh dự thi 
năm đó. Tôi đã khích lệ các em tham gia, nhưng các 
em rất lo ngại vì nghĩ mình khó địch nổi với các học 
sinh ở Santa Ana; vì phần lớn các em ở đó là con em 
trong các gia đình đồng hương tỵ nạn diện HO mới 
định cư sau này; các em thường có trình độ Việt ngữ 
cao hơn. Còn các em ở cộng đoàn chúng ta thì nhiều 
em được sinh ra tại Hoa Kỳ - giỏi tiếng Anh nhưng 
kém tiếng Việt. Để giúp cho các em học sinh của 
chúng ta vượt qua cơn lo âu đó, tôi đã khuyến khích 
các thầy, cô giáo và phụ huynh học sinh cố gắng giúp 
các em luyện thi cho kỹ và rồi ghi danh dự thi. Để 
khuyến khích và động viên, một đặc ân cho những 
em thi rớt được đặt ra: Em nào thi rớt sẽ được Cộng 
đoàn và Trường Việt Ngữ thưởng cho “Bảng Tuyên 
Dương Anh Dũng” trước cộng đoàn dân Chúa, vì 
các em can đảm đã ra sức phấn đấu, đón nhận thử 
thách, đối diện với thất bại, chấp nhận nhịn nhục và 
can đảm khiêm tốn – đó chính là đức tính “Dũng 
Cảm!” còn lớn lao hơn sự vinh quang chiến thắng! 
Với sự hưởng ứng, tích cực giúp đỡ và rèn luyện các 
con em của các thầy cô và phụ huynh học sinh, các 
em cuối cùng mạnh dạn đi dự thi.  
 
     Ngày đi thi, các em dự thi, các cô giáo và ba, mẹ 
của các em đều hồi hộp vì đây là lần đầu tiên cộng 
đoàn chúng ta tham gia sinh hoạt sôi nổi này. Và 
chính bản thân tôi cũng hồi hộp không kém. Trong 
lúc gian nan tôi không quên cất lên tiếng kêu cầu… 
và Chúa đã đoái thương! Tôi hướng dẫn các cô giáo 
và phụ huynh dẫn các em ra xếp thành một vòng tròn 
và chúng tôi đặt tay trên các em cầu nguyện xin Chúa 
Thánh Thần thêm sức cho các em và ban cho các em 
được ơn can đảm và bình tĩnh.  Kết quả của cuộc thi 
là các em của cộng đoàn chúng ta đoạt được bốn (4) 
giải thắng lớn (trophies).  
 
     Trong một Thánh lễ Chúa Nhật kế tiếp tại cộng 
đoàn nhà, các em học sinh đã đoạt được giải thắng 
cùng các em thi rớt đều được cha Vũ Thế Toàn thay 
mặt Trung Tâm Việt Ngữ đích thân đến và cùng cha 
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quản nhiệm, Phạm Quốc Tuấn, thay mặt 
giáo xứ và Trường Việt Ngữ, phát phần 
thưởng. Các em thi thắng được thưởng 
“Trophies.” Còn những em thi rớt cũng 
được tặng “Bảng Tuyên Dương Anh 
Dũng” làm phần thưởng an ủi và khích lệ 
như Trường Việt Ngữ đã hứa trước. Cả 
cộng đoàn vui mừng tán thưởng. Còn tinh 
thần các em thì lên như diều gặp gió! Sau 
khi tôi từ giã Trường Việt Ngữ, tôi nghe 
nói từ đó đến nay - trong nhiều năm - 
Trường Việt Ngữ của chúng ta vẫn tiếp tục 
đưa các em đi dự thi và các em đều đoạt 
được giải đem về cho trường và cộng đoàn. 
TẠ ƠN CHÚA! 
 
     Tôi kỳ vọng các em học sinh phải biết 
hãnh diện và biết trân quí tiếng Việt của 
mình, vì ngôn ngữ Việt Nam đã từng được 
những nhà ngôn ngữ học ngoại quốc khen 
ngợi là một ngôn ngữ nói lên xã hội Việt Nam là một 
đại gia đình qua cách xưng hô thân mật, biểu lộ tôn ti 
trật tự, liên đới trong gia đình nội, ngoại và trật tự xã 
hội cũng như tuổi tác; như: “cụ ông, cụ bà, ông, bà, 
nội, ngoại, chú, bác, cô, cậu, dì, dượng, anh, chị, em, 
con, cháu v.v.” Đối với người Việt chúng ta, ai cũng 
là người phải được tôn trọng và xưng hô như người 
trong gia đình! Và chúng ta luôn tự xưng hô hạ vai vế 
mình xuống một cách trân trọng và khiêm tốn với bất 
cứ ai mà chúng ta cho là lớn tuổi hơn mình.  
     

 Ngôn ngữ Việt Nam mang theo nhiều dấu 
tích văn hóa cải cách do ảnh hưởng thăng trầm của 
lịch sử dân tộc. Việt ngữ đã được tô điểm bằng những 
tinh hoa và ảnh hưởng của những nền văn hóa Âu, Á; 
hòa chung với ngôn ngữ Việt nguyên thủy đã tạo nên 
“Tiếng Nôm” thành Quốc Ngữ Việt Nam - một văn 
hóa cải tiến phong phú và đa dạng.   
 
     Tôi rất tiếc trong khi tôi đang hăng say trong việc 
phục vụ Trường Việt Ngữ thì tôi nhận được tin người 
bạn đời của tôi mắc phải một chứng bệnh nan y, nên 
tôi đã phải từ giã Trường Việt Ngữ một cách gấp rút 
để tôi có thể chuyên tâm săn sóc nhà tôi. Khi tôi ra đi, 
tôi không kịp nói lời giã từ và đích thân cám ơn cha 
Phạm Quốc Tuấn, chị Quế, anh/chị Thắng/Ngân, anh 
Chung, cô Đào, cô Thoa, cô Thiện, chị Dzung, quý 
thầy cô giáo, quý phụ huynh học sinh, các thiện 
nguyện viên, các em Thiếu Nhi Thánh Thể (đã giúp 
ngăn chia phòng học) v.v.  Mọi người đã giúp đỡ tôi 
hoàn thành nhiệm vụ của tôi với những thành quả tốt 

đẹp mà tôi cảm thấy tôi đã ra đi trong niềm an vui và 
luyến nhớ.  
 
     Tôi cảm tạ Chúa rằng trước nhiệm kỳ của tôi có 
những Ban Điều Hành và hiệu trưởng; những thầy, cô 
giáo và các thiện nguyện viên, đã xây dựng nên 
trường Việt ngữ cho cộng đoàn và đã tụ họp được số 
đông các em học sinh đến học tiếng Việt ở cộng đoàn 
mình. Quý vị đó đã để lại cho BĐH mới chúng tôi 
một trường Việt ngữ có đầy đủ những phương tiện, 
phương thức và hệ thống tổ chức chu đáo; hầu công 
việc chuyển tiếp của chúng tôi có thể tiến hành một 
cách thuận tiện, hài hòa và tốt đẹp và các em học sinh 
cũng được tiếp tục học trong bầu không khí êm đềm, 
không bị ảnh hưởng vì sự thay đổi BĐH. Tôi cũng 
cảm tạ Chúa vì kế tiếp tôi đã có rất nhiều anh, chị, em 
rất hăng say tiếp nối phục vụ Trường Việt Ngữ trong 
chiều hướng thăng tiến rất mạnh mẽ và tốt đẹp. 
 
     Tôi biết các em học sinh năm 2000 - 2001 nay đã 
lớn lên trở thành người thành niên rồi. Có em đã trở 
thành Linh mục, Soeur, nhiều các em đã tốt nghiệp 
đại học. Nhìn lại tôi thấy mình đã già rồi. Nhưng 
mầm non vẫn mọc lên không ngừng và những kỷ 
niệm ngày đó vẫn xanh tươi! 
 
     Tôi nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi và Mẹ Maria, 
Thánh Giuse và Triều Thần Thiên Quốc đoái thương, 
gìn giữ và chúc phúc cho Trường Việt Ngữ và 
Trường Giáo Lý ở cộng đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu 
Giúp và ở mọi nơi, tiếp tục đào tạo các em học sinh 
trong tương lai nên những người con tốt lành của 
Thiên Chúa.  
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Father Joseph Phạm Văn Tuyến 
 
 I’m a cradle Catholic, but I had never heard anyone mentioned a personal relationship with Jesus until 
after I turned 64. I first heard of this idea during a bible study session, when one non-Catholic Christian said: “It 
doesn’t matter what church you belong to; your personal relationship with Jesus is all that is important.”  I 
didn’t agree for I was taught that there is no salvation outside the Catholic Church, but not knowing what to say, 
I remained silent. I thought: Wow! What’s a good way to keep people away from church. I quickly forgot about 
this idea, but a few weeks later, I heard the same expression, this time from a practicing Catholic. Again, I 
didn’t agree nor did I know what to say; I brushed off the idea as no more than an attempt to be politically 
correct. I didn’t think about this idea afterward, but then, it hit me one day when a priest told the same group, 
myself included, that until recently, he didn’t know that our relationship with Jesus is so important. Well! I was 
perplexed, but at least he didn’t say, it doesn’t matter what church you belong to, I thought. I pondered upon 
what he said, and decided to check it out.  And, behold, here’s what I found, Catechism of the Catholic Church, 
paragraphs 299, 796, 1309: (299) Because God creates through wisdom, his creation is ordered: "You have 
arranged all things by measure and number and weight."151The universe, created in and by the eternal Word, 
the "image of the invisible God", is destined for and addressed to man, himself created in the "image of 
God" and called to a personal relationship with God.152 (796) The unity of Christ and the Church, head and 
members of one Body, also implies the distinction of the two within a personal relationship. (1039) In the 
presence of Christ, who is Truth itself, the truth of each man's relationship with God will be laid bare.624 (See 
CCC for full text and  foot notes 151, 152,and 624) 
  
 Wow! I had no idea that calling to a personal relationship with God is the teaching of the Catholic 
Church. But here it is. Written down in black and white. So I accept, I believe, and I submit myself to the 
teaching of the Catholic Church. 
  
 Now, knowing that a personal relationship with Jesus is important, I asked myself, “What is my personal 
relationship with Jesus? Is it a hi-and-bye relationship, or is it a close one? ” I know my personal relationship 
with Jesus is better than just hi-and-bye, but I can’t quantify it. I wondered if spending one hour weekly with 
Jesus in Eucharistic Adoration, or celebrating His life, death, and resurrection in the Holy Mass indicative of a 
close relationship. I don’t know what I ought to do to foster a personal relationship with Jesus, but I do know 
what Jesus wants me to do to have the closest,  the most intimate personal relationship with Him. He wants me 
to eat His flesh and drink His blood so that I can remain in Him and He in me. He said: Jn 6: 56, “Whoever eats 
my flesh and drinks my blood remains in me and I in him.” Can any relationship be more personal, more 
intimate, or closer than to be in each other? 
  
 So to the friends who told me about a personal relationship with Jesus, I thank you. I apologize for 
considering your good words as a way to keep people away from church, and as an attempt to be politically 
correct. I now believe that a personal relationship with Jesus is all that is important, but, my friends, if you want 
to have a close personal relationship with Jesus, close enough to remain in Him and He in you; it does matter 
what church you belong to. 
 
God Bless, 
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Tình Yêu Là Đây? 
 

Thiên Hương 
 

"Sao con không tìm người có đạo? Nhà mình 
dòng dõi tử vì đạo mà không đứa nào lấy người có 
đạo cả," ông bố buồn rầu lắc đầu hỏi cô con gái! Ông 
nói tiếp: "Con nhớ cô Hồng, em họ hàng của mẹ 
không? Cô lấy chú Quốc không có đạo; hai người là 
luật sư và chú ấy đã ký giấy cam kết sẽ theo đạo và 
cho các con rửa tội. Vậy mà sau khi lấy nhau rồi thì 
cũng chẳng giữ lời hứa." 
 
- Con tìm đấy chứ, mà đâu có thấy ai đâu! 
 
- Thôi thì con nói nó theo đạo đi, bà mẹ chen vào. 
 
- Không được đâu Mẹ ơi. Anh ấy lớn rồi, con không 
muốn bắt ép anh ấy. Nếu anh ấy muốn theo đạo thì 
con sẽ giúp nhưng phải chính anh ấy muốn cơ. 
 
 Rồi thì ông bố bà mẹ cũng phải bằng lòng cho 
cô con gái độc nhất lấy anh chàng, kẻo không nó ế 
mất. Phần anh chàng trông cũng chững chạc, có học, 
có công ăn việc làm, và còn đứng đắn đến gặp hai 
ông bà và "xin hỏi bàn tay" của cô nàng nữa nên ông 
bà cũng đành chịu vậy. 
 
 Hai người xúc tiến lo đám cưới. Cô nàng nhất 
định không để bố mẹ phải làm gì, cứ nói "Ba Mẹ chỉ 
việc đến dự lễ và tiệc thôi, mọi việc tụi con lo hết." 
Anh chàng đồng ý đi học lớp dự bị hôn nhân vào một 
cuối tuần và thường hay căn dặn cô nàng "Em nhớ 
nhá, đám cưới chỉ có một ngày thôi, còn hôn nhân là 
cả đời đấy." Cô nàng còn đi gặp cha tuyên úy tại 
trường cũ và hỏi ý kiến của cha. Cha chỉ nói: "Dựa 
vào kinh nghiệm của cha thì phần lớn những cặp 
không cùng tôn giáo đều sẽ hững hờ việc đạo nghĩa 
và dần dần bỏ đạo luôn. Điều quan trọng là con phải 
cầu nguyện cho chính con, để con luôn giữ vững 
niềm tin và sống đạo." 
 
 Đến ngày cưới, gia đình anh chàng gồm các 
anh chị và con cái đến xin dâu; sau đó mọi người 
tháp tùng xe limo đi thành một đoàn ra nhà thờ. Cha 
VN chỉ làm phép chứ không cử hành thánh lễ nên sau 
đó ông bố cứ cằn nhằn: "Sao con không tìm một cha 
khác hay một nhà thờ khác? Ba có thể nhờ các cha 

quen làm lễ cho! Ông cha này chơi ép con quá. Nhiều 
người lấy người không có đạo vẫn có lễ cưới hẳn hoi 
mà." 
 
 Một ít lâu sau, cô nàng mất việc, cùng lúc bà 
mẹ bắt đầu bị bệnh, nên cô nàng lấy cớ này không đi 
tìm việc nữa. Và cô nàng thường xuyên lên thăm ba 
mẹ mình. Lúc nào ông bố cũng thúc giục đi về: "Con 
về lo cơm nước cho chồng; nó đi làm về nhà thấy vợ 
ở nhà nó mới vui." 
 
 Cô nàng tánh tình ham vui nên hay đi chơi 
với bạn bè; việc nhà cũng hơi biếng nhác. Ngược lại 
anh chàng tánh tình ngăn nắp gọn gàng mà cô nàng 
thì cứ bày ra. Một ngày kia anh chàng chịu hết nổi, 
mặt lầm lầm lì lì nói: "Nếu cứ cái điệu này thì thôi 
đường ai nấy đi. Anh chỉ cần em mỗi ngày bỏ ra năm 
phút thu dọn nhà cửa cho gọn gàng ngăn nắp". Cô 
nàng bừng tỉnh, xin lỗi lia lịa và xin cho em một cơ 
hội để thay đổi. 
 
 Cuộc sống bắt đầu vào khuôn khổ. Cứ đến 
cuối tuần bà mẹ gọi cô con gái, nhắc nhở đi nhà thờ. 
Anh chàng thắc mắc: "Em mấy chục tuổi rồi mà sao 
ba mẹ còn phải nhắc đi nhà thờ?" Cô nàng trả lời: 
"Ba mẹ xem đó là bổn phận nhắc nhở con cái. Mai 
mốt ba mẹ già chết đi rồi thì chẳng còn ai nhắc nhở 
em nữa đâu". Và cứ đến sáng Chúa Nhật khi cô nàng 
đi lễ thì anh chàng ở nhà đọc báo và lo giặt quần áo. 
 
 Khi đi chơi xa, bao giờ anh chàng cũng tìm 
nhà thờ gần chỗ ở và đưa cô nàng đi lễ Chúa Nhật. 
Vài năm vào dịp Giáng Sinh anh chàng còn đưa cô 
nàng đi lễ tại các nhà thờ trong vùng lân cận: khi thì 
dự lễ tiếng Tây Ban Nha, khi thì dự lễ các thầy dòng 
hát tiếng La Tinh. Một năm anh chàng hỏi cô nàng 
"Noel năm nay em muốn đi đâu?" Cô nàng trả lời 
"Em ao ước dự lễ Vọng Giáng Sinh tại Rôma." Cô 
nàng làm giấy tờ xin được vé vào cửa; và đến ngày đi 
lấy vé, khi bước lên bậc tam cấp, nhận vé tại cổng 
đền thờ Thánh Phêrô xong, cô nàng chia sẻ cùng anh 
chàng: "Em cảm thấy như là mình được gọi vào cửa 
Thiên Đàng." Đến ngày lễ hai người đứng chờ gần 
hai tiếng đồng hồ trong công trường, cùng hàng ngàn 

www.cdducmehangcuugiup.org Trang 195



người khác hát những bài ca Giáng Sinh bằng đủ các 
tiếng, trước khi được Ban Tổ Chức cho mọi người 
vào trong thánh đường. 
 
 Khi cậu em bị bệnh bất ngờ, cô nàng bỏ hết cả 
mọi việc lên chăm sóc cậu em, bỏ bê anh chàng để 
mặc anh chàng lo việc nhà và cơm nước. Lúc đầu thì 
đi cả bảy ngày trong tuần, dần dần bớt xuống còn một 
ngày mỗi tuần. Anh chàng không cằn nhằn hoặc than 
phiền cô nàng lơ là, không để ý đến mình vì biết cô 
nàng phải lo nhiều việc bực mình. Anh chàng còn 
nhắc: "Thôi em đi thăm nó đi, kẻo lại cảm thấy tội lỗi, 
để việc nhà anh lo; em không đi anh cũng khổ, 
catholic guilt của em nó mạnh lắm!" 
  
 Thỉnh thoảng cô nàng nói "Em ước ao....," thì 
anh chàng ngắt lời ngay "Không được, em không 
được ao ước gì cả. Em sướng nhất rồi, việc gì anh 
cũng chăm sóc cho em được đầy đủ, không thiếu thốn 
sự gì." Mà thật cô nàng số sướng thật. Bây giờ cả hai 
đều về hưu và đều thích đi du lịch. Anh chàng lại có 
khiếu tìm tòi nghiên cứu các lộ trình và tìm được 
nhiều giá rẻ. Nên cứ vài tháng hai người lại khăn gói 
quả mướp lên đường. Gia đình và bạn bè không theo 
kịp.   
 
 Và như thế họ lấy nhau cũng đã hơn hai mươi 
năm. Cô nàng cố gắng sống đạo để không phụ lòng 
ông bố và bà mẹ đã lo lắng cho mình và nhiều khi tự 
hỏi "Không biết Chúa sẽ tỏ mình ra, đánh động anh 
chàng trong tương lai chăng?" 
 

 

 WASHDAY 
 

Tina Lương sưu tầm 
 
Monday WashDay  
Lord, help me wash away all my selfishness and  
Vanity, so I may serve you with perfect humility  
Through the week ahead.  
 
Tuesday Ironing Day  
Dear Lord, help me iron out all the wrinkles  
Of prejudice I have collected through the years  
So that I may see the beauty in others.  
 
Wednesday Mending Day  
O God, help me mend my ways so I will not  
Set a bad example for others. 
 
Thursday Cleaning Day  
Lord Jesus, help me to dust out all the many faults  
I have been hiding in the secret corners of my heart.  
 
Friday Shopping Day  
O God, give me the grace to shop wisely so I may 
purchase eternal happiness for myself and all others  
In need of love.  
 
Saturday Cooking Day  
Help me, my Savior, to brew a big kettle of 
brotherly  
Love and serve it with clean, sweet bread of human 
kindness.  
 
Sunday The Lord's Day  
O God, I have prepared my house for you. Please  
Come into my heart so I may spend the day and the  
Rest of my life in your presence.    
Jesus Is Love 
 
“Be kinder than necessary, for everyone you  
Meet is fighting some kind of battle.” 
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Trần Ngọc Vân sưu tầm 
 

T      hi  h    h        g i   a mình, Cha Javier 

Olive   và S  M  ie de l  S gesse đã  huẩ  bị là  

đ      i v i  h u. Nh  g Chú  lại xế  đặt  ho h  

 ột    h  h  . 

– Ch  Olive    ho biết “ ả h i đều l   lê  t o g 

 hữ g gi  đì h Cô g Gi o và “ h   ẹ  hú g tôi lại 

que  biết  h u từ lú   ò  bé.” H i  g ời gặ   h u 

th ờ g xuyê   hi  ò  là t ẻ e . 

“Nh  g tôi thự  sự  hô g  ò  giữ đạo  ữ . Khi lên 19 

tuổi, s u  hi đi l  g th  g  iểu „tây b  lô‟ ở Pe u xo g 

thì tôi t ở về  hà và gặ  lại  ô ấy. Tôi hỏi  ô ấy  ằ g 

 ô  ó ti  vào sự giữ t i h tiết t      hi  ết hô   hô g, 

bởi vì đối v i tôi, đây  hỉ là  ột s  g  hế     gi o 

hội. Cô t   ể     ột loạt các nguyên lý c   sự tiết 

t i h  ột    h  õ  à g và  ạ h lạ , từ qu   điể  t iết 

lý  ho đế   iề  ti  tô  gi o, và điều đó là   ho tôi 

thật sự  gỡ  gà g. Tôi đã gặ  đ ợ   ột  g ời  hụ  ữ 

biết bảo vệ  hữ g gì  ô ấy ti  và đồ g thời lại  ất 

thô g  i h,” Ch  Olive    hậ  xét. 

– Ng y s u  uộ  gặ  gỡ đó, h  bắt đầu hẹ  hò  h u. 

Tại thời điể  đó,  ả h i đ  g theo h    gà h luật. 

Olive   theo h   tại việ  Đại h   Bue os Ai es và  ô 

t  h   tại việ  đại h   L  Pl t . 

– Ch  Olive    ói  ằ g “ ũ g giố g  h      việ  tán 

tỉ h bì h th ờ g  h  g  hú g tôi đã tậ  dụ g  hữ g 

  i đẹ  vă  hó  qu  â   hạ , vă  h   và t iết h  . 

Chú g tôi  hu g  h u đ   s  h,  hú g tôi     h u    

qu   uố g  à  hê. Chú g tôi  hậ  b   v i bạ  bè đi 

th   dự hội  ghị vă   h   g         t   giả Cô g 

Gi o A ge ti  .” 

“Tôi bắt đầu thự  hà h đứ  ti  t ở lại, tứ  là  ầu 

 guyệ  và đi lễ Chú  Nhật. Tất  ả  hầ  l   là  hờ ở 

 ô ấy, Thiê  Chú   h  yếu dù g  ô ấy  h   ột  ô g 

 ụ,” Ch  Olive    ói, thê   ằ g h   ũ g lầ   huỗi 

Mâ  Côi  hu g v i  h u. 

– Về  hầ   ì h, S  M  ie de l  S gesse, tê   ử  tội là 

T i id d M  i  Guio   ,  ói v i ACI P e s   ằ g 

 hữ g gì S  đ  h gi    o  hất về  g ời bạ  t  i là “sự 

 hâ  thà h tì   iế  sự thật  à  hô g lo sợ hậu quả.” 

H  đí h hô  v i  h u  hi vừ  lê  21 tuổi và quyết 

đị h sẽ  ết hô  s u  hi    t  ờ g đại h  , tứ  là 2  ă  

  ỡi s u đó. 

KHÁM PHÁ RA ƠN GỌI 

Bỗ g  ột  gày  i ,  g ời   h t  i   a Trinidad Maria 

đã tu g     ột ti  độ g t ời là   h t  sẽ gi   hậ  

 h  g việ , và S  ấy  h  lại  ả h t ợ g lú  ấy, “gi  

đì h  hú g tôi đã  hoáng v  g qu y  uồ g bởi vì 

 hú g tôi  hô g thể t ở g t ợ g    việ  đó  ổi.” 

“Tôi đ  g  ó xe h i và v i vị hô  thê     tôi,  hú g 

tôi quyết đị h đ     h t  đế   h  g việ  ở S   

R f el, tỉ h Me doz .” S   ói: “Cả h i  hú g tôi 

quyết đị h  ấ     ở lại thê   ột vài  gày để Javier 

 ó    hội gặ  lại  ột số bạ  bè  ũ   y  ũ g đ  g ở 

 h  g việ , và T i id d M  i   ó thể gặ  lại  ột số 

bạ  bè t o g  ột dò g  ữ ở đó.” 

Ch  Olive    ể tiế : “Khi  hú g tôi t ở về,  hú g tôi 

bà  luậ  về tất  ả  hữ g  huyệ  điê   ồ đó,  ằ g thật 

là uổ g  hí  hi  g ời   h t  i      ô bỏ lại tất  ả   i 

thứ, t o g đó là  ột gi  đì h t   g l i và  ột sự 

 ghiệ  qu   t   g.”  
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Nh  g  hú g tôi  ũ g bắt đầu tự hỏi, “Điều gì sẽ xảy 

    ếu Thiê  Chú   ũ g g i  hú g tôi  h  vậy?” Và 

 âu t ả lời đầu tiê  là, “ hô g”  ột    h  ất  ạ h  ẽ, 

đó là việ  điê   ồ, vì  hú g tôi đã vừ  t ải qu   ột 

 uộ  hứ  hô  thự  sự đẹ  và  hú g tôi đã  u  sắ  

đ  g  ể  ho lễ thà h hô . 

Nhiều tuầ  t ôi qu ,  h  g  âu hỏi vẫ     ả h mãi: 

“T o g   i đ y sâu thẳ      li h hồ , tôi liê  tụ  suy 

 ghĩ về  hữ g gì sẽ xảy     ếu Thiê  Chú  g i tôi, 

 ếu tôi để lại tất  ả   i thứ, tại s o  hô g  hải là  ột 

li h  ụ   hỉ? C  h tốt  hất để đ ợ  lê  thiê  đ ờ g 

là  uộ  số g li h  ụ  h y  uộ  số g vợ  hồ g? N i 

 ào, tôi  ó thể là  tốt  hất?” 

S u  ất  hiều t ă  t ở, Ch  Olive   đã quyết đị h  ho 

vị hô  thê   a  ì h biết về  ối qu   tâ  ấy, bất  gờ 

th y,  ô ấy  ũ g thú  hậ   ằ g  ô đã “ ghĩ  hữ g 

điều t   g tự” s u  hi  g ời   h t  i gi   hậ   h  g 

việ . 

Tuy  hiê , h  đã  hô g quyết đị h gì  ả. “Vì  hú g 

tôi vẫ   ò  h i  ă   ữ  thì   i h   xo g, đó là  ột 

lý do tuyệt vời để  à t ì hoã ,” Ch  Olive    ói. 

H  đã  iế  t i “ ột  h  gi o  ất thậ  t   g” để là  

 ố vấ , và vị li h  ụ   ói v i h : “ hì   ày, đó là 

 ột vấ  đề  iê g giữ   ỗi  ột  g ời  hú g  o  và 

Thiê  Chú . Khô g  i  ó thể     thiệ  vào  huyệ  

li h hồ .” 

Về  hầ   ì h, S  M  ie de l  S gesse  ói v i ACI 

P e s   ằ g “đó là  ột thời gi    ất dài để suy  ghĩ 

 ột    h thật sâu x , dài t i h i  ă ,  ho đế   hi tôi 

 hậ  thứ   õ  à g  ằ g Thiê  Chú  đã dà h  ột đời 

số g tậ  hiế   ho tôi, và tôi  hô g  ò   hút  ghi  gờ 

 ào  ằ g Ngài  uố  tôi từ bỏ tất  ả.” 

– S u  hi    t  ờ g,  ả h i đều  hấ   hậ     g i     

h . Nă  2008,  hi  ả h i đều lê  31, Olive   đ ợ  thụ 

 ho g li h  ụ  tại gi o  hậ  S   R f el, và M  ie de 

l  S gesse  hấ  t    đời t o g dò g Chú  Giêsu 

Th   g Xót. 

– Ch  Olive   hiệ  tại là  gi o s  đại  h  g việ  và 

 ó  ột blog là “Que  o te l   ue te ” (tì   ho  hí h 

 ì h). Ngài viết  ột  uố  s  h dạy về    h giải quyết 

nhữ g  huyệ   ghi  gờ  ó tự  đề “¿Algu   vez 

pensaste? El llamado de Cristo” (bạ   ó b o giờ  ghĩ 

về  ó  hô g? Ơ  g i     Chú  Kitô). 

– S  M  ie de l  S gesse thì số g ở  iề           

Ph   và  hụ  vụ ở gi o xứ S i t L u e t, gi o  hậ  

Fréjus-Toulon. 

Nhắ  đế   âu  huyệ      h , S   ói  ằ g “tôi  oi đó 

là  ột â  s  g đặ  biệt  hi  ả h i  hú g tôi đã  hậ  

đ ợ     g i hầu  h   ù g  ột lú . Vì vậy, sự qu   

phòng c   Chúa thì thật là  hu đ o, Ngài  hô g bỏ 

 ất bất  ỳ  ột  hi tiết  hỏ  hặt  ào. Và điều  à tôi 

thự  sự đ  h gi    o là  hú g tôi vẫ   ò  là bạ  và 

 hô g  hỉ  ho  hú g tôi  à thôi,  h  g  ho  ả h i gi  

đì h  hú g tôi  ữ .” 
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Tâm tình của ca viên Ban Ca Nguyện 
 

Bùi Thanh Tâm 
 
 

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 
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 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 
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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 
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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. 
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Đôi Dòng Vụn Vặt 
 

Sapy Nguyễn Văn Hưởng 
 

Việt Nam Có Bốn Ngàn Năm Văn Hiến 
 
Việt Nam Có Bốn Ngàn Năm Văn Hiến. Đó là câu 

người Việt Nam vẫn thường hay nói ngoài cửa miệng, 
đưa vào nhạc, viết trong sách, còn tự hào về quãng 
thời gian này. Nhưng chắc ít người biết tường tận: 
nước mình có tự bao giờ? Ai khai sinh ra nó? Vì vậy 
tôi mạo muội dựa theo quyển Việt Nam Sử Lược của 
Học giả Trần Trọng Kim, ghi ra đôi dòng dưới đây. 

 
Vào thời thượng cổ của nước ta, nếu tính từ khi 

vua Đế Minh, cháu ba đời vua Thần Nông, đi tuần thú 
phương Nam đến núi Nghĩa Lĩnh gặp một tiên nương. 
Hai người lấy nhau, đẻ ra Lộc Tục. Sau đó vua Đế 
Minh truyền ngôi cho con trưởng là Đế Nghi làm vua 
phương Bắc, còn Lộc Tục làm vua phương Nam. 

 
Lộc Tục xưng là Kinh Dương Vương, đặt tên 

nước là Xích Quỷ vào quãng năm Nhâm Tuất (năm 
2879 trước Tây lịch). Kinh Dương Vương lấy Long 
Nữ - con gái Động Đình Quân đẻ ra Sùng Lãm nối 
ngôi làm vua. 

 
Sùng Lãm xưng là Lạc Long Quân, lấy Âu Cơ - 

con gái vua Đế Lai đẻ được một bọc trăm trứng, nở ra 
100 con. Lạc Long Quân bảo Âu Cơ rằng: "Ta là dòng 
dõi Rồng, nàng là dòng dõi Tiên, ăn ở lâu với nhau 
không đặng; nay được trăm đứa con thì nàng hãy đưa 
50 đứa lên núi, còn 50 đứa ta sẽ đem xuống biển Nam 
Hải." Như vậy đem 2879 cộng với 2019 là con số của 
năm nay, chúng ta có chính xác tới 4898 năm văn 
hiến. 

 
 Thử đặt một câu hỏi: Con số "4898" hoặc chẵn 

chòi "4900," có thể tóm gọn thành "4 ngàn" hay "hơn 
4 ngàn" được nữa không? Nếu không, thì tới lúc nào 
người Việt Nam mới chịu sửa đổi lại câu: Việt Nam 
Có Bốn Ngàn Năm Văn Hiến.  

 
Không Biết Cách Nói Chuyện  

 
Tôi với Dick Navarro, anh bạn làm chung hãng, 

mau chóng trở nên thân tình, có lẽ bởi Dick từng có 
thời qua Việt Nam chiến đấu. Nhắc về những ngày trú 
đóng tại Nha Trang, Dick say sưa kể lại bao kỷ niệm 

khi được ngắm nhìn những nữ sinh mặc áo dài trắng 
tha thướt đến trường, và luôn cả lúc tan học. Anh 
thích sự mềm mại, ôm trọn cái dáng thon thả người 
con gái hơn cả biển xanh cát trắng.  

 
Khi nhắc tới các món ăn, Dick thích nhất món 

"Tortilla Việt Nam." Hỏi kỹ lại mới hay đó là tên 
riêng Dick dùng để gọi món "Gỏi Cuốn." Dick còn 
khôi hài cho là loại bánh tráng mỏng dính người Việt 
Nam đã "ăn cắp" từ "Tortilla" của dân Mễ Tây Cơ. 

 
Một hôm lúc ôn lại vài chuyện cũ, tôi đùa: 
- Quân Đội Việt Nam giỏi nhất trên thế giới.  
 
Dick cười châm chọc: 
- Đúng, còn Quân Đội Mỹ đứng hạng nhì. Nhưng 

anh không có trong cái Quân Đội vô địch đó đâu! 
 
Tôi giả bộ cãi lại: 
- Quân Mỹ chạy trước, anh chấm hạng nhì. Còn 

Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa chạy sau, vậy anh xếp 
hạng mấy? 

- Thôi tạm cho Quân Đội của anh hạng một rưỡi. 
 
Ngẫm nghĩ một lúc, Dick nói thêm:  
- Tôi phải công nhận người Việt Nam đánh đấm 

rất giỏi. Chỉ tiếc là không biết cách nói chuyện. Nếu 
biết thì chiến tranh đã không xảy ra mà vẫn bảo vệ 
được toàn vẹn lãnh thổ lẫn chủ quyền đất nước. 

 
Lời nói bất chợt ấy có thể rất đúng, có thể hơi 

đúng, cũng có thể sai, nhưng nó lảng vảng trong tâm 
tôi mãi đến tận bây giờ. 

 
Good Morning 

 
Mỗi sáng, trước khi ngồi vào bàn làm việc, không 

biết bao nhiêu lần tôi thốt lên và nghe đáp lại câu 
good morning. Mãi đến hôm Dick thân mật hỏi tôi: 

- Anh có thể chỉ tôi cách nói good morning bằng 
tiếng Việt được không? 

 
Một câu hỏi đơn giản như vậy mà tôi ngẫm nghĩ 

mãi không biết trả lời sao! Cuối cùng đành phải đáp: 
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- Trong ngôn ngữ Việt Nam không có tiếng good 
morning. 

 
Dick ngạc nhiên hỏi tiếp: 
- Như vậy sáng ra người Việt Nam chào nhau thế 

nào? 
 
Tôi đáp: 
- Gặp tôi anh có thể nhẹ gật đầu rồi nói: "chào 

anh." 
 
Dick nhún vai: 
- Như vậy quá đơn giản và dễ nói. 
 
Tôi chưa kịp giải thích thêm, thì cô Yến đã lù lù 

bước vào văn phòng. Dick biểu diễn ngay: 
- Chào anh! 
 
Yến đáp lại: good morning. Rồi mở to đôi mắt 

nhìn tôi thông cảm. 
 
Tôi biết good morning thường được dịch là "chào 

buổi sáng" và ai cũng hiểu đó chỉ là lời giải thích theo 
ý nghĩa thôi, chớ sáng ra người Việt mình đâu có ai 
"chào buổi sáng" nhau bao giờ. Vậy mà lâu lâu tôi lại 
nghe đâu đó người Việt mình "chào buổi sáng!" Có 
nên xem đó là một tiếng mới chăng?  

 
Sau này tôi thấy nếu tạm dịch good morning là lời 

chào vào buổi sáng đôi khi không đúng cho lắm. Sở dĩ 
tôi nhận ra điều này bởi suốt thời gian tôi tạm chuyển 
sang ca đêm, làm việc từ 12 giờ khuya cho đến 7 giờ 
sáng hôm sau. Lúc ra về tai tôi nghe, mắt tôi thấy tỏ 
tường, anh nhân viên an ninh gác cổng nói good 
morning với mấy người vừa từ bên ngoài bước vào 
hãng, để bắt đầu một ngày làm việc mới, liền xoay 
qua good night tôi. 

 
Cơm Quốc Gia - Ma Cộng Sản 

 
Chuyện biểu tình trước tòa soạn Người Việt, tờ 

nhật báo lớn nhất Cali diễn ra đã quá lâu, tôi không 
nhớ bắt đầu tự bao giờ? Mãi cho đến lúc ngồi chờ tới 
giờ "Hội Thảo Về Văn Học Miền Nam 1954-1975" 
vào sáng thứ Bảy 7-12-2014, tôi mới hay nó vẫn còn 
tiếp diễn. Ngày hôm đó tôi nghe văng vẳng tiếng một 
người đàn bà "biểu tình" bên ngoài cứ ra rả lập đi lập 
lại câu: "Đả đảo nhật báo Người Việt ăn cơm Quốc 
gia thờ ma Cộng sản."  

 

Tôi tự hỏi, "Quốc gia" đã mất gần 40 năm nay 
rồi, làm sao vẫn có thể cho cơm để nhật báo Người 
Việt ăn được? Còn Cộng sản cho dù đã hiện nguyên 
hình thành loài quỷ quái, yêu tinh, nhưng vẫn sống 
nhăn răng, làm sao trở thành ma được để mà thờ? 
Thằng - Nó  

 
Tôi ghi lại đây lời một anh hề trình diễn trên sân 

khấu: 
 
- ... Mặc quốc phục của Mực, của Nhựt, dạ nói 

lộn của Mực, không phải, mấy thằng Nhựt nghe được 
nó đánh thấy mụ nội tui. Mặc quốc phục của nó để 
giới thiệu gái của nó, không sao nó không biết nghe... 

 
Nếu là người Nhật, tôi sẽ không vui khi bị gọi 

bằng "thằng," bằng "nó," cho dù là lúc diễn hài. Và 
chắc cũng chẳng một dân tộc nào muốn được gọi bằng 
tiếng "thằng" hay "nó."  

 
Con 

 
Tôi nghe kể lại. Có một bà ngoài 60 tới tòa lãnh 

sự Mỹ tại Sài Gòn xin visa du lịch. Cuộc phỏng vấn 
qua người thông dịch vừa hoàn tất, bước ra khỏi 
phòng bà hớn hở báo tin cho cô con gái biết: 

 
- Má đậu rồi! 
 
Hai mẹ con ôm nhau vui mừng. Nhìn không thấy 

cái kính lão trên mắt mẹ, cô con gái liền hỏi: 
- Ủa! Cái mắt kiếng của má đâu rồi? 
- Má để quên trên bàn chỗ "con nhỏ Mỹ" mới 

phỏng vấn má. 
 
Lúc bà trở vào lấy lại cái kính. Cô nhân viên vừa 

phỏng vấn bà, xổ ra một tràng tiếng Việt: 
- Bà cần về học lại cách ăn nói. 
 
Rồi cô tìm sấp hồ sơ, cầm trả lại cho bà. 
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Tina Lương sưu tầm 

 
1. Sự thanh tịnh nằm ở trong tâm 
 
Cả đời làm việc, đến cuối cùng chỉ muốn bản thân được an 
nhàn để hưởng thụ cuộc sống. Bạn luôn muốn tìm kiếm sự 
thanh tịnh ở bên ngoài trong khi bạn không phát hiện rằng 
nó là cái mà ai cũng có thể đạt được mà chỉ cần lấy ra từ 
trong tâm. Nếu tâm của bạn bớt tham sân si, bớt ganh đua, 
ghen ghét... thì tự khắc bản thân sẽ thấy thật thanh thản 
và thấy đời bỗng nhẹ nhàng làm sao. 
 
2. Tức giận chỉ là một cục than hồng có thể làm đau người 
khác, nhưng người bị bỏng đầu tiên chính là bản thân bạn 
 
Sẽ có lúc bạn cáu gắt với mọi người nhưng bạn đâu ngờ 
điều đó lại làm hại chính bản thân mình. Đừng bao giờ nói 
bất kỳ câu gì khi bạn tức giận. Người ta thường nói : 
“Giận quá mất khôn.” Tôi nghĩ điều đó rất đúng, bởi tôi 
đã từng đánh mất một người bạn của mình chỉ vì nói ra 
những lời nặng nề kinh khủng khi bạn đó không làm tôi 
vừa ý. Lúc đó, tôi làm tổn thương người ấy để bây giờ tôi 
đánh mất một người bạn thân. 
 
3. Suy nghĩ sẽ định hình con người bạn 
 
Chúng ta nghĩ thế nào thì con người chúng ta như thế ấy. 
Bạn nghĩ bạn vô dụng, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ 
làm nên trò trống gì vì bạn chẳng thèm hành động. Bạn 
nghĩ bạn thông minh, dĩ nhiên bạn sẽ thông mình vì tự bản 
thân sẽ biết cách tạo nên điều đó. Chỉ cần suy nghĩ tích cực 

thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi! Do đó, cuộc sống cũng sẽ ít 
buồn phiền, vì lúc nào bạn cũng cố biến mọi thứ bạn gặp 
phải trong cuộc sống thành niềm vui riêng cho mình. 
 
4. Biết người là thông minh, biết mình là sự giác ngộ 
 
Chiến thắng bản thân còn hơn là chiến thắng cả ngàn trận 
đánh. Đó là một bài học sâu sắc mà ai cũng cần biết. Tự 
chinh phục tâm chính mình chính là ải lớn nhất mà con 
người phải trải qua. Do đó, chúng ta phải tập thiền định 
để hiểu về chính bản thân mình. Biết được bản thân thích 
gì, làm gì để thỏa mãn nó chính là cách để bạn sống vui 
hơn mỗi ngày. Đừng tưởng đây là điều dễ thực hiện vì có 
người đã mất cả đời chỉ để làm điều này thôi đấy! Chính 
tôi cũng là người sẽ phải rèn luyện nhiều trong thời gian 
tới. 
 
5. Thay thế đố kị bằng ngưỡng mộ 
 
Còn đố kỵ thì tâm bạn sẽ còn buồn phiền. Thay vào đó, 
chúng ta nên đón nhận sự thành công của người khác 
bằng sự ngưỡng mộ. Tâm bình thản rồi lấy cái tốt của 
người khác để làm gương sẽ khiến bạn dễ dàng phấn đấu 
mà không có sự căm phẫn. Đố kỵ chỉ làm lòng người thêm 
nhơ bẩn, thậm chí vì đố kỵ con người có thể biến chất, trở 
thành người chuyên làm những hành động xấu xa mà đôi 
khi chính bản thân mình cũng không ngờ tới. 
 
6. Nhân từ với tất thảy mọi người 
 
Luôn luôn nhẹ nhàng với trẻ con, yêu thương người già, 
đồng cảm với người cùng khổ, nhân từ với kẻ yếu thế và 
người lầm lỗi. Một lúc nào đó trong đời, bạn sẽ rơi vào 
những hoàn cảnh đó. Động lòng trắc ẩn với mọi người, kẻ 
giàu cũng như người nghèo; ai cũng có nỗi khổ. Có người 
chịu khổ nhiều, có người chịu khổ ít. 
 
Nhân từ để yêu thương và đồng cảm với họ. Vì mỗi người 
có một nỗi khổ riêng chỉ có họ mới thấu. Bởi vì bạn luôn 
nhìn người bằng con mắt nhân từ nên đời bạn sẽ luôn đẹp. 
Mọi thứ đều hoàn hảo. Tâm can được thanh lọc bởi những 
hành động mà bạn dành cho người khác. 
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Tri Ân
Ban Thường Vụ Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Ban Biên Tập đặc san kỷ niệm 35 năm thành lập 
Cộng Đoàn xin chân thành tri ân lòng ưu ái và quảng đại của quý ân nhân đã ủng hộ đăng quảng cáo và 
yểm trợ tài chánh cho đặc san. Xin kính chúc quý vị và gia đình được vạn sự an lành và gặt hái được 
nhiều thành công. 

3-D Printing 
405 Cabinets & Stone 

Ân nhân ẩn danh 
Beauty & Training Center Kieu Phuong 

Bell Tower Barber Shop 
ÔB Bùi Dan & Hương 

Crystal Vision Optometry, Nguyen Anh Linh, OD 
ÔB Đặng Lộc & Thoa 

First Financial Security, Inc., Victoria Le 
ÔB Hoàng Văn Tâm & Mai 

Hoalys Academy 
Laguna Hills Oral Maxillofacial & Implant Surgery, Quoc L. Nguyen, DDS 

LT&T Print Corp., Thuan Nguyen, MBA 
ÔB Nguyễn Viết Lân & Tuyết Linh 

ÔB Nguyễn Luận & Diệp 
ÔB Nguyễn Văn Mỹ & Tuyết 

NT&M Electrical Co. 
Optimum Dentistry, Danh Tran Kuennemann, DDS. 

ÔB Phạm Tiến Lạc & Hoa 
Preston Le Chiropractic, Inc. 

Saddleback Dermatology and Laser Center, Kim Tang, MD 
Saddleback Valley Pharmacy 

The Kim's family 
ÔB Tạ Tuyên & Thanh Tâm 

Gia đình cố Chủ tịch Triệu Ngọc Toàn 
ÔB Trương Tiến & Trang 

John D. Trieu, Attorney-at-law 
Venue by 3 Petals 

ÔB Vũ Hưng & Jane 
Wellness Integrative, Jessica Tran, ND 

Chân Thành Cảm Tạ 
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