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“Tất cả đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với bà
Maria thân mẫu Đức Giêsu” (Cv 1:14).
Mẹ Maria có mặt cầu nguyện giữa các môn đồ chờ đợi Chúa Thánh
Thần, không chỉ có mục đích chuẩn bị các tâm hồn được hoàn hảo,
nhưng chiếu theo chương trình của Thiên Chúa, Mẹ hiện diện đó còn
để xin, lôi kéo Thánh Linh vào cộng đoàn một cách hữu hiệu hơn.
Thánh Linh muốn tác động với sự hợp lực của Mẹ. Mẹ là cộng sự
viên ưu tuyển của Ngài. Hôm Truyền Tin, chính Ngài đã thực hiện
trong cung lòng Mẹ mầu nhiệm Nhập Thể. Đó là một mầu nhiệm đáng
kinh ngạc! Sự hợp tác giữa Thiên Chúa và thụ tạo trong việc tác thành
bản tính nhân loại của Đức Giêsu. Chính Thánh Linh là Đấng đã làm
cho Mẹ nên Mẹ bằng cách giữ gìn sự đồng trinh của Mẹ.
Ngay từ trước cuộc Truyền Tin, Thánh Linh Chúa đã chuẩn bị sự
kết hợp này bằng cách gợi cho Mẹ biết quí đức đồng trinh, bằng cách
hướng Mẹ về sự tận hiến trinh vẹn cho Chúa. Chính Ngài đã giúp
Mẹ hiểu rõ về tình thương Thiên Chúa và đã mời gọi Mẹ đáp lại tình
thương ấy, Ngài đã lôi kéo Mẹ đến chỗ ngày càng sống thân thiết hơn
với Ngài, tuy rằng Ngài vẫn vô hình và ẩn mình. Việc Mẹ khẳng khái
quả quyết với Sứ Thần về quyết tâm giữ mình đồng trinh là kết quả do
tác động của Ngài trong tâm hồn Mẹ. Chính Ngài đã ban cho Mẹ trái
tim một hiền thê của Thiên Chúa.
Sau cuộc Truyền Tin, liên hệ giữa Mẹ và Ngài càng được tăng
cường. Ngôi Lời Nhập Thể từ đây trở thành bằng chứng sống động
về việc cộng tác của Mẹ với Thánh Linh. Bởi đó kể từ khi mầu nhiệm
Nhập Thể này được thực hiện, Thánh Linh cúi mình trên Mẹ với lòng
sủng ái sâu đậm hơn nhiều.
Chính nhờ Mẹ mà Thánh Linh đã được ban cho Isave hôm Mẹ đi
thăm viếng. Bà đã nhận ra ngay mối liên hệ giữa sự hiện diện của Mẹ
và cuộc biến đổi lạ lùng mà Thánh Linh vừa thực hiện nơi bà, đã khiến
bà nhảy mừng và nhận được luồng sáng siêu nhiên. Cuộc thăm viếng
này, một cuộc hiện xuống đầu tiên đã xảy ra, kín đáo hơn, cá nhân hơn
nhưng đã mang tính cách bất ngờ và mạnh mẽ giống như lần Thánh
Linh Hiện xuống sau này trên cộng đoàn Kitô giáo. Nhờ Mẹ, sự đầy
tràn Thánh Linh đã ùa vào một tâm hồn, đã làm nó được no thỏa và
phấn chấn. Bởi Mẹ đúng là người được tuyển định để cộng tác vào
biến cố Hiện Xuống. Để thông ban chính mình cho cộng đoàn đang tề
tựu trong nhà Tiệc Ly, Thánh Linh chắc sẽ đi theo đường lối trước kia
của Ngài như khi Ngài đã can thiệp trong công cuộc cứu độ. Ngài sẽ
hành động giống như đã hành động trong biến cố Nhập Thể và Thăm
Viếng. Vả lại, cuộc hiện xuống cũng có mục đích là tái diễn cho cộng
đoàn hai biến cố Nhập Thể và Thăm Viếng đó: vì đó là làm cho Đức
Kitô nhập thể vào trong cộng đoàn đó, rồi lan truyền sự hiện diện và
ảnh hướng thiết yếu của Ngài trong đó. Như thế, Thánh Linh muốn
thực hiện Mầu nhiệm mới này cũng với sự hợp lực của Mẹ.
Hơn mọi người, Mẹ biết Thánh Linh là Đấng nào, Thánh Linh mà
Đức Giêsu đã loan báo đến như một hồng ân vĩ đại. Mẹ đã biết về mọi
kỳ công Ngài đã thực hiện nơi Mẹ và qua Mẹ. Mẹ tin chắc Ngài sẽ
thực hiện những kỳ công mới trong cộng đoàn. Mẹ tin tưởng vào Ngài,
vào mãnh lực nhiệm lạ của Ngài. Khi trước Mẹ đã hoàn toàn mở rộng
Tiếp bìa trong
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Lời Cha Chung
Đức Thánh Cha đề cao sự chăm
chú cầu nguyện của Đức Trinh
Nữ Chí Thánh.
ĐTC Biển Đức XVI khuyên
người Công Giáo học Đức Mẹ
Maria cách theo Chúa Thánh
Thần với lòng dễ dạy và công
nhận tiếng nói của Người trong
đời sống hằng ngày. ĐTC khẳng
định: “Ngày Lễ Chúa Thánh
Thần Hiện Xuống mời chúng
ta suy gẫm về mối tương quan
giữa Chúa Thánh Thần và và
Đức Maria, một tương quan rất
gần gũi, đặc biệt, vững chắc ….
Đức Trinh Nữ thành Nazareth
được chọn trước để trở thành
Mẹ Đấng Cứu Thế do công
trình của Chúa thánh Thần:
trong sự khiêm tốn của ngài,
Đức Trinh Nữ đầy ân sủng
trong con mắt của Chúa.”
Ngài nói tiếp: “Con tim của
Đức Maria, hoà hợp hoàn
toàn với Người Con thần linh,
là đền thờ của Thánh Thần
chân lý, nơi mọi lời nói và
mọi biến cố được giữ trong
đức tin, hy vọng và đức ái.”
Đức Thánh Cha đã khẳng định
rằng trong “trường học của Đức
Maria chúng ta cũng học biết sự
hiện diện của Chúa Thánh Thần
trong sự sống chúng ta, nghe
những linh hứng của Người và
theo những linh hứng đó cách
dễ dạy” (Zenit,org , 2009).
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Linh mục Nên Giống Đức Kitô
Như Thế Nào?
Lm Đào Quang Chính

C

ó lẽ không quá lời để nhận định rằng một trong
những tài liệu rất hữu ích cho chương trình
huấn luyện và tự kiểm đời sống linh mục, là
cuốn “Priests for the Third Millennium1” do cha Timothy
M. Dolan biên soạn, dựa trên kinh nghiệm giảng dậy
và đào tạo chủng sinh của ngài. Khi đó cha chưa làm
tổng giám mục. Các vị huấn luyện chủng viện chú
tâm đến sách, không chỉ do một vị hồng y tương lai
“sáng giá2” biên soạn, nhưng chính vì ngài chú tâm
đến một con người toàn diện nơi Đức Kitô
như biểu tượng của linh mục3. Sách gồm
24 chương theo thứ tự sau: Tin; Trông Cậy;
Bác Ái; Khiêm nhường; Trung tín; Vâng
phục; Lịch thiệp; Liêm chính; Thận trọng;
Thống hối; Huấn luyện nhân bản; Phân
phối Thần khí; Kiên nhẫn; Thanh bạch;
Sống Vui tươi; Thánh thể trong đời sống
linh mục; Căn tính linh mục; Bí tích giải
tội; Phụng vụ các giờ kinh; Đời sống linh
mục giáo xứ; Nhiệt huyết linh mục; Rao
giảng; Độc thân và thanh khiết; Sùng kính
Đức mẹ.
Chương một đến chương ba bắt đầu với
nhân đức căn bản của Công giáo: tin, trông
cậy và bác ái mà danh từ quen thuộc thường gọi
là Tin-Cậy-Mến. Chương bốn với Khiêm nhường đến
chương 16 Sống Vui, bàn về nhân đức mà một Kitô
hữu cần có. Từ chương 17 cho đến hết, đưa ra những
phương cách tôn giáo giúp vị linh mục sống theo Đức
Kitô, tức là theo căn tính của mình.

Phải chăng Đức Kitô là linh mục?
Thế nhưng, trước khi tìm đến căn tính của mình
trong Đức Kitô, nên nhận định “Phải chăng Đức Kitô
là linh mục?”
Đọc câu này, có lẽ một vài người sẽ nhăn mặt cho
rằng hỏi vậy là phạm thượng! Bao dung hơn, thì nghĩ
câu hỏi thừa, vì đương nhiên Đức Kitô là linh mục. Với
chuyên viên kinh thánh, câu trả lời không dễ dàng như
thế. Tại sao? Trong Cựu ước, linh mục dành riêng cho
gia đình Men-ki-xê-đê hoặc dòng tộc Lêvi. Theo nghĩa
truyền thống, Chúa Giêsu không phải là linh mục, vì
4

Người thuộc dòng tộc Judad. Cũng không chỗ nào đề
cập đến việc Người dâng hương hoặc tế tự trong đền
thờ. Chỉ có một đoạn nhắc nhở Người dùng giây thừng
cuộn thành roi, đánh đuổi con buôn ra khỏi đền thờ4.
Nhưng biến cố này không chứng minh Người là linh
mục.
Đối diện vấn nạn, tác giả thư gửi giáo đoàn Do thái
đặt câu hỏi: Ai là linh mục? Linh mục làm gì? Linh mục
đại diện cho ai? Câu trả lời rất rõ: “Linh mục là người
Chúa chọn, đại diện cho Chúa và cho dân5.”
Linh mục không phải là nghề nghiệp ứng
viên lựa, nhưng Chúa chọn. Do đó, ơn
làm linh mục là ơn thiên triệu. Vậy, Chúa
Giêsu có đủ tiêu chuẩn là linh mục không?
Bên cạnh Matthew 3: 17 với: “Đây là con
Ta yêu dấu, Ta hài lòng về Người,” thư Do
thái viết: “Là con người, Người nhỏ bé
hơn các thiên thần (2: 9); không hổ thẹn
khi gọi chúng ta là anh chị em (2: 11); cùng
chung huyết nhục với chúng ta và đổ máu
vì chúng ta (2: 14); biết cảm thương những
nỗi yếu hèn của ta, đã chịu mọi thử thách về
mọi phương diện như ta, nhưng không phạm
tội (4: 15). Cho nên Người luôn thương xót và ban ơn
trợ giúp cho ta (2: 16-18). Thư còn nêu đặc điểm của một
Giêsu linh mục: “thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, thượng
tế đời đời, trung gian của giao ước mới (7: 26)” và “Đức
Kitô, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên phẩm
vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi (5: 1-10).”
Những diễn tả về Đức Kitô thực trọn vẹn, bao gồm
cả nhân tính và thiên tính. Không thể chỉ nhìn đến
Người qua hình ảnh một Thiên Chúa uy quyền, luôn
làm phép lạ và xa cách phàm nhân; nhưng cũng hoàn
toàn sai lầm khi cho rằng Người bị giới hạn trong nhân
tính. Người là Đấng Thiên Chúa nhập thể.
Từ cương vị linh mục của Đức Kitô, chúng ta mới có
thể đưa ra những tiêu chuẩn và phẩm chất giúp linh
mục nên giống Đức Kitô. Chúng ta thường nghe bàn
luận nhiều về thiên tính của Đức Kitô; từ đó, dễ nhìn
vị linh mục qua ơn thiên triệu, tức là ơn thần thiêng
Chúa gọi, mà quên rằng, Đức Kitô là Thiên Chúa nhập
thể; và vị linh mục đang sống trong xã hội với những
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

khó khăn riêng. Vì vậy, bài này sẽ chú tâm đến sự
thăng bằng giữa thiên chức và những nhân đức căn
bản trong đời sống linh mục.

Sống đời Kitô hữu
Một số người quan niệm sai lầm khi tách
biệt linh mục ra khỏi đời Kitô hữu. Đức giáo
hoàng John Paul II trong “Pastores Dabo
Vobis” nhắc nhở linh mục trước hết là người
của Giáo hội từ giáo dân. Nghĩa là trước khi
trở thành linh mục và ngay khi đang là linh
mục, vị mục tử vẫn mang ơn gọi Kitô hữu.
Không phải vì trở thành linh mục mà ngài
thuộc về một giai cấp khác. Điểm căn
bản mấu chốt quan trọng nhất, nhờ
đó linh mục giống Chúa Kitô, là bí
tích rửa tội. Nhờ bí tích rửa tội, ngài trở
thành con cái Chúa. Như vậy, mọi Kitô hữu,
không phân biệt nam nữ, ơn gọi, nếu muốn nên
giống như Đức Kitô, cần sống ơn gọi của mình qua bí
tích rửa tội và theo như bí tích rửa tội đòi buộc.

Căn bản đời Kitô hữu
Căn bản đời Kitô hữu là gì? Sống các nhân đức TinCậy-Mến.
Câu trả lời đơn giản hoặc “xem ra” đơn giản này lại
không dễ chút nào. Phải chăng sống nhân đức là đi nhà
thờ và cầu nguyện nhiều lần? đọc thánh kinh thường
xuyên? liên tục làm việc bác ái? Hình như mỗi người
có một phương cách riêng, và không ai hài lòng với câu
trả lời của người khác.
Người Kitô hữu nói chung và công giáo nói riêng
nên nhìn ra sự may mắn của mình khi tin và phó thác
vào Chúa Kitô. Tin và Trông Cậy quyện vào nhau.
Không thể tin vào Chúa mà không phó thác mọi sự cho
Ngài. Chính nhờ tin tưởng, trông cậy và phó thác vào
Chúa, mà trong những giây phút thất vọng nhất, con
người không trở nên tuyệt vọng. Tương tự, giây phút
thành công và vinh quang nhất cũng là giây phút cảm
tạ, khi biết rằng thành công không hoàn toàn do khả
năng riêng của mình, mà vì cùng đồng hành với Thiên
Chúa, với Đấng mình luôn tin tưởng và phó thác. Kitô
hữu phải Tin và Trông Cậy vào đời sống, vào ơn cứu
rỗi do Đức Kitô mang lại. Để biểu lộ sự tin tưởng và
phó thác đó, cần thể hiện qua Bác ái. Không có bác ái,
tin và trông cậy sẽ chỉ là lý thuyết suông, chẳng mang
giá trị gì, và đôi khi còn nguy hiểm. Tại sao? Vì dễ
khiến người ta nghĩ rằng, qua sự tin và cậy “lý thuyết”
đó, họ đã sống đúng phúc âm!
Chủ‱Đề

Cũng có người nghĩ, cầu nguyện, tham dự các bí
tích là kết quả của đức tin, cậy và mến. Thực tế, đó
là phương tiện nhiều hơn là kết quả. Qua cầu nguyện
và tham dự các bí tích, đức tin, cậy, mến tăng thêm và
mạnh hơn. Nhưng –nếu dùng theo từ ngữ xã hội
học- những khái niệm bên trong cần được đo
lường qua dấu hiệu bên ngoài,6 thì đức tin,
cậy, mến của chúng ta cũng cần dấu hiệu7.
Những dấu hiệu này là gì? Đương nhiên,
ngoài việc bác ái, đó là phản ứng hằng
ngày, như chúng ta sẽ làm gì khi mất
việc, khi không hợp ý với người trong
nhà, cãi nhau với bạn bè trong sở, bị chê
bai, dèm pha, nói xấu… Nhưng chưa
đủ. Điều khác biệt quan trọng nữa giữa
Kitô hữu và người khác là chúng ta biết
mình sống những biến cố đó vì ai? Đã
có một số vĩ nhân thế giới như Gandhi,
rất mẫu mực, nhưng ông không thể là biểu tượng cho
Kitô hữu, vì niềm tin, cậy và mến của ông không đặt
căn bản trên Chúa Giêsu.
Quan niệm như vậy sẽ giúp rất nhiều cho đời sống
tâm linh của vị linh mục, khi ngài cô đơn, chán chường,
thất vọng trong công tác mục vụ, khi giáo dân lên án,
gặp bất hòa với anh em đồng liêu, bề trên đối xử xem
ra không công bằng… Linh mục nên thường xuyên tự
nhắc nhở, nếu người giáo dân mỗi ngày phải vất vả vật
lộn với bao nhiêu chật vật nơi sở làm, buồn phiền với
vợ con, thì những đau khổ mình đang chịu khi tin, cậy,
mến vào Đức Kitô có là vấn đề khó mang vác chăng?
Song song với Tin, Cậy, Mến, như thư Do thái viết,
Chúa Giêsu không chỉ là Thiên Chúa, mà còn là đấng
trung gian giữa Thiên Chúa và con người, vì vậy, theo
chân Chúa cho trọn vẹn, linh mục cần những nhân
đức của một Kitô hữu bình thường và của Kitô hữu
tận hiến.

Nhân đức của người Kitô hữu bình thường
Qua khiêm nhường, vị linh mục sống những nhân
đức tự nhiên như Lịch thiệp, Liêm chính, Thận trọng,
Kiên nhẫn, Vui tươi. Gọi là bình thường và tự nhiên
vì một số linh mục, khi quá chú tâm đè nén cơn cám
dỗ, bỗng dưng sống một cuộc đời rất “khác người.”
Sự khác người tạo ra hiểu lầm cho rằng phải như vậy
mới là thánh thiện. Có những vị, mặt mũi lúc nào cũng
khó đăm đăm hoặc thấy chung quanh đầy những tội
và cám dỗ. Vị thì lo lắng, sợ hãi khi tiếp xúc người
khác phái. Ngạn ngữ Pháp có câu rất hay “Một ông
thánh buồn là một ông thánh đáng buồn.” Chắc chắn,
Giáo hội không muốn con cái của mình sầu thảm; đồng
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thời, sống buồn rầu, thì đâu là ơn Chúa, như lời thánh
Phaolô “Ơn Chúa đã đủ cho con, vì sức mạnh của Thầy
được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối8?
Nên lưu ý nơi đây, một số người lầm tưởng khi nghĩ,
chỉ Tin-Cậy-Mến mới là nhân đức đặc biệt Chúa ban
–cho nên gọi đó là nhân đức đối thần- và không lưu
tâm đến đào luyện các nhân đức khác. Biết vậy, cách
đây 2000 năm, thánh Phaolo đã nhắc nhở: “Anh chị
em thân mến, như những người được chọn của Thiên
Chúa, những người thánh thiện và được yêu thương,
anh em hãy mặc lấy tâm tình từ bi, nhân hậu, khiêm
cung, ôn hoà, nhẫn nại, chịu đựng lẫn nhau, và
hãy tha thứ cho nhau, nếu người này có chuyện
phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ
cho anh em, anh em cũng hãy tha thứ cho
nhau. Và trên hết mọi sự, anh em hãy có
đức yêu thương, đó là giây ràng buộc
điều toàn thiện... Với tất cả sự khôn
ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ
bảo lẫn nhau. Hãy dùng những
bài thánh vịnh, thánh thi và
thánh ca của Thần khí, cùng
với lòng tri ân, để hát mừng
Thiên Chúa trong lòng anh em9.” Lời dậy dỗ của
ngài, nếu dùng theo danh từ thời nay, đã được đức
tổng giám mục Dolan viết là Lịch thiệp, Liêm chính,
Thận trọng, Kiên nhẫn và Vui tươi10. Đây là những
nhân đức mà Kitô hữu nào cũng cần có.

Nhân đức của người Kitô hữu tận hiến
Khiêm nhường, Trung tín, Vâng phục, Thanh bạch,
là những nhân đức của Kitô hữu tận hiến.
Các nhà thần học lý luận, vì kiêu ngạo mà tổ tông
loài người phạm tội. Muốn bằng Thiên Chúa, Luxipher
thành thần dữ. Ba nhân đức tin, cậy, mến đòi hỏi sự
khiêm hạ. Khiêm hạ trước Thiên Chúa và trước tha
nhân. Thành công và tâm trạng được kính mến nhiều
khi trở thành kẻ thù vô danh của linh mục11. Nói cách
khác, khiêm nhường là nhân đức bản lề nối kết giữa
nhân đức thánh (Tin-Cậy- Mến) và nhân đức căn bản
của con người. Thánh kinh theo Matthew 11:29, Chúa
Giêsu là đấng có lòng hiền hậu và khiêm nhượng:
“Tất cả những ai đang vất vả mang ách nặng nề, hãy
đến cùng tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền
hậu và khiêm nhường.” Tám mối phúc thật nhắc nhở:
“Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ hưởng đất hứa làm
gia nghiệp12.” Trong Tin Mừng, hiền lành và khiêm
nhường thường đi đôi với nhau.
Một lời than phiền chính đáng là đôi khi có vài linh
mục không sống tinh thần khiêm nhường đúng mức.
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Một số khi làm thầy thì xưng con và sống “lễ phép.”
Lúc thành linh mục thì “sống như cha,” xưng tôi hoặc
cha, ngay cả với những bậc lớn tuổi.
Tiếng Việt chúng ta rất tế nhị trong cách thức xưng
hô. Tuy xưng hô là bề ngoài, nhưng bề ngoài phản ảnh
tâm tình bề trong. Có bậc cha mẹ nào hài lòng khi nghe
con xưng tôi với mình. Tương tự, có bao giờ con cái
xưng tôi với cha mẹ khi yêu thương? Giữa vợ chồng,
“Anh yêu em” hoặc “Em yêu anh” chắc chắn nghe đằm
thắm hơn lời tỏ tình “Tớ yêu cậu” hoặc tệ hơn “Tao yêu
mày” dù là “tao yêu mày lắm lắm!!!13” Chính vì vậy
mà nhiều người Việt Nam, bầy tỏ cảm xúc tình
yêu, vẫn thích dùng từ ngữ “anh” và “em” với
nhau cho thêm đậm đà hơn là các tiếng
“you and me.”
Trở ngại lớn nơi cách thức xưng hô
là vai trò và bổn phận của vị linh mục.
Vì bổn phận giáo huấn, ngài đóng
vai trò thầy giáo giảng dậy. Với vai
trò mục tử và mục vụ, ngài có bổn
phận chăn dắt đàn chiên. Trước mặt
xã hội và giáo hội, ngài chịu trách
nhiệm thay cho toàn giáo xứ. Xưng
mình là “con, cháu, em” thì đến tuổi
nào có quyền xưng “tôi,” vì lúc nào cũng có người lớn
tuổi hơn mình. Thử tưởng tượng ra văn bản giải tội,
thay vì “Cha tha tội cho con, nhân danh Cha và Con và
Thánh Thần,” là: “Em tha tội cho chị, nhân danh Cha
và Con và Thánh Thần,” hoặc “Cháu tha tội cho cụ”
thì không biết văn mạch nào chính xác hơn? Cho nên
có ý kiến đề nghị, là khi nào vị linh mục thi hành bổn
phận mục vụ thì xưng tôi, còn những lúc giao tế bình
thường, nên điều chỉnh cho thích hợp theo phong tục
và văn hóa địa phương.
Từ nhân đức khiêm nhường, vị linh mục bước vào
ba lời khấn, hoặc đúng ra là ba nhân đức căn bản cho
đời tu trì: vâng lời, thanh bần và thanh khiết14. Với
khiêm nhường, linh mục sống ba nhân đức căn bản
này. Dĩ nhiên, khiêm nhường liên hệ chặt chẽ với vâng
lời. Điều này dễ hiểu. Không thể vâng lời nếu không
khiêm nhường. Còn với thanh bần và thanh khiết thì
sao? Khiêm nhường là người nhận ra rằng tự mình
không thể đứng vững trước những cơn cám dỗ. Họ
cần ơn Chúa và sự trợ giúp của Giáo hội cũng như của
tha nhân khi đáp lời: “Xin Chúa và Giáo hội thương”
hoặc “Xin Chúa và nhà dòng thương.” Vâng lời, thanh
bần và thanh khiết đi ngược với bản tính tự nhiên của
con người. Chỉ với ơn Chúa và Giáo hội thương –trong
đó có sự nâng đỡ của người chung quanh- mà linh
mục tránh được khó khăn.
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Căn tính Đức Kitô trong linh mục
Việc sống các nhân đức trên chỉ trọn vẹn nơi vị linh
mục khi ngài thể hiện sứ vụ Đức Kitô. Nhận lãnh bí
tích truyền chức thánh, hơn ai hết, ngài cần và phải
sống cũng như thực thi các bí tích, nhất là Thánh thể,
Giải tội; trung thành với kinh nguyện Phụng vụ các
giờ kinh, công tác mục vụ nơi giáo xứ hoặc nơi được
bổ nhiệm15; Rao giảng và Sùng kính các thánh nhất là
Đức mẹ.
Không phải vô tình khi thánh ký không miêu tả
ngoại hình, nhưng chú tâm đến sứ vụ qua việc Chúa
làm. Đọc cả bốn phúc âm, có ai thấy đoạn nào kể Đức
Giêsu cao, thấp, béo, gầy ra sao? Nhưng “Người cùng
với cha mẹ trở về Nazareth, và hằng vâng phục các
ngài. Đức Giêsu ngày càng lớn lên về thể chất và khôn
ngoan, được Thiên Chúa và mọi người thương mến.16”
Dù là Thiên Chúa -một Thiên Chúa nhập thể- Người
đã vâng phục cha mẹ -là người trần gian-, sống và
lớn lên không chỉ trước mặt Thiên Chúa, mà còn mọi
người quý trọng.
Cũng không phải vô tình khi Tân ước gọi Người là vị
thượng tế đời đời, dù Người không thuộc về gia đình
Men-ki-xê-đê hoặc dòng tộc Lêvi. Chức vị linh mục hết
bị giới hạn trong huyết thống, mầu da, dân tộc hoặc
tiếng nói. Linh mục là của mọi người và thuộc về mọi
nơi, mọi thời đại. Chức linh mục không chỉ dành riêng
cho người Do thái hoặc bất cứ dân tộc nào. Ai cũng có
thể thành linh mục, và linh mục là của mọi người.
Muốn nên giống Chúa, vị linh mục cũng cần hằng
ngày lớn lên trong khôn ngoan và trong tình thương
mến.
Muốn nên giống Chúa, vị linh mục nên hằng ngày
nhắc nhở, mình là người Chúa chọn.
Muốn nên giống Chúa, vị linh mục ghi nhớ, trước
khi là linh mục, mình là Kitô hữu.
Và trên hết, mình là người yếu đuối, mang thân
phận dòn mỏng, cần luôn luôn trông nhờ ơn Chúa.
Chính vì thế, trong thánh lễ truyền chức, khi đức giám
mục hỏi:
“Con đã sẵn sàng tận hiến cuộc đời cho Chúa với
mục đích cứu rỗi các linh hồn; và hằng ngày đã sẵn
sàng liên kết cuộc đời con với Đức Kitô là Thầy Cả
Thượng Phẩm, Đấng đã vì chúng ta dâng chính mình
lên Đức Chúa Cha làm hy lễ hoàn hảo?”
Thì ứng viên khiêm tốn trả lời:
“Với ơn Chúa giúp, con sẵn sàng.”
Đúng vậy. Câu trả lời trung thực nhất để nên giống
Đức Kitô là “Với ơn Chúa giúp,” và phải có ơn Chúa
giúp.
Chủ‱Đề
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LINH‱MỤC‱với‱ĐỨC‱MẸ‱MARIA‱

M

ỗi linh mục có hai người mẹ, một theo phần
xác, một theo tinh thần. Người mẹ thứ nhất
quen thuộc hơn, nhưng người ta lại viết
nhiều về người mẹ thứ hai hơn. Không có sự xung
khắc giữa hai người mẹ cũng như giữa người
cha theo phần xác và người Cha trên trời. Nếu
linh mục phải yêu mến mẹ phần xác mình, thì
linh mục phải yêu mến Mẹ trên trời biết bao.
Linh mục phải theo vết chân Mẹ Maria vì linh
mục phải nên một Chúa Giêsu khác mà ai yêu Đức
Mẹ bằng Chúa Giêsu. Linh mục phải yêu Đức Mẹ
vì linh mục phải liên kết với Chúa Giêsu mà ai có
thể quy hướng về Chúa Giêsu nhiều hơn là khi
đi theo những vết chân của Đức Maria?
Tước vị của Mẹ, sự thánh thiện của Mẹ
đều lấy nguồn từ ơn cứu độ mà Chúa
Kitô đã đem tới. Tất cả những nguyện
vọng, tư tưởng, việc làm, và những đau
khổ của Mẹ, tất cả những giây phút của
đời Mẹ đều chỉ quy hướng về một trung
tâm: đó là Chúa Giêsu.
Thông thường, cử chỉ đầu tiên của
người mẹ phần xác là đưa con mình đến
dưới chân Đức Maria - nhiều thân mẫu
các linh mục đã làm như vậy - để dâng
con mình cho Đức Mẹ. Biết bao cuộc
mật đàm đã xảy ra giữa hai người mẹ và người mẹ
phần xác đã bao lần kêu cầu Mẹ Chúa Giêsu cho con
mình một ngày kia được cầm bánh và chén rượu trong
tay. Như các giáo phụ thường nói Đức Mẹ đã chịu thai
trong tâm hồn trước khi chịu thai trong lòng, người ta
có thể nói giống như vậy đối với nhiều thân mẫu linh
mục. Khá nhiều linh mục nhận được ơn gọi nhờ người
mẹ. Đức Gioan Phaolô II, Thư Gởi Linh Mục 1995 nhìn
nhận,
“Bao nhiêu người trong chúng ta cũng mắc nợ nơi chính
người mẹ ơn gọi làm linh mục! Kinh nghiệm dạy rằng nhiều
khi người mẹ ôm ấp trong trái tim mình nhiều năm ơn gọi
linh mục của con mình và đã vun trồng bằng lời cầu nguyện
với niềm tin tưởng và khiêm nhường sâu xa. Nhờ thế người
mẹ không áp đặt ý nguyện của riêng mình, nhưng tạo điều
kiện thuận lợi nhờ đức tin sống động, nảy nở một khát vọng
làm linh mục nơi tâm hồn người con của mình, một khát
vọng sẽ mang hoa trái vào lúc thuận lợi.”
Nhiều bà mẹ có thể giảng giải sách Triết ngôn và
nói, ‘Tôi đã thụ thai một linh mục trước khi con tôi ra đời.’
Như Chúa đã hỏi ý kiến Đức Mẹ có bằng lòng sinh
8

một nhân tính cho Đấng Thiên Sai, Chúa cũng hỏi bà
mẹ của vị linh mục tương lai xem có bằng lòng để con
mình nối tiếp chức linh mục thánh không?
Dù được giáo dục tôn giáo cẩn thận do cha mẹ đạo
đức sốt sáng, nhưng Anrê Corsini đã trải qua một
cuộc sống ăn chơi ngang tàng ở tuổi thanh xuân.
Mẹ Anrê nhiều lần đã quở trách nặng lời và
khuyên răn khẩn thiết, nhưng Anrê chứng nào
vẫn tật ấy. Đúng là nước đổ lá khoai. Rồi một
hôm, bà nói với Anrê: “Anrê con! cha mẹ đã dâng
hiến con cho Đức Mẹ, và như thế ngay từ khi
con còn ở trong bụng mẹ, con đã là con của Đức
Mẹ rồi. Nhưng hiện nay, cách ăn ở của con có
xứng với danh hiệu đó không?”
Khi nghe thế, Anrê làm thinh và đăm
chiêu suy nghĩ. Những lời quở trách của
mẹ Anrê đã không đem lại kết quả thì
nguyên tư tưởng: “ngay từ bụng mẹ, tôi
đã được hiến dâng cho Đức Mẹ rồi!” đã
đạt được. Điều này đã thành như một
“mặc khải.” Chính vì có tâm tình đó
mà từ đáy lòng, ơn kêu gọi của Chúa
đã đến. Từ đó, chàng thanh niên
khôn ra. Rồi một ngày kia, chàng đã
đến gõ cửa Dòng Camêlô. Ngài đã tu
luyện nhiều năm tháng với sự trợ giúp
của Mẹ Maria. Ngài đã đứng vững vàng khi theo đúng
lời thánh Bênađô ca tụng Mẹ Maria, Sao Biển,
“Nếu những trận mưa rào của cơn cám dỗ ập đến, nếu ta
gặp phải cơn gian nan đau khổ, ta hãy nhìn lên ngôi sao, ta
hãy cầu xin Đức Maria. Nếu sự giận dữ, sự hà tiện, hoặc sự
dâm dục làm chòng chành con thuyền nhỏ bé của đời sống
nội tâm của ta, hãy nhìn lên Mẹ Maria. Nếu tội lỗi ta thật
nhiều, nếu lương tâm ta bị hoen ố, khi nghĩ đến ngày phán
xét ta bị hoảng sợ, nếu ta bắt đầu chìm sâu trong sầu não
và thất vọng, ta hãy nghĩ tới Đức Maria” (Hom.2: super
“Missus est”).
Sau đó, Corsini đã được tấn phong làm giám mục.
Giám mục Anrê sống cuộc đời rất năng động, sáng
suốt và phong phú. Cuối cùng Đức Urbanô VIII đã đặt
Ngài lên lên bàn thờ làm thánh Anrê Corsini.
Khi ước vọng của người mẹ được thực hiện, trong trí
đứa con linh mục xuất hiện những tư tưởng gì? Trước
tiên Ngài chối từ tình yêu trần thế của một phụ nữ
như Đức Mẹ Maria đã từ chối tình yêu của một người
nam, người có thể nói ‘Tôi không biết người nữ cũng như
Đức Mẹ không biết người nam.’ Trong sách thánh, thành
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

ngữ ấy ám chỉ liên hệ vợ chồng. Sách Sáng Thế chứng
tỏ điều ấy, ‘Adam biết Evà và sinh Cain’ (St 4:1). Như một
người, linh mục cũng biết tình yêu vừa là một khẳng
định vừa là một phủ định mọi phản kháng của tình
yêu trở thành giới hạn xác định lãnh vực của tình yêu.
Do bản năng, một tình yêu ngay thật, sẽ tự đặt giới hạn
cho mình. Người chồng chấp nhận các giới
hạn một cách ung dung và chỉ khăng khít
với một phụ nữ là vợ mình. Linh mục không
chấp nhận một luật trừ nào khi làm như
vậy vì được tự do hoàn toàn. Nhờ
mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa
đã thiết lập một nhịp cầu cho nhân
loại nhờ sự tự do lựa chọn của một
phụ nữ, Đức Maria. Ngày nay Chúa
Giêsu nới rộng tình trạng nhờ cử
chỉ tự do của linh mục. Chúa chờ
đợi sự ưng thuận của bạn trẻ. Như
Mẹ Maria, linh mục được ban
tặng ân sủng cao cả nhưng
vẫn còn là một thụ tạo
yếu hèn.
Đức Mẹ biết rằng
không thể thụ thai
nếu không có lửa tình
yêu, làm sao sinh con
nếu ‘không biết người nam’.
Trời cao đã giải đáp. Ngài
có tình yêu nồng nàn nhưng
tình yêu ấy chính là Thánh Linh. Cũng vậy, linh mục
không thể gạt bỏ tình yêu nếu phải sinh sản các linh
hồn. Với tư cách người Cha ‘trong Chúa Kitô’ linh mục
phải có tình yêu. Cùng hoàn cảnh như Mẹ Maria: lửa
tình yêu của Thánh Linh sẽ hiện xuống trên linh mục.
Như Mẹ đã liên kết trinh khiết với chức làm mẹ, linh
mục cũng liên kết khiết tịnh với chức làm cha các linh
hồn. Đó không phải là cuộc đời son sẻ nhưng là mẫu
sống phong phú. Tình yêu nơi linh mục sung mãn chứ
không nghèo nàn. Hơn thế, tình yêu của linh mục căn
bản để phục vụ, “Con người đến không phải để được phục
vụ nhưng để phục vụ.” Như tình mẫu tử thiêng liêng
của Đức Maria không phải là một đặc ân tách rời khỏi
nhân loại, tình phụ tử thiêng liêng của linh mục cũng
vậy. Không gì thúc bách phục vụ người khác cho bằng
niềm xác tín về sự bất xứng khi nhận hồng ân của lòng
nhân hậu Thiên Chúa. Sau khi được truyền tin, Đức
Maria vội vã lên đường. Hành động đó cho ta thấy
rằng là tôi tớ của Chúa tức là tôi tớ của Isave nữa. Linh
mục cần noi gương mẫu Mẹ Maria ở điểm này. Chúa
Kitô hiện diện trong lòng linh mục thúc bách linh mục
Chủ‱Đề

tận hiến cho tất cả nhân loại. Như cuộc thăm viếng của
Mẹ Maria đã thánh hóa Gioan Tẩy giả, sự thăm viếng
của linh mục cũng thánh hóa các linh hồn. Mỗi lần đi
thăm mục vụ nhất là thăm bệnh nhân, linh mục phải
tái diễn lại mầu nhiệm thăm viếng của Đức Mẹ. Linh
mục mang Thánh Thể nơi trái tim như Đức Maria khi
Đức Mẹ mang Chúa Giêsu đang ở trong lòng rất trinh
khiết của Mẹ. Linh mục không chậm trễ nhưng vội vã
như Maria lên đường vì không gì đòi sự mau mắn cho
bằng sự cấp thiết của người khác. Linh mục càng thấm
nhuần tinh thần Chúa Giêsu Kitô càng sẽ được nghe
những người mở cửa đón mời khi Thánh Thể đến với
họ
khác
nào Isave, “tai nghe lời chào tim tôi run
lên
vì vui mừng.” Một lần thăm víếng
bệnh nhân, linh mục có thể gọi
ra những tâm tình của Kinh
Ngợi Khen của Đức Mẹ.
Không những trong lúc
sốt sắng mà ngay hồi nguội
lạnh, linh mục cũng cần tình
yêu sâu xa của Mẹ Maria. Linh
mục tin tưởng vào sự can thiệp của
Mẹ để chống trả sự yếu đuối. Đây là
giờ phút linh mục cần hướng về Mẹ để
xin Mẹ đoái nhìn vì biết rằng đứa con nào
hay ngã sẽ được mẹ thương hơn cả. Nếu vì
quá nặng tinh thần thế tục và nếu tự buông
trôi vì yêu thích háo danh như thanh niên tài
hoa hơn là một linh mục nhiệt thành, biết đến với ai để
gặp lại Chúa. Chính Mẹ Maria sẽ cứu giúp linh mục.
Mẹ cũng đã lạc mất Chúa Giêsu. Cái mất thể chất là
hình bóng cái mất mát linh mục phải chịu khi niềm
hăng say lúc đầu tan biến. Khi mất một “alter Christus”
Trái tim Mẹ như bị một gươm thâu qua, và Mẹ cũng
đi tìm. Mất Chúa sau khi đã chiếm được Chúa trầm
trọng hơn cả chưa bao giờ chiếm được Ngài. Mẹ Maria
và linh mục yếu đuối cùng đau khổ, dù bằng cách khác
nhau. Mẹ đã một lần thấy bóng tối vây phủ vì mất Chúa
khi trẻ Giêsu ở lại Giêrusalem mà Mẹ không hay.
Mẹ Maria là “Đức Bà bầu chữa kẻ có tội” sẽ khuyến
giục trở về. Mẹ chỉ mất con thể lý trong khi vị linh mục
sa ngã cảm thấy nỗi đen tối luân lý của trái tim bất
trung. Đức Mẹ đã tìm và thấy lại được Con. Qua mọi
thời đại, Mẹ cho các linh mục một bài học là chúng ta
không được chờ đợi sự trở về bỗng nhiên của người
lạc lối. Chúng ta phải đi tìm họ. Sự can thiệp của Mẹ
cũng hiệu quả trong những trường hợp quá ư trầm
trọng khi chúng ta nói cùng Mẹ như Thánh Augustinô
“Những gì các thánh khác chỉ làm được nhờ sự trợ giúp của
Mẹ, thì một mình Mẹ, Mẹ làm được.”
9

Qua tiệc cưới Cana, Mẹ Maria tỏ cho linh mục biết
rằng linh mục thuộc về mình rất ít nhưng hoàn toàn
thuộc về Giáo hội. Trước và trong bữa tiệc, Mẹ được
gọi là “Mẹ Đức Giêsu.” Tuy nhiên vào lúc cuối Chúa
Giêsu gọi mẹ là Bà (Ga 2:4). Đức Mẹ đã xin Chúa tỏ bày
tư cách được sai đến và Thiên tính của Chúa. Chúa
làm phép lạ và bắt đầu chức vụ công khai; Chúa tiến
gần đến ‘giờ’ của Chúa, giờ Thập giá. Khi nước trở nên
rượu, dưới cái nhìn của Chúa, Mẹ Maria được gọi là
“Bà,” mẹ của những ai được Chúa cứu chuộc.
Từ đây Mẹ là mẹ của hết mọi người; Mẹ là người
đàn bà có con cháu đông hơn cát biển. Nhờ gương và
tác động của Mẹ, linh mục cần nhận thức rằng mình
không thuộc về gia đình, xứ đạo, địa phận, quê hương
của mình, như hiến thân cho cuộc truyền giáo và cho
thế giới. Linh mục thuộc về nhân loại; linh mục càng
liên kết vào sứ mạng của Chúa Giêsu, càng yêu hết mọi
linh hồn. Như Mẹ Maria trở thành mẹ của tất cả dưới
chân Thánh giá, linh mục là cha của tất cả. Linh mục
không phải được truyền chức cho một địa phận, nhưng
cho các linh hồn. Khi linh mục từ chối làm phép hôn
phối cho một người không thuộc xứ đạo mình, thì chỉ
vì lý do quản trị nhưng lý do ấy không cho phép linh
mục từ chối ai đến xin với tính cách một chi thể của
Chúa Kitô, nghĩa là đáng được săn sóc. Thánh Thomas
Aquinô nói rằng lúc truyền tin Đức Mẹ nói với tính
cách đại diện cho nhân loại. Ở tiệc cưới Cana Mẹ được
trao cho nhân loại và dưới chân Thánh giá Mẹ được
xác nhận là mẹ của tất cả.
Linh mục là người rao giảng Lời Chúa. Những linh
mục biết cầu xin Mẹ sẽ có những lời thích hợp cho
các tâm hồn. Rao giảng Lời Chúa không hẳn là văn
chương chải chuốt nhưng là giảng thập giá Chúa Kitô.
Những ai tin ở tài năng của mình sẽ chỉ được hiệu
quả của tài năng tự nhiên. Linh mục con Đức Mẹ sẽ
có những lời thích hợp cho mỗi tâm hồn vì không ai
biết một người hơn bà mẹ của họ. Mẹ Maria là mẹ mọi
người nên Mẹ biết từng người! Ai biết cầu khẩn Mẹ và
để Mẹ chỉ dẫn, sẽ đạt được kết quả quá lòng mong đợi.
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu khi giúp các tập sinh
đã có kinh nghiệm này khi các tập sinh ngỡ ngàng sao
Têrêsa nói như biết rõ tâm hồn các tập sinh. Thánh nữ
thú nhận mình có biết gì đâu! Chỉ biết cầu khẩn Đức
Mẹ trước khi nói!
Lòng tôn sùng Mẹ không cho phép linh mục trở
thành người làm thuê, một người giúp việc với giờ
nhất định và với công việc nhất định trong địa giới
xứ đạo không có chiên lạc. Không có bổn phận nhất
định cho linh mục. Linh mục thi hành tình yêu khắp
nơi, trên sân chơi, trong máy bay, trong quán rượu, nơi
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nhà thương. Không có gì là nhân loại mà không là bổn
phận linh mục. Tất cả mọi người đều cần cải hóa và
cần nên thánh và linh mục phải tới giúp đỡ. Lúc Chúa
chịu nạn, Mẹ dạy linh mục lòng thông cảm. Các thánh
không thương hại mình, nhưng nhân từ đối với người
khác. Trái lại, linh mục nào sống dễ dãi không hy sinh,
hãm mình sẽ không thể giúp các linh hồn tiến lên đàng
thánh thiện vì không dùng ngôn ngữ mà các linh hồn
muốn thuộc về Chúa hiểu. Sống quá đầy đủ, linh mục
không thể hạ mình để yên ủi. Nếu có, linh mục chỉ
làm với lòng thương hại chứ không có lòng thông cảm.
Linh mục con Đức Mẹ thấy mẫu gương Mẹ trong mọi
lúc dù trong cơn quẫn bách, lúc lo lắng, khi bị cáo gian,
vu khống hay trong mọi nghịch cảnh. Sống giữa bùn
nhơ, Mẹ vẫn tinh tuyền; giữa tội nhân, Mẹ vẫn trong
sạch. Mẹ không hận thù, không cay nghiệt, nhưng chỉ
một lòng từ ái yêu đương.
Mẹ Maria ở trên tuyệt đỉnh thanh khiết nhưng sự
thông cảm của Mẹ giúp linh mục bình an giữa lời xúc
phạm, nơi phòng giam tù tội, giữa đám đao phủ, nơi
tra tấn, trên vũng máu. Hình ảnh Mẹ Sầu Bi ôm xác
Chúa giúp linh mục bình an trong mọi thử thách. Tâm
tình mong ước thoát khỏi thử thách là tự nhiên nhưng
linh mục con Đức Mẹ vẫn được bình an, không than
trách ‘Tôi đã làm gì mà bị như vậy?’ Linh mục chẳng
than trách Chúa chỉ xin đủ sáng suốt để nhận thấy Mẹ
đang đứng đó, bên Thánh giá, ghé vai vác đỡ làm dịu
khổ giá.
Như Chúa Giêsu là linh mục và là của lễ, linh mục
phải gánh chịu mọi đau khổ hay thương tích trong thế
giới. Linh mục cảm thấy như bị giam giữ khi có một
đồng bạn vô tội bị giam tù trong ngục tù Cộng Sản,
bị bách hại trong xã hội cuồng tín Hồi giáo hay Ấn
giáo. Linh mục cũng phải cảm thấy bơ vơ khi một nhà
truyền giáo không có mái nhà che mưa nắng. Chúng
ta phải chia sẻ số phận của họ. Linh mục không dửng
dưng trước sự thù nghịch của thế gian đối với Chúa
Kitô vì linh mục biết rằng sự cộng tác của Mẹ Maria
quá thực tiễn và tích cực đến nỗi Mẹ đã đứng kề thánh
giá.

NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

“NĂM LINH MỤC”
HUẤN LUYỆN GIÁO SĨ TU SĨ VỀ TÍNH DỤC:

KHẮC KHỔ và THẦN NHIỆM

(Ascetic and Mystic)
(tiếp theo thang Tư)

3/ Ba Lời Khấn: “Khiết Tịnh, Khó Nghèo,
Vâng Phục” Ràng Buộc, Hỗ Trợ nhau
Theo kinh nghiệm Tu Thân của các Dòng Tu, ba lời
khấn hứa, hay cam kết: Khiết tịnh, Khó nghèo, Vâng
phục, là phương pháp Khắc Khổ cao quí nhất để giúp
người tu sĩ được Tự Do, thảnh thơi tiến lên bậc Thiện
Toàn. Bộ Ba Nhân Đức này cấu kết lại để diệt tính “giả
Ngả” (false-Self), tức tính vị kỷ, “yêu mình”, tự cao, tự
đại, kiêu ngạo, ham sung sướng, giầu sang, quyền cao
chức trọng. Điều quan trọng là phải hiểu biết ý nghĩa
TÍCH CỰC của Ba Nhân Đức này.
Không lấy vợ, lấy chồng để làm gì? Có phải sợ gánh
nặng gia đình chăng? Có phải để được yên thân, yên
phận? Đời sống Tận Hiến, Khiết Tịnh có tiêu diệt “Tình
Yêu” không? Trái lại, một tu sĩ Tận Hiến, vì muốn noi
Gương Thày Chí Thánh, tình nguyện tự do sống độc
thân vì Nước Trời, để có thể luôn sẵn sàng phục vụ và
Yêu thương giúp đỡ mọi người, giầu nghèo, sang hèn...
Tình BÁC ÁI luôn mở rộng và bao quát mọi người, con
Chúa.
Thế nào là sống “khó nghèo” một cách tích cực? Người
tu sĩ Tận Hiến không khinh chê việc mở mang kinh tế,
giúp cho nước giầu dân mạnh. Nhưng sống đơn giản,
“hàng ngày dùng đủ”, luôn biết dùng tiền bạc “như đầy
tớ” để làm việc Thiện, giúp đỡ người túng thiếu, bần
cùng trong xã hội, thời đại nào cũng đầy dẫy...
Vâng Lời có phải là làm mất phẩm giá con người không?
Vâng lời, vâng phục lệnh của cấp trên chỉ vì LỢI ÍCH
CHUNG của Hội Thánh, của Hội Dòng hay Giáo Phận
mà mình đang phục vụ. Vâng Lời theo nghĩa Tích cực
là PHỤC THIỆN, nghe theo Lẽ Phải của người già
người trẻ, không độc tài, cố chấp, kiêu ngạo.
Nhưng kinh nghiệm tu đức cũng cho thấy: ba tính
xấu, quen goị là “BA THÙ” nghịch với ba Nhân Đức
kể trên, luôn cấu kết, và chuyển biến cho nhau, dưới
nhiều hình thức. Một tu sĩ sống nghiệm ngặt về Khiết
tịnh, nhưng để bù lại, lại khó tính khó nết, ham tiền,
ham quyền. Nhiều tiền, dễ “mua dâm”, nhiều quyền
dễ “cưỡng hiếp”. Nhiều khi, cá nhân tu sĩ thì không có
Chủ‱Đề

L.M. ĐƯỜNG THI

của riêng, nhưng cơ sở chung của Dòng quá lớn lao,
nguy nga, đồ sộ, thật “khó mà nghèo” được! Do đó, cần
phải đề phòng để tiêu diệt cả ba nết xấu, luôn biến thể
dưới nhiều hình thức. Trong văn hoá, văn chương Việt
Nam, nhà thơ trào phúng Tú Xương (?) đã khéo bộc lộ
tâm lý éo le của lòng ham muốn vị kỷ như sau:
Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được món nào, hay món ấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà.
Thầy Giảng già, làm thơ, “nhái lại” như sau:
Một Tiền, Một Quyền, một “Liền Bà”
Mưu chước Ba thù, cám dỗ ta.
Trừ được thứ nào, vui thứ nấy,
Nên chăng phải trừ tất cả Ba.

4/ Tính Dục và văn thơ “Hài” trong Văn Hoá
Việt Nam
Triết gia Henri Bergson, thuộc Trường phái Triết học
“Trực Giác” (Intuition). (Theo học giả Trần Trọng Kim,
các vị hiền triết Á đông, như Việt Nam, cũng thường
dùng Trực Giác, để tìm ra Chân lý). Ông Bergson đã
xuất bản cuốn sách nổi tiếng: “Le Rire” (Cái Cười) để
bàn luận về ý nghĩa của hài kịch, chuyện tiếu lâm, pha
trò: bản chất của Cười là gì? tại sao Cười? cách dàn
dựng vở hài kịch như thế nào? Sau khi khảo cứu những
tác phẩm, và tác giả nổi tiếng về hài hước như Molière,
ông Bergson đã định nghĩa: cái Cười có Xã hội tính
(Le Rire est social). Ở đây, ý nghĩa tiếng Cười, không
hẳn là “vui mừng, ngợi khen”, nhưng là “CHÊ CƯỜI”.
Tại sao, tự nhiên ta bật cười khi thấy anh nghiện rượu,
chân thấp chân cao, đi lẹo xẹo, ngả nghiêng, hoặc chế
nhạo khi gặp cảnh:
Bây giờ chồng thấp vợ cao,
Như đôi đũa lệch, so sao cho bằng!
Lý do, tự nhiên ta bật cười, vì cảm thấy nó “khác đời”,
không bình thường như mọi người vẫn thấy vẫn làm,
nghĩa là nó “trật ra bên lề xã hội, thói quen”; do đó, ta
dùng tiếng Cười để chê cười, nhạo cười, để bắt phải trở
về với thói quen, với tập quán trong xã hội. Bị làng xóm
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chê cười vì lối sống khác lạ, lệch lạc, mất quân bình,
thái quá. Áp dụng phương pháp của Henri Bergson
để khảo sát văn chương, nghệ thuật của Việt Nam, ta
nhận thấy tính chất HÀI rất sâu đậm trong những câu
ca dao tục ngữ, câu Hò, câu Đố (đố tục giảng thanh, đố
thanh giảng tục), những chuyện Tiếu lâm, Trạng Quỳnh,
Trạng Lợn... và loại thơ phú “Hồ Xuân Hương”, Ba Giai
Tú Xuất, Tú Xương, Tú Mỡ... Và ngày nay, những ban
“hài”như Vân Sơn, Tam ca, Hoài linh, Hồng Đào, Quang
Minh... (trong các CD của Thúy Nga, Asia...) được các
gia đình ưa thích thưởng thức. Nhận xét chung, văn
hoá và tinh thần người dân Việt vẫn còn quân bình,
không lệch lạc, không ”LỐ BỊCH” (grotesque) đối với
nhu cầu “Tính dục” (Sex) của con người. Trong khi
“cách mạng Tính dục” (sex revolution) đề cao quá mức,
tô điểm bộ phận sinh dục, khêu gợi, kích thích dục tính
cuồng dâm của văn minh tiêu thụ, thì dân “Hài” Việt
được dịp đem ra chế diễu những cái “Lố bịch”, thái quá
về “Sex”, để giúp người đời trở về với lương tri, với Xã
Hội lành mạnh. Bởi vậy, văn chương Hài Hước, châm
biếm của tinh thần Âm-Dương Điều hoà của Văn Hoá
Việt, đã đóng góp vào việc tìm hiểu giá trị cao quí thật
của Tính Dục, và đả phá, chê cười những thói rởm,
khiêu dâm, làm rối loạn tâm thần. Người không biết
xấu hổ, tức người “vô liêm sỉ” là người nguy hiểm đối
với xã hội.
Nói tóm lại, theo sinh lý, con người và loài cầm thú
rất giống nhau trong “hành vi tính dục” (sexual act). Nếu
có khác nhau, chỉ vì con người, “linh ư vạn vật”, ban
cho hành vi đó một ý nghĩa đặc biệt cao quí là biểu lộ
tình Yêu Mến, lòng Chung Thủy, và nghĩa Vợ-Chồng.

5/ Người Lính Đào
Trong tập sách Tự Thuật của Thánh Têrêsa thành Lisieux,
có đoạn tả tâm trạng của người “lính đào ngũ” (le
soldat deserté). Mới 16 tuổi, Têrêsa đã được phép vào
sống trong Dòng Kín tại Lisieux. Sống chung với các
chị đã ngoài 70, 80 tuổi, rất khó tính khó nết, không
làm sao mà chiều chuộng cho nổi được. Một chị già
nua bệnh tật, có ác cảm, luôn trách móc, bắt bẻ Têrêsa
về những chuyện lặt vặt, không đâu. Nhưng vì lòng
Bác ái, Têrêsa luôn nhịn nhục, không cãi lại. Chịu đựng
một thời gian khá lâu, mỗi lần có việc phải gặp, là lại
sinh chuyện la rầy, làm tâm thần Têrêsa thêm mệt mỏi,
căng thẳng vì sức chịu đựng đã kiệt quệ. Một lần, vì
nén cơn tức giận, Têrêsa rung động, không bước đi
được, phải ngồi lại trên bậc cầu thang để nghỉ. Vì sức
yếu đuối của con người, để khỏi phải tranh cãi, giận
dữ, đối đầu với chị già khó tính, Têrêsa đã nghĩ ra mưu
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kế của “người Lính Đào”, là chạy trốn chị ấy, để bảo
toàn lòng bác ái, tha thứ.
Trong đường Tu Đức cũng như trong phép “Binh
Thư, Chiến Thuật”, cần phải biết lượng sức mình và
sức quân địch, thì mới mong thắng trận được. Nếu sức
quân mình yếu, khó có thể thắng, thì nên rút lui để bảo
toàn lực lượng, chờ dịp khác sẽ tấn công. Vì thế, có câu:
“Tam thập lục kế, đào vi thượng sách” (trong 36 kế,
chạy trốn là kế hoạch tốt nhất).
Câu chuyện ngưòi Lính Đào, cũng chính là lời cầu
nguyện: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”, hay
“tránh xa dịp tội”. Kinh nghiệm cho thấy: các giáo sĩ
tu sĩ sa ngã về “sex”, vì coi thường sức cám dỗ của luật
“Âm-Dương” (vợ-chồng). Về vấn đề “tránh xa dịp tội”
của các tu sĩ, cần sự cộng tác của gia đình cha mẹ, anh
chị em, bà con thân quyến, các tín hữu, bạn bè, nhất là
nữ giới để ngăn ngừa, và đề phòng những “dịp tội”.
Sau đây xin trích mấy lời khuyên thực tế giúp tránh
xa mưu chước của “Ba Thù”:
“Xét theo quá trình trong gia đình, phần đông các giáo
sĩ xuất thân từ những gia đình khiêm tốn trong xã hội, tính
tham lam và hà tiện sẽ làm chai lòng dạ của linh mục trước
ân sủng của Thiên Chúa và nỗi bất hạnh của người khác.
Ngày nay giáo sĩ cởi mở hơn đối với xã hội, vì thế họ có
nhiều cơ hội tiếp xúc với nữ giới. Khuynh hướng đeo đuổi
một cuộc sống thanh thản và tiện nghi cũng đẩy đưa đến
việc kiếm tìm sự giải trí và hoan lạc, nhất là khi họ có một
khái niệm mơ hồ đến những đòi hỏi của đức khiết tịnh. Ðó
là tại sao ngày nay các linh mục đi theo phụ nữ ra bãi biển
hay đi cắm trại thật là không hiếm.
Một số linh mục coi việc làm bạn với nữ giới là một
chuyện bình thường. Ðối với vài linh mục, hình ảnh khoả
thân và tài liệu dâm ô không còn coi là điều cấm. Giáo dân
và ngay cả linh mục dường như không còn ác cảm với các
linh mục có con riêng và vẫn còn thi hành chức linh mục.
Tạ ơn Chúa, hầu hết các linh mục Việt Nam vẫn sống theo
nhân đức khiết tịnh.”
(Trích Thông Tấn Xã Á Châu, Nov 09, 2002, Bài Phỏng
Vấn ĐGM Nguyễn Bình Tĩnh, Cựu Giám Đốc CHỦNG
VIỆN XUÂN BÍCH, HUẾ).

II. ĐỜI SỐNG THẦN NHIỆM, KẾT NGHĨA
VỚI CHÚA
Đời sống Thần Nhiệm (Mystic), Thần Bí, Kết nghĩa
với Chúa mới thật sự là tuyệt đỉnh của nếp sống Độc
thân, Khiết tịnh. Con người không thể sống hoàn toàn
cô đơn, cô thế được. Con người có khả năng “thăng
hoa” đời sống dục tính tự nhiên lên nếp sống tâm linh,
“Thần nhiệm”, Kết nghĩa với Đấng Thiêng Liêng cao
cả. Đây cũng là kinh nghiệm vẫn tìm thấy trong các
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Tôn Giáo lớn như Phật giáo, như LM Thomas Merton
(và các Linh Mục thuộc Dòng Biển Đức, tại Tu Viện
Giệtsêmani, Kentucky) đã viết trong sách: “Mystic and
Zen Masters”. Sau đây là mấy phương thế thực hành
do các vị thần bí thường dùng để nuôi dưỡng đời sống
Tâm linh.

1/ Tính Chất “Bí-Tích” Trong Thiên Chúa
Giáo
Trong Công Giáo, các tín hữu bắt buộc phải học biết
ý nghĩa thiêng liêng của “Bảy Phép Bí Tích” trước
khi được lãnh nhận như: Bí tích Thánh Tẩy (Rửa tội),
Thêm Sức, Xưng tội, Rước Lễ, Hôn phối, Truyền chức,
và Xức dầu bệnh nhân. Theo Giáo lý, mỗi BÍ-TÍCH đều
có hai phần: Tích là Dấu Tích, hữu hình, chỉ thể chất
ngũ quan có thể cảm nhận được (trong nguyên tự chữ
Nho, chữ Tích vẽ hình một vết bàn chân); và Bí là Bí
Mật, vô hình, chỉ những thực tại thiêng liêng, là Ơn
Thánh. Người tín hữu Thiên chúa giáo, đặc biệt người
Công giáo, ngay khi còn nhỏ, đã được huấn luyện về
tính chất Bí-Tích (Sacramentality), trong đời sống Đức
tin, Phụng vụ. Tinh thần “Bí-Tích” này còn bao trùm
lên ý nghĩa thiêng liêng của các hiện tượng thiên nhiên,
và xã hội, nhân sinh. Chẳng hạn, người Công giáo tin
rằng: Nhìn vũ trụ bao la, muôn muôn triệu tinh tú, vạn
vật vận chuyển ĐIỀU HOÀ, thì liền nhận biết có MỘT
ĐẤNG THIÊNG LIÊNG điều khiển. Người theo Đạo
Công Giáo cũng được đào luyện một tinh thần trung
hoà trong lý luận, cân đối, không thái quá không bất
cập. Sách Giáo lý dạy rằng: Con người có: Xác-Hồn,
Vật chất-Tinh thần, Thiên đàng-Hoả ngục, Tự nhiên-Siêu
nhiên, Cá nhân-Xã hội… Những cặp “Song Trùng” (hay
Đạo Hai) này biểu lộ một tinh thần quân bình, điều
hoà trong nhận thức và cách tiếp cận với thế giới bên
ngoài. Triết Lý Âm-Dương Điều hoà của Văn hoá Việt
Nam cũng giúp ta hiểu biết, và quen thuộc với ý niệm
về “Bí–Tích” trong Đạo Công Giáo. Trong Bí-Tích Rửa
tội (Baptism), nước lã, dầu thánh, lời đọc là phần Hữu
Hình, đồng thời ám chỉ, biểu trưng cho thực tại VôHình, chính là Ơn Nghĩa tử với Chúa tẩy sạch mọi tội
lỗi, và ban Ơn Chúa Thánh Thần để tăng cường đời
sống tâm linh, và bảo đảm cho người lãnh Bí-Tích Ơn
Trường Sinh, Vĩnh Phước.

2/ Tình Yêu Tự Nhiên và Tình Yêu Siêu Nhiên
Ngay trong lãnh vực TÌNH ÁI, Kinh Thánh và Thần
Học Công Giáo cũng nhìn nhận những thực tại tự nhiên,
vật chất làm biểu tượng ám chỉ những thực tại thiêng liêng
vô hình: Do đó, Kinh Thánh Cựu Ước so sánh Tình ái
của Vợ-Chồng với Tình Thương của Giavê đối với dân
Chủ‱Đề

Do thái. Các tiên tri đã sánh ví tội bất trung của dân
Do thái đối với vị Chủ Tể như tội bội tín của một người
vợ ngoại tình. Thánh Tông Đồ Paulô đã viết và so sánh
tình yêu Vợ-Chồng như Tình Thương của Chúa Cứu
Thế đối với Hội Thánh.
Như đã định nghĩa: con người là một “nhân vị có
tính dục” (a sexual Person), nhưng con người cũng có
khả năng “thăng hoa” đời sống tính dục tự nhiên lên
nếp sống Siêu Nhiên, để hoàn toàn dâng hiến bản thân
phụng sự Chúa và tha nhân. Bởi vậy, nếu một tu sĩ
thiếu Tình Yêu siêu nhiên, Kết Nghĩa với Chúa, thì đời
sống tự nhiên trở nên cô đơn, cô độc, cô thân, cô thế,
vất vưởng, vì thiếu nơi nương náu. Do đó, theo kinh
nghiệm Tu Đức của các vị Thánh nhân, để khoả lấp
vào nỗi trống rỗng của tâm hồn, hàng triệu triệu tu sĩ
đã chạy đến nhờ bàn tay Từ ái của MẸ MARIA nâng
đỡ, phù trì, trên bước đường gian lao, và HY SINH
vác Thánh Giá, theo Chân Thày Chí Thánh để cộng tác
vào công cuộc cứu chuộc nhân loại. Ngoài ra, gương
sáng về Nhân Đức Trinh Khiết của Thánh Cả Giuse,
các Thánh Nam Nữ, của các vị Thừa sai Truyền Giáo,
(hơn 20 vị bị giết chết năm 2005), vì đem Tin Mừng của
Chúa đến những nơi hẻo lánh, nguy hiểm, cũng đem
lại nguồn an ủi lớn lao, và khích lệ cho những người
trẻ đang tập sự trong nếp sống độc thân, khiết tịnh.
Tuy bề ngoài, vị chân tu cũng ăn uống, nghỉ ngơi, làm
việc sinh sống như mọi người khác, nhưng đời sống
Nội Tâm, và Ý nghĩa cuộc đời thì khác. Thánh Phaolô,
nhà “Đại-thần-bí” đã diễn tả cuộc sống siêu nhiên đó
là “Chúa Sống trong Tôi”.

3/ Suy Niệm và Bí–Tích Thánh Thể
Để nuôi dưỡng nếp sống khiết tịnh, độc thân, các
Trường phái Tu đức của các Dòng Tu Công Giáo (như
Thánh Beneditô, Thánh Ignatiô...) đã đặt ra nhiều
Phương Pháp Suy Niệm (Meditation) để thực hành,
nhưng mọi cách thế đều cùng chung một chủ đích là
huy động toàn thân con người, các giác quan, nhất là
tập trung tư tưởng, tình cảm và ý chí muốn KẾT HIỆP
cùng Chúa Cứu Thế là cứu cánh của đời tận hiến. Suy
Niệm cũng là một hình thức Cầu Nguyện, nhưng đặc
biệt dùng Lý trí, để tìm hiểu và nghiền ngẫm những
Chân Lý đã được mạc khải trong Kinh Thánh.
Theo kinh nghiệm của các vị Thánh Nhân, như Đức
Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, việc cầu nguyện, và
suy niệm trước Thánh Thể là cách thế tốt nhất để tăng
cường sức mạnh thiêng liêng, để chống lại cơn cám
dỗ trong nếp sống độc thân, cô đơn và được Chúa
an ủi khi tâm trí hoàn toàn kết hiệp với Chúa đang
hiện diện. Kinh nghiệm trong các tuần Tĩnh Huấn của
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Phong Trào Cursillo cũng minh chứng một hiện tượng
tâm linh khác thường. Trong phòng tối, các khoá sinh
quì cầu nguyện, và bộc lộ tâm sự với Chúa Giêsu hiện
diện trong Thánh Thể, thì hầu hết mọi người đều
tuôn trào nước mắt vì quá xúc động, vì Tình Liên kết
mật thiết với Thày Chí Thánh. Do đó, Dòng “Anh Em
Tiểu Đệ” hay “Tiểu Muội” do Chân Phước Charles de
Foucauld sáng lập đã coi việc chầu Thánh Thể, trong
sa mạc vắng lặng, hoặc dưới túp lều tranh tả tơi, nóng
bức, là nguồn sinh khí ban thần lực cho các tâm hồn
khiêm nhu, nghèo khó, khiết tịnh.

4/ Suy Niệm và cuộc đời “Phù Vân”
Suy niệm về cuộc đời “Phù Vân” (mây trôi nổi, chóng
qua mau hết), cũng là một nhận xét sâu xa về giá trị
thật của đời người, và là một phương thế Tu Thân khá
hiệu nghiệm. Cho đời là “Bể khổ”, là “Vô thường”, biến
đổi luôn, chẳng có gì là “thường hằng bất biến”, có thể
bị người đời phê phán là bi quan, yếm thế, trốn tránh
cuộc đời. Nhưng theo quan niệm tu đức của Thánh
Kinh, của Thánh Phaolô Tông đồ, thì là một nhận định
thực tế, khôn ngoan, và lạc quan, yêu đời.
Trong các Sách dạy về Tu Đức, cuốn sách “GƯƠNG
CHÚA GIÊSU” (Imitation of Jesus Christ, thường gọi là:
Sách Gương Phúc) mở đầu bằng những lời khuyên
như sau:
“Mọi sự đều giả dối, trừ ra yêu mến và làm tôi một
mình Chúa mà thôi!”
Đây là một châm ngôn và nguyên tắc để giảng nghĩa
Sách Thánh như Sách GIẢNG VIÊN (Ecclesiastes), Các
Thánh Vịnh (Psalms), Thơ của Thánh Phaolô Tông Đồ.
Thật vậy, mọi sự trên đời là mau qua mau hết, nhưng
con người không bi quan như câu nói: “chết là hết”,
hay “chó chết, hết chuyện”. Đây chỉ là mối tuyệt vọng
của kẻ vô tín ngưỡng. Trái lại, niềm TIN bất biến vào
Một Đấng Hằng Có, Vĩnh Cửu, Trường Tồn, khiến ta
càng lạc quan làm việc lành, phước thiện để lập công
nghiệp, để được sống trường sinh, vĩnh phước. Đây
cũng là phương thức suy luận điều hoà, quân bình,
trong tư tưởng triết lý của Thiên Chúa Giáo.
- Trong Sách “GIẢNG VIÊN” (Đoạn 12, và Kết Luận,
câu 8-13):
“Giả trá, phù vân, mọi sự đều là giả trá” (câu 8).
“Hãy Kính sợ Chúa, và tuân giữ Lề Luật của Chúa, vì
đây là tài sản của con người, Chúa sẽ xét xử mọi việc làm,
mọi việc thầm kín, tốt hay xấu (Câu: 13-14).
- THÁNH VỊNH (Psalms). Đây là 150 Ca Vịnh, có
thể nói là những Thánh Thi được dùng trong Phụng
vụ các Giờ Kinh, được các Giáo sĩ, Tu sĩ đọc hằng ngày,
hằng giờ. Ý THƠ và lời văn của mỗi Thánh Vịnh luôn
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nhắc nhở người tu sĩ độc thân nhận định một cách sáng
suốt về sự mong manh, hư nát của thân thể, và vui
thú trần gian, cùng với lòng trung thành, kiên tâm tin
tưởng và yêu mến Chúa. Bởi vậy, một tu sĩ độc thân bỏ
đọc Thánh Vịnh mỗi ngày, hay đọc một cách máy móc,
thiếu cảm nghiệm, thì khó mà sống đời Khiết tịnh một
cách vui tươi, hứng khởi, lạc quan được.
- THÁNH PHAOLÔ, đã viết: “Thời giờ vắn vỏi; còn
có cách là những ai có vợ, hãy ở như không có; những ai than
khóc, hãy ăn ở như không khóc; những kẻ hân hoan, hãy ăn
ở như không hân hoan; những người mua sắm hãy ăn ở như
không có gì; những ai dùng sự đời này, hãy ăn ở như không
tận hưởng, vì chưng bộ mặt thế gian này đang qua đi” (1
Cor 7: 29-31).

TẠM KẾT: TU ĐỨC của HỘI XUÂN BÍCH
Tu đức được giảng dạy và huấn luyện trong các
Chủng Viện do Hội các Linh Mục Xuân Bích quản trị,
thuộc “Trường Phái Tu Đức Pháp quốc” (French School of
Spirituality, với các vị như Thánh John Eudes, Thánh
Vincent de Paul, Cardinal Bérulle, Thánh J.B de la
Salle, Jean Jacques Olier...) Chủ đích là huấn luyện cho
các Linh Mục, Giáo sĩ” đời sống nội tâm” (interior life)
và “tinh thần tông đồ, truyền giáo” (apostolic spirit).
Cha Jean Jacques Olier, vị Sáng lập Hội các Linh Mục
Xuân Bích đã viết:
“Chủng Viện Xuân Bích... đã thánh hiến và tận hiến
mình để Tôn Thờ Chúa Giêsu Kytô là Vị Thượng Tế và là Vị
Tông Đồ cao cả của Chúa Cha; và Tôn Kính Ngài đang sống
động trong Hội Thánh (Phẩm trật Hội Thánh). Hằng ngày,
Chủng Viện Xuân Bích cầu nguyện cho mình và cho toàn
thể Hội Thánh được tinh thần tông đồ, để đổi mới nơi chính
mình Tình Yêu của Chúa Giêsu Kytô, và thái độ Tôn Thờ
của Người đối với Đức Chúa Cha; đặc biệt, cầu nguyện
cho hàng Giáo sĩ có tinh thần tông đồ, vì các vị này
là nguồn mạch sự thánh thiện, để các ngài phân phát
cho giáo dân” (Divers écrits, I, 67).
Qua bản văn trên, có thể tóm lược: Sứ Mệnh
(Mission) của Chủng viện Xuân Bích là canh tân tình
yêu mến của Giêsu Kytô trong Hội Thánh, qua việc
canh tân lòng đạo đức của các Giáo sĩ Địa phận. Do
đó, các Linh Mục, Giáo sĩ phải là MÔ PHẠM, GƯƠNG
MẪU cho đời sống của các Tín Hữu. Cũng vì những lý
do kể trên, Các Chủng Viện Xuân Bích đặc biệt quan
tâm về những tội phạm về “Lạm dụng tính dục đối
với trẻ em”, vì vi phạm nhân phẩm của nạn nhân, hơn
nữa, vì mâu thuẫn với niềm TIN NƠI CHÚA GIÊSU,
là cùng đích của đời Sống Tận Hiến, Khiết Tịnh.
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5‱năm‱
Giáo‱Hoàng‱của‱
Đức‱Thánh‱Cha‱
Biển‱Đức‱16

T

rong dịp ĐTC Biển Đức 16 kỷ niệm 5 năm Giáo
Hoàng của ngài, bầu trời Giáo Hội có nhiều
“mây dầu che phủ”: nhiều cơ quan truyền thông
lớn trên thế giới, từ New York Times, cho đến đài CBS,
BBC, Times, Der Spiegel, Die Zeit... - vốn không thiện
cảm với Công Giáo - đã lợi dụng một số vụ giáo sĩ lạm
dụng tính dục được khơi lại tại Mỹ, Đức, Áo, Thụy Sĩ
và Hòa Lan, ra sức tấn công ĐGH và Tòa Thánh với
mục đích triệt hạ uy tín của Giáo Hội Công Giáo, kể cả
bằng việc loan tin thiếu ngay chính, hoặc thiếu lương
thiện, phán đoán cách hành động trước đây của các
vị lãnh đạo Giáo Hội theo những tiêu chuẩn được xác
định sau này. Đó đây, một số cơ quan lại mở cuộc gọi
là thăm dò dư luận như báo Stern ở Đức hay đài CBS ở
Mỹ, phỏng vấn vài trăm người để chứng tỏ sự ủng hộ
của các tín hữu Công Giáo tại nước này dành cho Đức
Đương Kim Giáo Hoàng “xuống dốc không phanh”!
Các cơ quan truyền thông đó càng tỏ ra phẫn nộ
vì ĐTC không trả lời hoặc tỏ ra phản ứng gì trước các
cuộc tấn công của họ. Họ mong đợi ngài lên tiếng trả
lời trong dịp các lễ nghi Tuần Thánh và Phục Sinh năm
Giáo‱Hội

nay cho lời vụ cáo buộc liên quan đến những vụ gọi là
“Tòa Thánh che đậy các vụ lạm dụng tính dục”.
Trong bối cảnh đó, nhìn lại 5 năm qua các hoạt động
của ĐTC Biển Đức 16, người ta thấy được ngài nhắm
điều gì cho Giáo Hội, đâu là mục tiêu ngài theo đuổi,
chắc chắn không phải để được báo chí và các cơ quan
truyền thông hoan hô, ủng hộ.

Vị Giáo Hoàng Hiền Dịu Và Cương Quyết
ĐHY Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức
Tin, được bầu làm Giáo Hoàng Biển Đức 16 vào chiều
ngày 19-4-2005. Trong thời gian sau đó, ngài đã làm
cho nhiều người ngạc nhiên, vì họ tưởng rằng ngài
sẽ là một vị thi hành kỷ luật tín lý nghiêm khắc như
thời còn làm Tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin. Hồi đó
những kẻ “xấu miệng” ở Đức đã gọi ngài là “Panzer
Kardinal”, Hồng y thiết giáp! Tuy nhiên, trong tư cách
là chủ chăn Giáo Hội hoàn vũ, ngài dịu dàng hướng
dẫn các tín hữu Công giáo trở về với những điều căn
bản trong đức tin, huấn giáo cho họ về những tập tục,
tác phẩm của các giáo phụ và tín ngưỡng căn bản của
Kitô giáo, từ sách Xưng Thú của thánh Augustino tiến
sĩ Hội Thánh cho đến cả việc giải thích dấu Thánh
Giá.
Dầu vậy, sứ mạng giáo huấn âm thầm của ĐTC Biển
Đức 16 thường bị che khuất vì những vấn đề và các
cuộc khủng hoảng chiếm trang nhất trên các nhật báo,
tạo nên sự phê bình Giáo Hội và mở ra trước mắt ĐGH
một trận chiến cam go để được mọi người lắng nghe,
như làn sóng báo chí vừa nói. Thực ra, làn sóng báo chí
phê bình và cáo buộc như thế cố tình không biết đến
quyết tâm ĐTC Biển Đức thanh tẩy Giáo Hội. Quyết
tâm đó đã được ngài bày tỏ khi còn làm việc tại Bộ
Giáo Lý Đức Tin, giúp ban hành các qui luật “tuyệt đối
không bao dung đối với giáo sĩ lạm dụng tính dục” (Zero
Tolerance), hỗ trợ mạnh mẽ dành cho HĐGM Hoa Kỳ
trong lãnh vực này, tuy nhiên, không vì thế mà đối xử
bất công đối với các linh mục bị cáo. Họ có quyền được
xét xử công minh và tránh những vụ cáo gian đã xảy
ra trong nhiều trường hợp.
Trong số những người nêu rõ sự cương quyết của
ĐTC Biển Đức 16 về điểm này, đặc biệt có Ông William
McGurn, tác giả bài báo “The Pope and the New York
Times” đăng trên tờ Wall Street Journal (online ngày 5-42010) trong đó ông xác quyết Đức đương kim Giáo
Hoàng “đã làm hơn bất kỳ vị nào khác để đối phó với xì căng
đan LM loạn dục trẻ em. ĐHY Ratzinger đã mở lại những
vụ đã bị đóng, đã thực hiện những thay đổi giúp ban hành
những biện pháp hành chánh trực tiếp để trừng phạt các
LM phạm tội loạn dục mà không phải qua thủ tục xử án kéo
15

dài nhiều năm trời. Lối 60% các linh mục bị cáo lạm dụng
tính dục đã bị xử lý theo kiểu này… Ngài là Giáo Hoàng
đầu tiên gặp gỡ các nạn nhân bị lạm dụng.” Ông McGurn
cũng nhắc lại nguồn tin chính của báo New York Times
là luật sư Jeﬀ Anderson, một người chuyên kiện Giáo
Hội Công Giáo và là một luật sư kiện cáo đứng hàng
đầu ở Mỹ. Ngay từ hồi năm 2002, ông đã nói với hãng
tin AP là đã thắng kiện hơn 60 triệu mỹ kim trong các
vụ kiện chống Giáo Hội Công Giáo và hiện ông đang
kiện Vatican tại tòa án Liên bang Hoa Kỳ.
Quyết tâm thanh tẩy Giáo Hội như vừa nói trên đây
đã được ĐTC Biển Đức 16 tái bày tỏ qua lá thư ngài
gửi Giáo Hội Công Giáo tại Ai Len, qua đó ngài khiển
trách một số vị lãnh đạo tại Giáo Hội này đã không
nghiêm túc áp dụng giáo luật để xử lý những kẻ phạm
lỗi, đồng thời loan báo những biện pháp mới để hàn
gắn các vết thương, kể cả việc yêu cầu thực hành một
năm thống hối đền tội và sẽ mở các cuộc thanh tra một
số giáo phận và dòng tu ở Ai Len. ĐTC cũng không
quên nhân danh Giáo Hội đích thân xin lỗi các nạn
nhân những vụ lạm dụng như thế.
Các chức sắc Tòa Thánh coi lá thư này như một
hành động minh bạch chưa từng có, dù rằng khi còn
là Hồng Y tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin, ngài đã thúc
đẩy đề ra những hình phạt nặng nề đối với những kẻ
lạm dụng tính dục.
- Nhìn lại quá khứ trước đó, cũng đã có những
tranh luận trong 5 năm qua làm cho dư luận không để
ý đến sứ điệp bao quát của ĐTC Biển Đức 16. Chẳng
hạn trong cuộc viếng thăm tại quê hương ở miền
Bavière bên Đức hồi tháng 9 năm 2006. Nhiều người
Hồi giáo đã ngỡ ngàng vì ngài trích dẫn lời của một
hoàng đế Bizantine thời Trung Cổ nói rằng Ngôn Sứ
Mohammed của Hồi giáo “chỉ mang lại đau thương và
những điều bất nhân, vì mệnh lệnh của ông truyền phải
mở rộng tín ngưỡng bằng gươm giáo”. Người ta không
muốn nhìn nhận rằng đó chỉ là một lời trưng dẫn một
câu nói, chứ không phải là một lời phê bình Hồi giáo,
nhưng ĐTC cũng nhìn nhận rằng diễn văn của ngài có
thể bị người ta giải thích lầm. Sau đó, ngài nỗ lực bắc
những nhịp cầu với các học giả Hồi giáo và đi tới một
trang sử mới trong cuộc đối thoại giữa Tòa Thánh và
Hồi giáo.
Trong chiều hướng đó, cuộc viếng thăm của Ngài
tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 11 năm 2006, kể cả việc ngài
âm thầm cầu nguyện tại Đền thờ Xanh của Hồi giáo ở
Istanbul, cạnh một đạo sĩ Hồi giáo, trong thái độ tôn
trọng, đã gây âm hưởng tích cực trong toàn thế giới
Hồi giáo. Đồng thời ngài vẫn nhấn mạnh rằng mọi tôn
giáo phải từ bỏ bạo lực nhân danh tôn giáo.
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- Một tranh luận khác cũng đã được giải tỏa tốt đẹp:
đó là vụ hồi tháng Giêng năm 2009, ĐTC đã giải vạ tuyệt
thông cho 4 GM thuộc Huynh đoàn Công Giáo thủ cựu
thánh Piô 10 (do Đức Cố TGM Lefebvre thành lập) để
mở đường cho cuộc đối thoại. Dự án này gặp trắc trở
lớn vì một trong 4 GM đó là Richard Williamson người
Anh, đã tạo nên một sự phẫn nộ lớn nơi giới Do thái
vì đã coi nhẹ con số các nạn nhân cuộc diệt chủng Do
thái. Cả giới Công giáo tại Đức, Thụy Sĩ, Pháp và Áo
cũng mạnh mẽ phản đối vì cho rằng ngài hợp thức hóa
cho các nhóm Công Giáo thủ cựu ấy.
ĐTC đã phải nỗ lực sửa chữa những thiệt hại trong
quan hệ với các nhóm Do thái. Trong một thư đặc biệt,
ngài cám ơn các nhóm Do thái thân hữu đã giúp tái
lập tâm tình tín nhiệm nhau, nhưng đồng thời ngài
cũng bày tỏ đau buồn vì một số nhóm tín hữu Công
Giáo hiểu lầm rằng ngài muốn thay đổi đường hướng
quan hệ với Do thái giáo và họ đã kịch liệt tấn công
ngài. Tòa Thánh cũng tái xác nhận các nhóm Lefebvre
không có chỗ đứng trong Giáo Hội Công Giáo, nghĩa là
không thể cử hành các bí tích hợp pháp, bao lâu chưa
giải quyết các vấn đề đạo lý và chính thức được tái hội
nhập vào Giáo Hội, chấp nhận giáo lý của Công đồng
chung Vatican 2.

Hai Mục Tiêu Chính
Theo các quan sát viên, như hãng tin Công Giáo
Hoa Kỳ nhận xét (CNS 1-4-2010), càng ngày người ta
càng thấy rõ hai mục tiêu chính mà ĐTC Biển Đức 16
nhắm tới, đó là kiến tạo không gian cho tôn giáo trong
đời sống công cộng, giữa lúc tôn giáo ngày càng bị đẩy
lùi vào lãnh vực riêng tư, nhất là trong các xã hội Âu
Mỹ; tiếp đến là kiến tạo không gian cho Thiên Chúa
trong đời sống riêng tư của mỗi người.
Qua hàng trăm bài giảng và diễn văn, qua 3 thông
điệp, 13 cuộc viếng thăm mục vụ tại hải ngoại, ĐTC
Biển Đức 16 đương đầu với điều mà ngài gọi là ”cuộc
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

khủng hoảng đức tin thời nay”, và vạch rõ nguyên
nhân sâu xa của các tệ đoan luân lý và xã hội thời nay
là vì người ta không muốn nhìn nhận rằng sự thật đến
từ Thiên Chúa.
Để đối phó với cuộc khủng hoảng ấy, ĐTC đề nghị
Kitô giáo như một đạo tình thương, chứ không phải
là một mớ những qui luật luân lý thu hẹp tự do của
con người. Ngài thường lập đi lập lại rằng trọng tâm
sứ mạng của Kitô giáo là giúp dân chúng đón nhận và
chia sẻ tình thương của Thiên Chúa, nhìn nhận tình
yêu đích thực cũng bao hàm ý chí sẵn sàng chấp nhận
hy sinh.
ĐTC cũng thường nhấn mạnh về Thiên Chúa như
Đấng Tạo Hóa và điều này kéo theo hệ luận là ý thức
về môi sinh, ngài luôn nhấn mạnh nghĩa vụ của mọi
người trong lãnh vực này, nên người ta cũng gọi ĐTC
Biển Đức 16 là ”Vị Giáo Hoàng Xanh”. Ngài trình bày
con đường đức tin không những là con đường dẫn tới
ơn cứu độ, nhưng cũng là đường đưa tới công bằng xã
hội và hạnh phúc đích thực.

Các Cuộc Viếng Thăm Mục Vụ
Một sắc thái khác trong 5 năm Giáo Hoàng của ĐTC
Biển Đức 16, đó là ngài không hề muốn noi gương
vị tiền nhiệm trong việc viếng thăm các nơi trên thế
giới, lý do vì ngài không còn trẻ trung như Đức Gioan
Phaolô 2 khi mới được bầu làm Giáo Hoàng năm 1978
lúc mới 58 tuổi, nhưng trong thực tế, ĐTC cũng đã thực
hiện 13 cuộc viếng thăm tại 17 quốc gia và trong năm
nay có thêm 5 chuyến tông du đã được lên chương
trình (Malta, Bồ đào nha, Chypre, Anh quốc và Tây
Ban Nha. Ngoài ra ngài đã viếng thăm 23 thành phố
tại Italia.
Hầu hết các cuộc viếng thăm diễn ra tại các nước
Tây Âu, với mục đích hồi sinh căn cội Kitô tại những
nước trong đó Kitô giáo đang bị suy yếu.
Trong các cuộc viếng thăm đó, ĐTC giảm bớt các
sinh hoạt để cô đọng vào những biến cố chính như:
một vài thánh lễ ngoài trời, gặp gỡ hàng giáo sĩ, tu sĩ,
giới trẻ, các vị lãnh đạo chính trị và văn hóa, cũng như
các cuộc gặp gỡ đại kết Kitô và liên tôn. Tuy nhiên,
cũng có một trường hợp luật trừ là cuộc viếng thăm 8
ngày tại Thánh Địa.
Một trong những cuộc viếng thăm thành công nhất
của ĐTC là tại Hoa Kỳ hồi tháng 4 năm 2008. Ngài chỉ
dừng lại tại hai thành phố Washington và New York
cùng với một cuộc viếng thăm tại trụ sở LHQ. Qua các
bài giảng và diễn văn, ngài đưa ra một thách đố về luân
lý đối với nền văn hóa nói chung của Hoa Kỳ, từ vấn
đề công bằng kinh tế cho tới phá thai, nhưng không có
Giáo‱Hội

thái độ khiển trách hoặc duy đạo lý, và kết quả đã được
đón nhận một cách tích cực khác thường.
Trong cuộc viếng thăm ở Mỹ, ĐTC cũng gặp riêng
một số nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Cuộc gặp gỡ
cảm động đã diễn ra tại nhà nguyện tòa Sứ Thần Tòa
Thánh ở Washington: ngài dành giờ lắng nghe các nạn
nhân, yên ủi và cầu nguyện với họ. Cử chỉ này được
ngài tái diễn 3 tháng sau đó, trong cuộc viếng thăm tại
Úc nhân ngày quốc tế giới trẻ tại đây.
Cuộc viếng thăm cam go nhất ĐTC Biển Đức 16 đã
thực hiện là tại Thánh Địa hồi tháng 5 năm ngoái, trong
vòng 8 ngày, bắt đầu tại Vương quốc Giordani, rồi tới
Israel và lãnh thổ Palestine. Trong cuộc viếng thăm
Đền thờ Hồi giáo tại Giordani, ĐTC đã thiết lập thêm
được những nhịp cầu với các cộng đoàn Hồi giáo tại
Trung Đông. Tại Jerusalem, ĐTC nhắc đến cuộc xung
đột từ 6 thập niên giữa người Israel và Palestine, thúc
giục cả hai phía thực tâm tìm giải pháp, đồng thời ủng
hộ quyền của dân tộc Palestine có một quốc gia riêng,
nhưng ngài kêu gọi họ loại bỏ chủ nghĩa dùng khủng
bố để đạt đích.
Trong các cuộc viếng thăm tại Italia, ĐTC dừng lại
tại các thành phố và Đền thánh. Ngài cũng đích thân
đến viếng vùng Abruzzo bị động đất ngày 6-4-2009 để
nâng đỡ tinh thần của các nạn nhân sống sót.
ĐTC cũng đặc biệt quan tâm đến Phi châu, và
dành năm 2009 cho đại lục này, với cuộc viếng thăm
hồi tháng 3 tại Camerun để trao Tài liệu làm việc của
Thượng HĐGM Phi châu kỳ 2 cho đại diện hàng GM
tại đại lục này, và tiếp đến là tại Angola, nhân dịp kỷ
niệm 500 năm truyền giáo tại đây. Tiếp đến là 3 tuần
lễ trong tháng 10-2009 được dành cho Thượng HĐGM
Phi châu với sự tham dự của gần 250 nghị phụ.

Phụng Vụ
Phụng vụ cũng là một vấn đề được ĐTC Biển Đức 16
đặc biệt quan tâm. Đây là một trong những điểm ngài
mong muốn có sự quân bình hơn từ sau cuộc canh tân
do Công đồng chung Vatican 2 khởi xướng.
Trong 5 năm qua, người ta thấy có sự gia tăng giây
phút thinh lặng trong các thánh lễ trọng thể ĐTC cử
hành, quì gối cung kính nhiều hơn, nhất là khi các tín
hữu được ngài cho rước lễ, tiếng la tinh được sử dụng
nhiều hơn, và cả áo lễ cổ kính cũng được sử dụng cùng
với các áo lễ tân thời.
Năm 2007, ĐTC bãi bỏ những giới hạn đối với việc sử
dụng nghi thức thánh lễ của công đồng chung Trento
bằng tiếng la tinh, vốn được sử dụng trước công đồng.
Ngài xác nhận thánh lễ theo nghi thức cũ và mới đều
có giá trị như nhau.
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Đối với các tín hữu nói tiếng Anh, thay đổi lớn nhất
về phụng vụ dưới triều đại ĐGH Biển Đức 16 có lẽ là
bản dịch mới bằng Anh ngữ sách lễ Roma đang được
hoàn thành và các giáo xứ có thể bắt đầu sử dụng vào
mùa vọng năm 2011. Bản dịch mới theo sát thứ tự và cú
pháp của bản La tinh và sử dụng nhiều hơn điều gọi là
”ngôn ngữ chính thức và thần học.”

Các Văn Kiện Tòa Thánh Và Sáng Kiến
Khác
ĐTC Biển Đức 16 yêu cầu các cơ quan trung ương
Tòa Thánh hạn chế tối đa việc công bố các văn kiện
mới, và chính ngài cũng làm như vậy. Vì thế, số lượng
các Văn kiện Tòa Thánh công bố trong 5 năm qua ít hơn
nhiều so với thời Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2.
Trong số các văn kiện giáo huấn nổi bật của ĐTC
Biển Đức 16, người ta phải kể đến 3 thông điệp đặt tình
thương và bác ái nơi trọng tâm đời sống của Giáo Hội.
Trước tiên là Thông điệp Deus Caritas est (Thiên
Chúa là Tình Thương) công bố năm 2006, mô tả đức
tin là đức bác ái trong hành động và khẳng định rằng
Thiên Chúa không thể bị gạt ra ngoài đời sống bản thân
và xã hội. Thông điệp thứ hai Spe Salvi (được cứu thoát
nhờ hy vọng), công bố năm 2007, trình bày Chúa Giêsu
Kitô như nguồn mạch yêu thương và hy vọng nơi ơn
cứu độ đời đời, là niềm hy vọng lớn nhất có thể nâng
đỡ con người ngày nay. Sau cùng là Thông điệp Caritas
in veritate (Bác ái trong chân lý), khẳng định rằng công
bằng xã hội là điều không thể tách rời khỏi đức bác ái
Kitô giáo, và kêu gọi cải tổ những tổ chức kinh tế quốc
tế và việc thực hành trong lãnh vực này.
Ngoài ra, ĐTC đã chủ tọa 3 Thượng HĐGM: Về bí
tích Thánh Thể năm 2006, về Lời Chúa năm 2008, và về
Phi châu năm ngoái (2009). Ngài ấn định Năm Thánh
Phaolô để giúp các tin hữu Công Giáo quen thuộc với
giáo huấn và tấm gương hoán cải và tông đồ truyền
giáo của vị Tông Đồ các dân ngoại.
Sau cùng, ĐTC ấn định Năm Linh Mục, từ ngày
19-6-2009 và sẽ kết thúc vào tháng 6 tới đây. ĐTC nói
Giáo Hội phải nhìn nhận rằng có một số linh mục đã
gây hại qua các tội lạm dụng tính dục, nhưng Giáo Hội
cũng phải tạ ơn Chúa vì bao nhiều điều tốt lành mà đại
đa số các linh mục mang lại cho Giáo Hội và thế giới.
Trong rất nhiều cuộc gặp gỡ với các GM, linh mục và
chủng sinh, ĐTC thường nhấn mạnh tầm quan trọng
của đời sống nội tâm, kết hiệp mật thiết với Chúa Kitô
như điều kiện tối cần thiết để có đời sống hoạt động
tông đồ phong phú.
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Đối Thoại Liên Tôn
ĐTC Biển Đức 16 liệt kê việc đối thoại liên tôn vào
số những ưu tiên của Giáo Hội Công Giáo. Trong 5
năm qua, ngài đã viếng thăm các Hội đường Do thái ở
Koeln bên Đức, New York Hoa Kỳ và Roma. Ngài cũng
viếng thăm các Đền thờ Hồi giáo ở Istanbul Thổ Nhĩ
Kỳ, Amman Giordani và Jerusalem.
Tuy nhiên người ta phải nhận rằng quan hệ giữa
Công Giáo với Hồi giáo và Do thái giáo không dễ dàng.
Một số thành phần Hồi giáo vẫn lo ngại vì nhận định
trong bài diễn văn của ĐGH về Mohammed hồi năm
2006, và nhiều thành phần Do thái khó chịu vì ĐTC ký
sắc lệnh nhìn nhận các nhân đức anh hùng của Đức
Piô 12 mà họ cho là đã im lặng không chịu lên tiếng
bênh vực người Do thái thời Đức quốc xã, cũng như
quyết định giải vạ tuyệt thông cho GM Williamson.
Tuy nhiên, đa số các vị lãnh đạo Do thái tỏ ra ủng
hộ ĐTC và sự chân thành tôn trọng của ngài đối với
tín ngưỡng và lịch sử của họ. Nhiều lần trong các cuộc
viếng thăm và gặp gỡ cộng đoàn Do thái, ngài xác
quyết rằng “Giáo Hội Công Giáo dấn thân không thể hồi lại
trong việc tiến bước trên con đường mà Công đồng chung
Vatican 2 đã chọn để đạt tới sự hòa giải chân thành và lâu
bền giữa các tín hữu Kitô và Do thái”.
Nhiều vị lãnh đạo Hồi giáo không rõ lắm về lập
trường của ĐTC Biển Đức 16 về tín ngưỡng của họ, tuy
rằng ngài tuyên bố mở rộng sự đả thông và thăng tiến
sự cộng tác với nhau trong các vấn đề xã hội cũng như
những dự án chung giữa Công Giáo và Hồi giáo.
Đáp lại sáng kiến của 138 học giả Hồi giáo, ĐTC
đã ủng hộ, và tiếp đó một diễn đàn mới đối thoại giữa
Công Giáo và Hồi giáo đã được thành lập, và đã nhóm
lần đầu tiên hồi tháng 11-2008 tại Vatican. Lên tiếng
trong buổi tiếp kiến các tham dự viên diễn đàn, ĐTC
khẳng định rằng việc tuyên xưng niềm tin nơi một
Thiên Chúa, là Đấng Tạo dựng toàn nhân loại, đòi buộc
các tín hữu Công Giáo và Hồi giáo tôn trọng nhau, và
cộng tác với nhau để bảo vệ các quyền con người và
giúp những người đau khổ. Giới răn mến Chúa yêu
người là ở nơi trung tâm của Hồi giáo cũng như Kitô
giáo (CNS 1,2,5-4-2020).
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Truyện Đức Me Theo Chân Phước Maria Agrêđa

Mẹ Maria với Giáo Hội Sơ Khai
Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, tuyển hợp

S

au khi chứng kiến Chúa lên trời, Mẹ Maria trở về
nhà Tiệc ly với các môn đệ. Tại đây, Mẹ quì xuống
trước thánh Gioan mà nói, “Hỡi con là thầy của Mẹ,
con thay chỗ Chúa Giêsu, Mẹ xin con chỉ cho Mẹ những gì
phải làm, để được an ủi là luôn sống tùng phục.” Thánh
Gioan lại sấp mình xuống, tự nhận mình muốn làm nô
bộc, chứ không phải là thầy của Đức Nữ Vương vũ trụ.
Nhưng vô ích: ông vẫn phải nhận công việc Mẹ trao
cho để vâng phục Mẹ…
Mẹ tiếp xúc với các Tông đồ và với các môn đệ một
cách thiết tình từ ái, chung lời cầu nguyện với họ, như
Mẹ vẫn quen làm từ trước; Mẹ nói về họ với Chúa
Giêsu. Mẹ cầu nguyện cho họ, và cho những người sẽ
tin Chúa trong Giáo Hội muôn đời về sau. Hằng ngày,
Mẹ tha thiết cầu xin Chúa mau thành lập các lễ trọng
để kính những mầu nhiệm của Chúa, và ban cho thế
gian những người thánh thiện trổi vượt để hoạt động
cho người ta trở về với Chúa…
Hằng ngày Mẹ dành một giờ để giải thích cho họ
các mầu nhiệm đức tin, dậy họ cách suy niệm các
mầu nhiệm ấy, dùng một ít thời giờ trong ngày để cầu
nguyện chung qua kinh đọc, như kinh “Lạy Cha” và
các thánh vịnh; còn những thời giờ khác dành để cầu
nguyện tư riêng. Chiều về, dùng bữa với một chút
bánh và cá; ngủ ít hơn, để trong những ngày chay tịnh
và cầu nguyện ấy, họ sốt sắng hết sức dọn mình lãnh
nhận ơn Chúa Thánh Thần. Mẹ nhấn mạnh đến sự
cần thiết và vẻ cao trọng của việc tâm nguyện. Họ phải
coi việc tâm nguyện là bổn phận chính yếu, là mối lo
lắng cao quí nhất của con người. Và Mẹ cũng dậy họ
cảm tạ Thiên Chúa vì Ơn Cứu Chuộc và ơn gọi họ làm
tông đồ. Sau cùng, Mẹ khuyên họ năng sấp mình và
làm những hành vi khiêm nhượng trước Thiên Chúa
uy nghi, để tỏ ra việc thờ phượng Chúa bề ngoài. Kèm
theo những lời khuyên nhủ ấy, Mẹ còn hoà mình giúp
mỗi người tùy nhu cầu của họ, để tất cả mọi người đều
nỗ lực và hân hoan thánh hoá mình. Nhưng Mẹ chỉ
hành động như thế theo lời xin của thánh Phêrô và
thánh Gioan.
Sáng cũng như chiều, Mẹ đều đến xin các Tông đồ
ban phép lành, để tỏ lòng tôn kính chức phẩm các vị.
Với thái độ đó, Mẹ đã nêu cao gương mẫu cho các tín
hữu sơ khởi. Mẹ dậy cho họ biết cách thực hiện nhân
đức cách trọn lành nhất, lời Mẹ nói thật êm dịu, sống
Đức‱Mẹ

động và hiệu nghiệm.
Chính các tín hữu cũng
nhận thấy nơi họ những
hiệu quả kỳ diệu, nên họ
thán phục nói với nhau:
“Thật là Chúa đã ban cho
Mẹ đầy khôn ngoan và
quyền năng, để dẫn dắt
và an ủi chúng ta thay cho
Con của Mẹ. Thôi chúng
ta đừng khóc nữa, Chúa
đã để lại cho chúng ta
một người Mẹ, một thầy
dạy tuyệt vời rồi, nhân
đức chí thánh của Mẹ y
hệt như của Chúa.”…
Hôm áp ngày Thánh Linh hiện xuống, Mẹ Maria
xem thấy, ở trên trời, Nhân Tính Ngôi Lời đã nhân
danh công nghiệp Người lập khi ở thế gian và công
nghiệp của Mẹ Người, Đấng Chúa Ba Ngôi rất thoả
lòng, mà xin Chúa Cha ban Thánh Linh xuống. Mẹ liền
sấp mình xuống, giang tay ra, hợp nhất với lời cầu xin
của Con Mẹ, và khuyên cả cộng đồng tăng bội nhiệt
tâm và tin tưởng, vì họ sắp được ơn từng mong chờ.
Mọi người cầu nguyện cho đến chín giờ sáng hôm sau,
bỗng dưng nghe thấy một tiếng lớn từ trời vang xuống,
tương tự một tiếng sấm rền và một cơn gió mạnh, có
chen lẫn những ánh chớp sáng lòa. Hiện tượng ấy
bùng ra trên nhà tiệc ly. Rồi ánh sáng tràn vào đầy nhà,
lửa Thánh Linh chan đổ trên đầu từng người có mặt
tại đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy hiệu quả của
Chúa Thánh Linh xuất hiện lạ lùng, nhưng không có
ai sung mãn như nơi Mẹ Maria. Mẹ hoàn toàn tan biến
và ngây ngất, được lên tới tận lòng Chúa Ba Ngôi. Mẹ
nhìn thấy Thánh Linh rất rõ ràng, và hưởng phúc nhìn
thấy Thần Tính Thiên Chúa. Chúa đổi mới tất cả các
ân sủng, các hồng ân đã ban cho Mẹ từ trước. Chúa Ba
Ngôi rất thỏa tình nơi Mẹ, coi như là trả ơn Mẹ vì Mẹ
vừa xin Chúa ban Thánh Linh cho trần gian….
Không thể kể ra đây được những việc lạ lùng Mẹ
làm cho Giáo Hội sơ khai. Không bao giờ Mẹ bỏ mất
một cơ hội làm lành nào, dầu chung dầu riêng, hoặc
cầu xin Chúa Giêsu, Đấng bao giờ cũng nghe lời Mẹ,
hoặc luôn luôn khích lệ và ban ân sủng cho tín hữu
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nhiều cách, vì Mẹ là Đấng giữ kho ban ân sủng. Thế
nên, trong những năm đầu hạnh phúc ấy, số người bị
trầm luân tương đối ít. Không một người tân tòng nào
bị Mẹ quên lãng. Mẹ luôn nhớ đến mọi người và tiếp
đón từng người rất niềm nở. Biết rõ nhu cầu của họ,
nên Mẹ tùy người mà cung cấp phương dược. Ngoài
ra, còn có nhiều người đến cởi mở tâm hồn với Mẹ. Rất
nhiều người đã được Mẹ dậy dỗ và đều được cứu rỗi
cả. Để cưỡng bách Con Mẹ ban cho họ ơn ấy, Mẹ thưa
với Chúa: “Ôi Con là Chúa đáng tôn thờ, Con biết Mẹ
trở lại thế gian là để làm Mẹ những người con của Con.
Họ chạy đến với Mẹ cả đây, nếu họ phải hư mất ai an ủi
Mẹ được? Xin cho họ chớ nên vô phúc vì đã cậy trông
vào một con sâu đất nghèo nàn là Mẹ, để xin Con xử
khoan dung với họ”. Chúa Giêsu trả lời cho Mẹ ngay là
Chúa đã chấp nhận lời Mẹ xin. ..
Tất cả các giáo dân mới bấy giờ đều đầy tình tri ân
Mẹ, và phần đông, nhất là nữ giới, đã dâng kính Mẹ
những đồ vật quí giá; nhưng Mẹ đều không nhận vật
nào. Nếu có trường hợp nào thấy là nên nhận, Mẹ soi
lòng cho những người dâng cúng ấy đem dâng tặng
vật cho các vị Tông đồ, để giúp cho những người nghèo
túng. Nhưng Mẹ cũng tỏ lòng biết ơn họ y như là Mẹ
đã nhận của họ dâng cho Mẹ vậy. Mẹ hay săn sóc đến
các bệnh nhân và người nghèo thật. Người nghèo, Mẹ
nhờ trung gian thánh Gioan; còn bệnh nhân chính Mẹ
săn sóc chữa lành bệnh tật họ. Các Tông đồ và các môn
đệ suốt ngày đi giảng Tin Mừng, cũng được Mẹ săn sóc
cách riêng hơn nữa. Chính Mẹ đã dọn bữa cho các ngài
ai có chức linh mục, Mẹ còn quì gối hầu bàn, sau khi
đã hạ mình rất khiêm nhượng hôn kính tay họ. Lòng
tôn kính ấy, Mẹ đặc biệt tỏ ra với các Tông đồ là những
người đã được củng cố trong ân sủng, và đôi khi Mẹ
thấy có ánh sáng bao bọc các vị.
Ngày thứ bảy sau lễ Linh Giáng, Mẹ dâng Chúa lời
cầu mong từ hôm nay các Tông đồ bắt đầu dâng Thánh
lễ Misa và các tín hữu được rước Mình Thánh Chúa
ban sự sống đời đời. Mẹ nghĩ mình chỉ là bụi tro bé
nhỏ nhất trong nữ giới, nên không dám đề nghị với các
Tông đồ việc này. Mẹ xin Chúa Cha soi sáng cho ông
Phêrô là Đại Diện Chúa Kitô sự quyết định mà Cha
muốn. Chúa cho Mẹ biết là Chúa sẽ thi hành điều Mẹ
ước nguyện.
Mẹ vào dự họp chung với các tín hữu. Được mạnh
mẽ vì Chúa đã chấp nhận lời mình xin, Mẹ nói với
các Tông đồ, sau khi đã xin phép nói: “ Kính thưa các
thầy, như các thầy đã biết, Chúa Giêsu lập nhiệm tích
Mình Máu Thánh Người dưới hình bánh hình rượu
để ở lại muôn đời trong Giáo Hội, và để cho chúng ta
được nhiệm tích ấy làm bảo đảm hạnh phúc trên trời.
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Nếu các thầy thấy là thích hợp, xin các thầy bắt đầu
dâng Thánh Lễ, để chúng ta được hưởng những hiệu
quả của nhiệm tích ấy. Những dự tòng nào tốt có thể
cũng được nhận cho rước lễ, sau khi đã lãnh Bí tích
Thánh tẩy”. Các Tông đồ và các môn đệ cảm tạ Mẹ vì
sáng kiến ấy, và quyết định hôm sau thánh Phêrô sẽ
dâng Thánh Lễ.
Sau cuộc họp ấy, Mẹ Maria, các thiên thần và ba
bà Maria đi sửa dọn lại phòng mà Chúa Giêsu đã cử
hành Tiệc ly trước. Chính Mẹ thu quét và xếp đặt lại
những đồ trang hoàng, đĩa chén, Chúa đã dùng ngày
thứ Năm Thánh. Mẹ cũng chuẩn bị bánh không men
và rượu nho. Sau đó, Mẹ lui vào phòng nguyện của
Mẹ và thức suốt đêm để dọn mình hiệp lễ: Mẹ trầm tư
trong những suy niệm rất cao, thực hiện những việc
đức tin rất nồng nhiệt, đức khiêm nhượng rất thẳm
sâu, dâng lên những việc tạ ơn và yêu mến rất nồng
nàn. Mẹ cũng cầu nguyện cho tất cả những người ngày
hôm sau sẽ hiệp lễ với Mẹ nữa…
Sau khi đã hiệp lễ rồi, thánh Phêrô theo ơn Mẹ Maria
soi sáng đem Thánh Thể cho các Tông đồ khác hiệp lễ.
Sau đó, đến lượt Mẹ. Trước khi lên bàn thờ rước lễ,
Mẹ đã sấp mình xuống đất ba lần, rồi mới hiệp lễ từ
tay thánh Phêrô. Khi trở về chỗ mình, Mẹ hoàn toàn
được biến hoá trong tình yêu nồng nhiệt của Con Chí
Thánh Mẹ. Nhưng Mẹ xin Các thiên thần che bớt đi
qua một tấm màn mầu nhiệm, nên những người dự lễ
chỉ được thấy một phần nhỏ Mẹ chìm trong Chúa….
Chúa Giêsu đã vui lòng ngự trị luôn trong Mẹ một
cách rất lạ lùng đó là: khi Mẹ Maria rước lễ, hình bánh
hình rượu không xuống đường thực phẩm như thông
thường, để khỏi lẫn với thức ăn mà đôi khi Mẹ dùng
chút ít; nhưng đi vào Trái Tim Mẹ, như là để ân thưởng
cho Mẹ, vì đã cung cấp ba giọt máu trong ngày Chúa
Nhập Thể làm nên Thân Xác Chúa Giêsu. Trái tim Mẹ
đã vốn nóng nảy kính mến Chúa, lúc này bừng nóng
cực độ. Hình bánh rượu ở trong Trái Tim Mẹ không
hề tiêu tan đi cho tới khi Mẹ rước lễ lần sau. Quả thật,
ngay việc ấy cũng phải có bao nhiêu phép lạ mới duy
trì được. Đặc ân này bắt đầu từ lần đầu tiên Mẹ rước lễ
tại nhà tiệc ly cho đến lần cuối cùng đời Mẹ.
Việc làm xúc động Mẹ hơn cả, đó là thấy Chúa Giêsu
vô cùng sung sướng vì được ở lại dưới hình bánh rượu
trong Trái Tim Mẹ: Chúa khoái thú ở đó hơn ở trên
thiên đàng. Chúa rất tôn trọng và rất yêu đương Mẹ,
và Mẹ lôi cuốn Chúa không thể cưỡng lại, đến nỗi, nếu
Chúa không ngự trong Trái Tim Mẹ dưới hình Thánh
Thể, Người sẽ từ bên hữu Cha trên trời mà xuống để
khỏi bỏ rơi Mẹ, bao lâu Mẹ còn ở lại trần gian. Chúa
thà không xem thấy triều thần thiên đàng, hơn là
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không được ở cùng với Mẹ, vì Mẹ yêu mến Chúa hơn
tất cả các thần thánh hợp lại. Thời đó, chưa có thánh
đường để giữ Thánh Thể, nên có Trái Tim Mẹ giữ thay.
Trong Trái Tim Mẹ, Chúa luôn luôn được tôn thờ với
một niềm tôn kính thánh thiện nhất, không bao giờ bị
xúc phạm như ngày nay nơi các thánh đường.
Mặc dầu lúc nào Mẹ cũng sẵn sàng một cách thánh
thiện hết sức, và Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Trái
Tim Mẹ, Mẹ cũng không quên chuẩn bị bằng những
việc dọn mình lâu dài. Trước hết, Mẹ nhớ lại cuộc Tử
nạn Chúa. Vừa chập tối, Mẹ hồi tâm để chuyện vãn với
Người, Mẹ sấp mình giang tay trước uy nhan Chúa, thờ
lạy Hữu Thể bất biến của Người trong Thánh Thể. Mẹ
nài xin lòng lành và tình yêu vô cùng của Người, dâng
lên Người việc Nhập Thể, chịu nạn, chịu chết, những
ân Chúa ban cho loài người, hết mọi việc Chúa làm từ
lúc mặc Nhân Tính, tất cả các việc các thiên thần và
các người công chính làm ở mọi thời cách thánh thiện
hết sức họ. Sau đó, Mẹ làm những việc khiêm nhượng
thẳm sâu nhất, nhìn nhận mình chỉ là một chút bụi hèn
mạt trước mặt Thiên Chúa. Mẹ luôn coi mình là thụ tạo
cuối rốt, nên Mẹ cầu xin tất cả các thiên thần cầu bầu
cho Mẹ trước mặt Chúa, để Mẹ rước Người cho xứng
đáng. Sau cùng, Mẹ làm những việc yêu mến rất nồng

nhiệt: phần nào Mẹ cưỡng bách Chúa Giêsu phải đến
thăm viếng Mẹ, hoặc tỏ cho Mẹ biết Chúa rất thỏa lòng
lại ngự vào Trái Tim Mẹ một lần nữa. Mẹ chăm chú
dọn mình như vậy gần suốt đêm.
Khi đến giờ rước lễ, Mẹ thường đi dự lễ thánh Gioan
cử hành. Mẹ bái quì ba lần rồi rước lấy Đấng xưa đã
Nhập Thể trong lòng Mẹ vào Trái Tim. Rồi vào phòng
nguyện cảm ơn thầm lặng ở trong đó suốt ba giờ; nếu
không có việc cấp bách vì nhu cầu của tha nhân, không
bao giờ Mẹ cắt đứt quãng thời giờ ấy. Nhiều lần thánh
Gioan hoan hỉ nhìn thấy Mẹ sáng láng rực rỡ như mặt
trời. Ngay từ hồi đó, Mẹ đã thấy rằng các linh mục phải
mặc những lễ phục đặc biệt để cử hành Thánh Lễ. Vì
thế, Mẹ tự tay cắt may những lễ phục đó với một kiểu
mẫu cũng không khác với kiểu mẫu quen dùng trong
Giáo Hội Rôma ngày nay lắm. Chi phí về việc này, Mẹ
sử dụng tặng vật của những giáo hữu quen dâng cúng.
Khi cắt may lễ phục, Mẹ thường quì hoặc đứng mà làm,
chứ không ngồi. Lễ phục ấy, khi từ tay Mẹ làm ra, đều
thấm hương thơm thiên quốc. Những đồ trang trí bàn
thờ, Mẹ cũng hết sức chú ý sắm dọn thật trắng sạch.
Lòng Mẹ tôn kính mến yêu phép Thánh Thể ở một độ
tuyệt vời.

TUẦN “COME & SEE” --- TÌM HIỂU ƠN GỌI
DÒNG CHÚA CỨU THẾ HẢI NGOẠI
Văn Phòng Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại
sẽ tổ chức những ngày “Come & See” đặc biệt vào dịp Hè sắp tới
cho các bạn nam đang muốn tìm hiểu ơn gọi. Mời quí bạn hãy mau

Hè 2010

ghi danh để đến với Nhà Dòng trong dịp đặc biệt và đầy ý nghĩa này.
CHI TIẾT:
Thời gian: July 5 – 9, 2010 (thứ 2 – thứ 6)
Địa điểm: Tu Viện Thánh Gioan Neumann
3912 S. Ledbetter Dr.
Dallas, TX 75236
Ghi danh: LM. Nguyễn P. Long, CSsR
Giám Đốc Ơn Gọi
(972) 296-6735; (214) 783-2592
Email: longcssr@yahoo.com
*Hạn chót ghi danh là July 1st, 2010

Điều kiện: Nam từ 17 – 35 tuổi
Must register in advance.
Web:
www.denducmehangcuugiup.com
(click on “Ơn Gọi”)
Đức‱Mẹ
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Những Tiếng Gọi Từ Sứ Điệp Fatima
(Apelos Da Mensagem De Fatima).
Chị Lucia

LTS. Chúng tôi nhận được bản dịch
Tiếng Gọi từ Sứ Điệp Fatima do Sr.
Franscisca Nguyen. Xin cám ơn Sr và
giới thiệu cùng quí độc giả. Đây là
tập viết cuối cùng của chị Lucia trước
khi chết. Tập viết được in lần đầu dịp
Năm Thánh 2000 và cúng là dịp tôn
hai em Giacinta và Phanxicô lên bậc
chân phước.
GHI CHÚ ĐẦU

N

gười viết của ấn phẩm
này là Chị Lucia (tên trong
dòng là Lúcia do Coração
Imaculado). Chị Lucia một người
nổi tiếng và chẳng cần thêm một
lời giới thiệu nào cả về chị. Dù thế,
để tránh nghi ngờ và hiểu lầm,
chúng tôi xin đoan chắc với quí bạn đọc rằng những gì
ghi trong tập viết này là tư tưởng của chị và do chính
chị viết ra. Giờ đây xin gởi ấn phẩm này tới anh chị em
tín hữu hành hương Fatima và tất cả ai tôn sùng Đức
Mẹ Fatima. Nhưng trước hết, tôi xin nói qua mục đích
và giới hạn của nó.
Vì thường xuyên nhận quá nhiều câu hỏi giống nhau
liên quan đến cuộc hiện ra và ba trẻ nhỏ, sứ điệp nhận
lãnh và lý do của một số đòi hỏi trong sứ điệp, hơn thế
nữa, vì cảm thấy không thể nào trả lời cho riêng từng
người, từng thư gởi đến, nên chị Lucia đã xin phép
Tòa Thánh để viết một thư dài lòng thòng, qua đó, trả
lời chung cho nhiều câu hỏi đã gửi đến chị. Toà thánh
chấp thuận như phép xin. Vì vậy, tập viết này đã được
viết và in ấn và mang tên Những Tiếng Gọi Từ Sứ Điệp
Fatima (Apelos Da Mensagem De Fatima).
Như vừa nói, ấn phẩm đây là một tâm thư dài, hoàn
toàn đều do chị Lucia viết ra và chị nói với tất cả ai đã
liên lạc với chị qua thư từ về các hồ nghi, câu hỏi, khó
khăn và ước vọng của họ muốn sống trung thành hơn
với những điều Trời Cao đã lên tiếng kêu gọi tại đồi
Cova da Iria
Dưới hình thức một bức thư, tác phẩm được tự do
dùng mọi kiểu cách, để làm sáng tỏ một số khía cạnh,
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nhưng không hạ thấp hoặc loại
bỏ các khía cạnh khác. Như vậy,
tác giả suy tư về hai mươi lời van
xin, đề nghị và cảnh báo - tất cả
được đặt dưới một tựa đề chung là
tiếng gọi (apelos) - lấy nguyên từ Sứ
Điệp đã được công bố. Chị trình
bày theo kiểu hỏi thưa của giáo
lý, giải thích, thiên về mặt luân lý
và khuyến giục, thích hợp với ước
nguyện của những người đã liên
lạc với chị xin một lời khuyên.
Trọng tâm của Sứ Điệp, tức là
điểm qui chiếu, lõi cốt của gần
như toàn tập viết này là lời Đức
Mẹ kêu gọi: “Đừng xúc phạm đến
Chúa là Thiên Chúa chúng ta nữa, bởi
vì Người đã chịu xúc phạm quá nhiều
rồi” (ngày I3-10-1917).
Chúng ta xúc phạm đến Thiên Chúa khi chúng ta
không giữ những giới luật Chúa. Đó là con đường được
vạch ra giúp chúng ta sống đời đời. Vì yêu thương,
Thiên Chúa đã cho chúng ta các giới luật của Người,
như cha hiền cho con mình những bí quyết chỉ dẫn
cần thiết giúp theo đường ngay và tìm ra hạnh phúc.
Toàn bộ Sứ Điệp Fatíma là một tiếng gọi hãy sống theo
Luật Chúa.
Tuy nhiên, để tránh sự lầm lẫn, ở đây cũng như trong
những phần khác của Sứ Điệp, chúng ta cần phải phân
biệt giữa chị Lucia “người thấy Đức Mẹ,” một dụng cụ
trong tay Chúa và chị Lucia “người giải thích,” với hiểu
biết riêng và tâm hồn nhiệt thành, cao thượng và quảng
đại hiếm có. Những điều chị nói trong tư cách “người
thấy Đức Mẹ,” tuy giống như đức tin, nhưng vẫn phải
cẩn trọng điều tra, khảo sát qua một nền thần học khắt
khe và được tiếp nhận như một mặc khải tư đã được
điều tra. Những gì chị nói với tư cách “người giải thích”
nhất là trong trường hợp các quyết định có thể ảnh
hưởng đến việc chăm sóc các linh hồn, đến mục vụ
thì không thuộc quyền chị, nhưng thuộc Huấn Quyền
sống động của Giáo Hội. Với tư cách Giám Mục giáo
phận, một người bảo vệ chân lý, tôi có thể tuyên bố rõ
ràng dứt khoát: trong quyển sách này, chị Lucia luôn
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luôn chứng tỏ một sự xác thực và xác tín cao độ khi
trình bày Sứ Điệp Fatima, truyền thông những lời Trời
Cao đã trao cho chị, hoặc trực tiếp trong các lần hiện
ra, hoặc gián tiếp khi chị đọc Sách Thánh trong tinh
thần cầu nguyện, phù hợp câu nói của thánh Ambrose
mà Công đồng Vatican II đã trích dẫn: “Chúng ta ngỏ
lời với Chúa khi cầu nguyện và chúng ta nghe Chúa
nói khi chúng ta đọc các sấm ngôn thần linh” (Mặc
Khải, 25). Chị tỏ ra thận trọng tránh đưa ra các thẩm
định hoặc các lời giải thích quan trọng, dành quyền
phán quyết tối hậu và suy phục vô điều kiện trước
quyết định của Huấn quyền Giáo Hội; đồng thời chị
cũng rất thận trọng khi phải nói lên những giá tri lịch
sử hoặc khi giải thích giáo lý trong những đoạn trích
trưng dẫn từ Sự Điệp Fatima và từ Thánh Kinh và chỉ
đưa ra ý kiến cá nhân trong những trường hợp không
thể sở cậy bậc chuyên môn hoặc các chuyên gia, những
người - mà chúng ta có thể đoán được - rất xa lạ đối với
chị. Đức Mẹ chỉ yêu cầu chị Lucia hãy “học cho biết đọc”
(Ngày13-6-1917); chứ không bảo chị hãy đến trường
đại học
Ngoại trừ một vài đoạn viết rất hay và súc tích về
phương diện thần bí đôi khi xuất hiện, trong đó, chị
Lucia đã bộc lộ những cảm xúc riêng. Nói chung chị rất
dè dặt khi phải đề cập đến bản thân hoặc những ân sủng
nội tâm Trời Cao đã ưu ái dành cho chị trong suốt cuộc
sống. Về điểm này, chúng ta cần nhớ đó không phải là
chủ ý của chị, và chị cũng không xin phép Tòa Thánh
để viết một quyển tự thuật. Tuy nhiên, xin cho tôi được
nhận định rằng, trong quyển sách này, tác giả dường
như không tỏ ra như người có thế giá của “người đã
thấy Đức Mẹ” hay “một người giải thích” cho bằng
một người bạn tâm sự với bạn. Điều này được chứng
tỏ không những qua mức độ quan tâm, thân tình và
cảm thông chị dành cho những người tiếp xúc với chị,
nhưng trước hết là qua việc chia sẻ kinh nghiệm thăng
tiến trong nhận thức về các tiếng gọi khác nhau hàm
chứa trong Sứ Điệp chị đã được nhận lãnh.
Quả thế, như chính chị nhìn nhận, “dù mặc khải
siêu nhiên thường đi liền với một ân sủng đặc biệt giúp
làm sáng tỏ ý nghĩa của các mặc khải ấy; tuy nhiên,
vào thời điểm ấy, ba trẻ vẫn chưa nhận thức được đầy
đủ ý nghĩa của Sứ Điệp như chúng ta ngày nay có thể
hiểu biết và truyền thụ cho các linh hồn, như thánh
ý Chúa muốn tôi như thế, và vì vậy, Người còn giữ
tôi ở đây, theo sở dụng của Chúa.” Chị còn nói tỉ mỉ
về mình: “Mãi nhiều năm về sau tôi mới đọc được Thánh
Kinh, và lúc ấy tôi mới khám phá được ý nghĩa rất thâm sâu
của Sứ Điệp và liên hệ giữa Sứ Điệp với Lời Chúa.” Như
vậy, chị đã nhẫn nại tìm về nẻo đường chính mình đã
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đi qua, bằng cách chép ra những đoạn Kinh Thánh mà
chị cảm thấy có thể cung cấp đầy đủ ý nghĩa mỗi tiếng
gọi chị đang bàn đến, luôn nhìn từ tương quan chắc
chắn và vĩnh viễn của nó.
Chúng ta biết ba trẻ chăn chiên Fatima đã được đặc
ân xem thấy cuộc sống đời sau, liên quan cách riêng
đến vận mệnh tối hậu của cuộc lữ hành trần thế: các
em cảm thấy hạnh phúc khôn tả khi cảm thấy được
Chúa bao phủ và Thiên Chúa ngự trong mình (ngày
13 tháng 5 năm 1917), và kinh khiếp khi nhìn thấy số
phận của những kẻ bị trầm đoạ trong hỏa ngục (ngày
13 tháng 7 năm 1917). Lý trí con người có thể nhìn nhận
và đức tin chỉ dẫn phần nào về màn tối che phủ bước
ngặt từ giã đời này để vào đời sau, được hỗ trợ lời các
chứng nhân được Trời cho hiểu biết đặc biệt. Khi chị
Lúcia ghi lại lời được Trời cao ban cho, chị biểu lộ một
sự bảo đảm rõ ràng rằng chị vẫn nhớ ánh sáng rạng rỡ
trên dung mạo chị đã được chiêm ngắm. Vì lý do đó,
tôi tin chắc quyển sách này sẽ lợi ích rất nhiều cho tất
cả ai cảm thấy ưu tư và bất an, ngay cả tuyệt vọng về
số phận đời đời của họ.
Nhiều người mơ ước được trực tiếp gặp gỡ chị Lucia.
Một mơ ước như thế chắc chắn không thể nào trở thành
sự thực. Tuy nhiên tôi tin những người ấy sẽ tìm được
trong quyển sách này lời giải đáp cho những câu hỏi
sâu kín nhất mà họ muốn đặt ra cho chị; và dù câu hỏi
cá biệt trong tâm trí họ không được nêu ra tỏ tường đi
nữa, họ cũng sẽ nhìn thấy con đường chị đề nghị cho
họ bước theo, để tìm ra giải quyết tốt nhất cho vấn đề
của họ, như thể họ đã đích thân được gặp chị. Hy vọng
của tôi là cuốn Những Tiếng Gọi từ Sứ Điệp Fatima này
sẽ làm vang lên những tiếng vang sâu kín nhất nơi trái
tim mọi người thiện chí, khích lệ họ dấn bước trên con
đường đến với Thiên Chúa, khởi điểm và tận cùng của
cuộc hành trình vĩ đại của con người.
Với ước nguyện ấy, và để bày tỏ niềm biết ơn thành
thực của Giáo Hội đối với chị Lucia, tôi xin dừng ở đây
với lời kinh từ nơi phúc ân này dâng lên Đức Trinh
Nữ Maria để cầu cho Giáo Hội Chúa Kitô và cả nhân
loại, “nhất là những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa
hơn“
Đền Thánh Fatima ngày 13 tháng 10 năm 1997
Serafim de Sousa Ferreira e Silva
Giám mục Leiria-Fatima
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SỨC MẠNH CỦA CHUỖI MÂN CÔI
(Power of The Holy Rosary)

Đ

ơn sơ một đóa hoa tươi
Mân côi con hứa, Mẹ ơi hoa lòng
Giáo dân mua hoa và nhờ tiệm hoa mang
đến đặt bên tượng Mẹ Maria với lời cám ơn chânthành
trên tấm thiệp nhỏ: “Blessed Mother-Thank you for all the
blessings I receive” hoặc “Mother of God – we
love you”. Hôm nay hoa này, khi thì hoa khác.
Hoa nào cũng đẹp, cũng thơm. Hoa nở đẹp
đã đành. Hoa nụ dễ thương, e-ấp. Có
nhiều hôm người ta hái hoa nhà,
bỏ vào bình nhỏ xinh xắn,
đơn sơ đem đến dâng Mẹ
để tỏ lòng mến yêu. Hầu
hết ngày nào cũng có hoa,
kể cả những ngày trong
mùa thương khó. Nhà thờ không trưng
hoa, nơi tòa Mẹ vẫn thường có hoa tạ-ơn,
tươi mát nở rộ. Xin cám ơn người. Xin cám
ơn hoa tỏa hương thơm, khoe mầu sắc
để tòa Mẹ thêm tươi mát. Đối với tôi,
những bông hoa này quá quen
mắt. Ngày tháng qua đi. Tôi bắt
đầu suy nghĩ và để ý. Ngoài các
loại hoa
tươi. Dưới chân Mẹ còn có những
bông hoa
đặt biệt. Hoa không tàn không úa,
hương hoa
đang bay tỏa khắp nơi nơi. Hãy xem!
Ai đó cũng
âm-thầm theo tháng năm đặt dưới
chân Mẹ các
xâu chuỗi huyền diệu. Những đóa hoa Mân-côi đẹp
lòng Mẹ đêm ngày.
Gia-đình tôi đến giáo-xứ Mỹ này lâu lắm rồi. Thật
tình mà viết, vốn đã có lòng yêu mến Mẹ Maria cách
riêng, nên khi bước vào nhà thờ để sống gần gũi với
Chúa Giêsu Thánh-Thể. Thói quen tôi thường đến ngồi
gần tòa Đức Mẹ, ở gần cuối nhà thờ với chuỗi Mân-côi,
và dâng thêm chuỗi kinh lòng Chúa thương xót. Qua
Mẹ, tâm tư tôi sống thinh lặng với Chúa Giêsu ThánhThể. Thời gian đầu, tôi chẳng để tâm làm gì. Nhưng
rồi một thời gian sau. Tôi bắt đầu để ý và đặt câu hỏi,
để rồi tìm câu trả lời. Ai đã và đang đặt các xâu chuỗi
dưới chân Đức Mẹ hằng ngày? Nhiều hôm quên mang
tràng hạt. Tôi thường mượn tràng hạt này và để lại chỗ
cũ sau khi dùng. Có hôm không còn hay chỉ còn một
vài chuỗi là ngay chiều hay sáng hôm sau, có độ tám
tới mười chuỗi xuất hiện. Chắc chắn phải có ai làm việc
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này. Liên tục năm này qua năm khác. Ai đó đang âm
thầm làm việc này điều đặn và không biết mệt mõi.
Ngay cả những ngày mưa to gió lớn, những hôm lạnh
lẽo đến rùng mình, hoặc những ngày tuyết phũ ngập
đường, đi lại gian-nan, giáo đường vắng tanh. Ấy thế!
Dưới chân Mẹ vẫn thường có chuỗi Mân-côi
đầy đủ.
Thỉnh-thoảng, một ít người
ghé vào viếng Chúa. Người
rảnh rỗi dành nhiều thời giờ
cho Chúa. Kẻ bận rộn ghé vào
cúi đầu làm dấu thánh giá rồi
đi ngay. Họ vô rồi họ ra rất bình
thường. Tôi nhớ một lần.
Chiều hôm trước. Tuyết rơi
nhiều. Đâu đâu cũng một
mầu trắng tuyết. Qua đêm
và sáng hôm sau. Nhiệt độ
xuống nhanh, xuống đến
gần zero. Tuyết chưa có cơ
hội để tan thành nước, ngấm vào lòng đất thì
đã trở thành nước đá, đông cứng. Bầu trời u-ám.
Nước tuyết đông đặc còn đong đưa trên các nhánh
thông. Xe tôi vừa rà tới bãi đậu xe gần cửa nhà thờ.
Thêm một xe nữa cũng vừa bò tới. Nhìn ông tài xế.
Tôi nghĩ bụng: ông này xem quen, thỉnh thoảng gặp
ông trong nhà thờ. Trời đất không thuận lòng ông. Còn
ông không chịu thua trời. Cửa xe mở, gió lạnh ùa vào.
Đúng là đụng đâu lạnh đó. Tội nghiệp ông, di chuyển
khó khăn, sợ bị trơn trượt. Tôi mở rộng cửa nhà thờ
mời ông vào trước. Ông cám ơn, bước vào. Ông nhìn
tôi, tôi nhìn ông, nhếch miệng cười chào, hỏi thăm vài
câu thông thường. Hôm đó tôi mở lời:
- It is very cold, isn’t it?. (Trời lạnh quá phải không
ông?)
- Yes, too cold. (Phải, quá lạnh)
Ông nói từ từ nhỏ nhẹ và vắn tắt thế thôi. Bởi ông
ít mồm, tôi ít miệng nên tôi không muốn ông phiền
hà. Thương ông, tuổi già đi đứng chậm chạp. Thế mà
vẫn thường xuyên ghé vào nhà thờ nhất là những ngày
quá lạnh như hôm đó. Ông thường đội mũ nhỏ quanh
năm. Mùa đông ông quàng thêm một chiếc khăn dài
che cổ cho đỡ lạnh. Bước vào nhà thờ, việc đầu tiên ông
lấy mũ xuống, có lúc ông quỳ gối dưới nền nhà, có khi
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ông đứng nghiêm trang, đôi mắt hướng
lên cung thánh. Tượng Chúa Giêsu chết
rủ rượt, chết không còn hình tượng con
người trên thập tự ở chính giữa nhà thờ.
Ông làm dấu thánh giá là việc ông tuyên
xưng Đức-tin. Nhìn lên thập-tự nhắc nhở
không có tình yêu chân thật mà không
có đau khổ. Rồi ông nhấm mắt cúi đầu
thầm thỉ trong lời nguyện. Ngay sau đó,
mười lần như một. Ông bước đến trước
tượng Mẹ Maria nhân-từ. Ông âm-thầm
dâng lên Mẹ đóa hoa lòng của ông. Đóa
hoa biết nói, biết ngợi khen, biết mến yêu
thật tình. Bởi Mẹ là hạnh phúc của ông
nên ông phó thác và đặt tin-tưởng nơi
Mẹ. Không còn con đường nào ngắn hơn, dễ dàng để
nên thánh thiện cho bằng con đường yêu mến đúc Mẹ,
yêu mến Mẹ nhiều dẫn đưa tới yêu mến và ca ngợi
Thiên Chúa. Tôi biết ông và quá quen với những hành
động quen thuộc này, và tôi coi như ông ghé qua tượng
Mẹ để tỏ lòng yêu mến như bao nhiêu người khác vậy.
Đôi lần, ông làm cho tôi phập phồng lo sợ. Đó là lúc
đôi mắt tôi khép lại, giữ sự thinh lặng. Nhà thờ trống
vắng, yên-tỉnh. Mùa thu, mùa đông, mặt trời đi ngũ
sớm, quá sớm, làm cho bên trong nhà thờ càng mau
tối đen thêm, chỉ võn vẹn một ngọn đèn đỏ nhà chầu
cháy chập chờn trên cung thánh. Mở mắt ra chợt thấy
ông to lớn đứng ngay bên tượng Mẹ và gần tôi trong
bóng tối lờ mờ.
Điều lạ là lần nào ông vào nhà thờ, là sau đó ông
đến bên tượng Maria. Thế rồi, một hôm chuyện đến
đã đến. Sau lúc ông thầm-thỉ với Đức Mẹ, ông ra đi,
chốc lát ông trở lại. Ông đặt thêm nhiều hoa Mân Côi.
Các xâu chuỗi bằng giây, hột bằng nhựa, chuỗi mầu
trắng và xanh được bọc trong các bao nhựa trắng. Để
giúp những ai không biết lần chuỗi, ông cẩn thận đặt
bên cạnh các xâu chuỗi một xấp giấy nhỏ, gọn gàng.
Chỉ dẫn cách thức lần chuỗi, mà ông đã mua từ nhà
sách Công-giáo hoặc do hội Knights of Columbus in
ra. Như vậy, hôm đó chính ông đã trả lời câu hỏi của
tôi từ nhiều năm qua. Thời gian sau, tôi khám phá ông
cất một thùng to tràng hạt ở trong phòng nhỏ gần bậc
cầu thang đi xuống hầm nhà thờ. Như thế ông làm
việc này trước khi tôi đến giáo xứ, và ông tiếp tục việc
tốt đẹp này cho đến cùng. Nắng mưa không làm ông
phân vân, lạnh lẽo không làm ông dừng bước. Ông
làm không biết mệt mõi và không đầu hàng. Ao ước
trong đời ông là quảng bá kinh Mân côi. Ông mong
mỏi ai đó bám bíu vào Mẹ. Ông vui bụng khi thấy họ
cầm chuỗi dâng lên Mẹ lời kinh:
Đức‱Mẹ

“Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức
Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi
người nữ và Giêsu Con lòng bà gồm phúc
lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho
chúng tôi là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm
tử Amen.”.
Tôi thầm khen ngợi ông, cảm phục
một người Mỹ có một tâm hồn say mê
chuỗi Mân-côi không ngừng. Ông đi
lễ và thuộc về nhà thờ ở dưới phố, cho
nên hội họp đạo-binh hằng tuần cũng ở
đó. Thế mà ông đến nhà thờ giáo xứ tôi
thường xuyên, cả đời ông, cũng chỉ vì
muốn truyền bá mầu nhiệm Mân-côi.
Tên ông là Murphy, tuổi già, sức yếu.
Ông dùng tiền bạc khó khăn của ông để mua chuỗi
Mân-côi. Không tiếc thời giờ đến với Mẹ thường xuyên
đặt thêm chuỗi, để lúc nào ai cần là có ngay. Rỏ ràng
ông yêu mến đúc Mẹ rất tha-thiết. Ông cũng mê thích
bài thánh ca nổi tiếng: “Amazing Grace.” Tôi được biết.
Ông thường hay ca hát bài này. Có thể nói được kinh
Mân côi và bài “Ân sủng tuyệt vời” thường ở trên môi
trên miệng ông hằng ngày. Điều tôi muốn viết ra đây.
Trông ông tướng tá lắm. Ai cũng nghĩ, ông là người
ăn to nói lớn. Không đâu, ông nói và trả lời thật nhỏ
nhẹ, đôi lúc để ý lắm mới nghe được ông muốn nói gì.
Thế nên ông không hát được vì ông không có giọng
nói lớn, thiếu giọng hát, nhưng ông vẫn hát, hát một
mình, hát âm thầm, hát để cầu nguyện, để liên kết và
tỏ lòng khao khát được về với Chúa. Hầu hết các nhà
thờ công-giáo Mỹ, một số nhà thờ tin-lành, hoặc trong
các lễ an-táng. Họ thường hát bài này. Tôi cũng thích,
nhưng hát thì không giống ai, tệ lắm.
Thế rồi một thời gian. Thấy vắng hẳn chuỗi Mâncôi. Tòa Mẹ không còn hoa Mân côi như tôi đã nhìn
thấy trên 25 năm. Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều về ông,
về tuổi già đồng nghĩa với bệnh hoạn, liên tưởng đến
hình ảnh ông hiền hòa và trầm tỉnh. Chuyện gì đang
đến với ông đây? Nhiều tháng không thấy bóng dáng
ông. Tôi vào phòng nhỏ dưới cuối nhà thờ nơi ông cất
giữ tràng hạt. Thùng đựng chuỗi vẫn còn đó nhưng
chuỗi thì không còn nữa. Ngoài thùng không có tên
người gởi và cũng không có tên người nhận. Chỉ vỏn
vẹn một chữ in “Taiwan.” Ý muốn của tôi là nếu có địa
chỉ, tôi sẽ liên-lạc mua chuỗi. Tôi cũng ao ước được gặp
ông để giúp ông nếu vì lý-do nào đó ông không còn
tiếp tục việc này. Buồn lòng, bởi không còn duyên để
thỉnh thoảng gặp lại ông. Rồi tôi nghĩ xa nghĩ gần: Nếu
có duyên, không hẹn cũng gặp. Vô duyên có chạm mặt
đụng trán vẫn không gặp nhau:
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Hữu duyên Thiên lý năng tương ngộ.
Vô duyên đối diện bất tương phùng.
Tôi hết duyên thì đúng hơn, cho nên mãi mãi về sau
không còn gặp ông nữa. Bẵng đi một thời gian. Tôi
được tin buồn. Ông đang phải đương đầu với căn bệnh
nặng. Bệnh ung-thư quái ác đang hành-hạ thân già của
ông. Ông đang được điều trị bằng các phương-pháp
đau đớn. Đó là lý do lâu nay vắng bóng ông, thiếu hoa
Mân côi dưới chân Đức Mẹ. Trước kia, ông là người
hăng say đi thăm an-ủi bệnh nhân. Nay anh chị em
ghé vào nhà thương thăm ông, thăm một người anh
gương mẫu, một chiến sĩ nòng cốt. Cho dù hội đạo binh
của ông quá nhỏ bé, nhưng đã tiêu-biểu cho những
việc tông-đồ rất hữu ích và cần thiết:
mang Mình Thánh Chúa đến cho
bệnh nhân, cho người già cả ở các
nhà hưu-dưỡng, an-ủi nâng đỡ họ
trong lúc cô-đơn. Một vài hội viên
Đạo binh cho tôi hay. Trên gường
bệnh, ông khắc phục mọi đau đớn,
sắc mặt ông mệt mỏi, xanh xao, tiềutụy giống như mùa thu. Thế nhưng
ánh mắt và nụ cười của ông chẳng
khác gì một mùa xuân. Đây đúng là dấu chỉ Chúa và
Đức Mẹ đang hiện-diện nơi ánh mắt và nụ cười. Như
được Chúa Thánh-Linh an-ủi, nâng đỡ. Nhìn anh chị
em, ông giơ hai ngón tay theo hình chữ V. Ông muốn
nói lên rằng: ông đang chiến thắng thế-gian, đang vượt
qua đau khổ để đến vinh quang. Nơi ông tình yêu cho
Chúa cho Mẹ Maria đã biến mọi sự khó khăn thành
nhẹ nhàng.
Sau thời gian trị bệnh cần thiết. Bác sĩ nhà thương
cho ông về để gia-đình chăm nom và điều trị tại nhà.
Đây cũng là điều ông mong muốn để được sống thinhlặng, ấm cúng bên người thân yêu trong những ngày
tháng cuối đời. Tưởng ông giúp đỡ bà, ai ngờ bà già sức
yếu lại lo giúp ông. Hôm đó, bà đang ở trong phòng. Bà
nghe rõ tiếng ai ca hát. Họ ca hát bài “Amazing grace”.
Rõ ràng đây là bài ông của bà yêu thích. Nhưng không
phải ông hát, vì bà biết ông không hát được như thế.
Họ hát to và họ hát hay lắm:
“Amazing grace, how sweet the sound that saved and set
me free! I once was lost,
but now am found, was blind, but now I see . . . .
The Lord has promised good to me, his word my hope
secures. He will my shield
and portion be as long as life endures. . . . “
Bà đứng dậy, chậm chạp đi theo tiếng hát. Nhiều
người hát, tiếng hát giọng nữ, tiếng hát hướng dẫn
bà đến phòng tắm, và tiếng hát từ trong phòng tắm.
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Muốn biết, muốn tìm hiểu cho ra sự việc, bà mở cửa,
khó khăn lắm mới mở được cửa. Ông của bà đã từ giã
cỏi trần trong lời ca tiếng hát của bài thánh ca nổi tiếng
và đầy ý nghĩa, bài “Ân sủng tuyệt vời”.
Lễ an-táng của ông rất đông người đến tham dự,
ngồi chật nhà thờ. Ai ai cũng ngậm ngùi thương tiếc
ông, một người rất hiền lành và đạo đúc, cảm phục
ông có một Đức tin mạnh mẽ, có lòng tin Chúa, lòng
cậy Đức bà đầy đủ. Riêng tôi, tôi biết ông và các anh
chị trong hội đạo-binh sống rất gần gủi với Chúa,
với Đức Mẹ. Chắc chắn ông không lo sợ ngày ra đi,
nhưng vui mừng để về nhà cha, như lời yêu thương
của Chúa: “các con đừng xao xuyến, trong nhà cha
thầy có nhiều chổ. Thầy đi dọn chổ
cho các con rồi, và thầy lại đến đem
các con về với thầy, để thầy ở đâu, các
con cũng ở đó”.
Sau khi chôn cất xong xuôi, tuy bà
không phải là đạo gốc, bà trở lại đạo
Chúa sau khi lấy ông, và bà cũng
không phải là hội viên Legio, bà đem
chuyện này thưa riêng với cha linhgiám đạo binh Đức Mẹ. Cha biết ông
là cột trụ của hội đạo binh Đức Mẹ từ khi mới thành
lập, một tông-đồ rất nhiệt thành trong các công tác của
hội. Ông hoạt động không biết mệt mõi, dâng hiến đời
ông dưới lá cờ Đức bà Maria. Đặc biệt yêu mến Đức
Mẹ, say mê kinh Mân-côi, thực hành và truyền bá kinh
Mân côi cho đến cuối đời. Hôm họp đạo binh, Cha chia
sẽ câu chuyện đặc biệt này với các anh chị em. Cha tintưởng: ngay lúc ông từ-giã thế-gian. Mẹ Thiên Chúa
sai các Thiên-thần xuống, đón đưa linh-hồn ông về
Thiên-đàng với bài thánh ca “Amazing grace”. Bài hát
mà ông yêu thích khi ông còn sống, cũng là bài ông
không hát được nhưng ông vẫn hát trong đời, trong
âm-thầm. Hạnh phúc no đầy như tên của bài hát “Ân
sủng tuyệt vời” dành cho ông, cho những người bám
bíu vào kinh Mân côi và dâng hiến trọn vẹn đời mình
vào Mẹ Maria.
Thời gian sau này, khi tôi có cơ hội gặp một vài anh
chị trong hội đạo binh. Tôi có nói về những năm dài
ông mua chuỗi và thường xuyên âm-thầm đến đặt bên
tượng Mẹ Maria cho những người cần đến. Các anh
chị tỏ vẽ ngạc nhiên lắm, vì không ai biết ông đã âmthầm làm việc tốt đẹp này cả đời ông.
Qua các thời đại, trên khắp năm châu, hoa Mân
côi đang tiếp tục xanh tươi nở rộ. Nhiều linh-hồn đã
được cứu thoát khỏi án phạt. Bao nhiêu tâm hồn đang
được nuôi dưỡng bởi sức mạnh của kinh Mân côi, và
hôm nay tôi khơi gợi lại chuyện ông Murphy. Do bởi
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lòng yêu mến Đức Mẹ và truyền bá kinh Mân côi. Nên
ngay lúc ông từ giã thế gian, Thiên-thần xuống ca hát
đón đưa linh-hồn ông về thẳng quê trời. Phần thưởng
Thiên đàng đã dành cho ông tỏ tường, dành cho những
người biết tôn kính, sống gần gũi bên Mẹ Maria, biết
thực hành và quảng bá kinh Mân côi. Đúng như lời
Mẹ đã phán với thánh Đaminh, “Mẹ đã xin con chí
thánh Mẹ ơn này cho những ai truyền bá phép lần
hạt Mân côi, là họ sẽ được cả triều-đình Thiên-quốc
cầu bầu cho khi còn sống và trong giờ chết”. Đến đây,
tôi liên tưởng đến những tâm hồn yêu mến và phó thác
trọn vẹn đời sống trong tay Mẹ uy quyền, đặc biệt nâng
đỡ nhau qua các hội đoàn: Hội Đạo-binh Đức Mẹ, Hội
Mân côi, Hội Đền tạ Trái Tim Mẹ. Tôi cũng nghĩ đến
những người ngày đêm vất vã, không quản ngại để
về tham-dự ngày Thánh Mẫu tại Carthage, Misouri
do Tỉnh dòng Đức Mẹ Đồng Công tổ chức hằng năm.
Xa xôi cách trở hằng trăm, hằng ngàn dặm không nề
hà. Gia đình tôi ở gần, thế mà năm đi năm ở. Tôi cảm
nghiệm trong đời, ai yêu mến Đức Mẹ, người đó không
sớm thì muộn sẽ yêu mến Chúa. Bởi Mẹ đã nói với ba
em Fatima: “Trái tim vẹn sạch Mẹ là nơi con nương
náu và là đường đưa con tới cùng Thiên Chúa”. Vậy
để bảo đảm ngày về trong niềm hân hoan, vinh-phúc,
được Thiên thần xuống đón đưa, nhớ đến và thực hành
lời Mẹ khuyên: “cải thiện đời sống – lần chuỗi Mân
côi – sùng kính Trái Tim Mẹ” trong đời.
Lậy Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Mân côi, xin Mẹ nâng đỡ
để chúng con biết đi dưới nắng, bước trong mưa. Đời
sống dù gặp chua cay, nhiều biến động, chúng con biết
mĩm cười, phó-thác đường đời cho Mẹ và luôn nhớ lời
Mẹ dậy: “những ai thành tâm đọc kinh Mân côi, tôn
kính Mẹ sẽ không phải hư đi”.
Định Nguyễn

GIUSE TRẦM LẶNG
Thánh Giuse sống âm thầm
Cả đời biết giữ lặng im, vâng lời
Nghe tin Đức Mẹ mang thai
Ngài không nói, chỉ định rời đi xa
Thiên thần khuyên nhủ đừng đi
Ngài liền ở lại chăm lo cho Nàng
Làm nghề thợ mộc gian nan
Giuse chịu đựng, không than trách gì
Lúc Con lạc ở Đền thờ
Đức Mẹ trách Chúa, Giuse đứng nhìn
Cả đời Ngài vẫn lặng im
Thánh Kinh cũng chẳng một lần nhắc chi
Nhưng Người Công Chính Giuse
Hy sinh thầm lặng, sớm khuya không lời
Nhọc nhằn gian khổ cả đời
Không ai khen tặng, không ai chúc mừng
Thương con, thương vợ hết lòng
Dẫu cô đơn lắm vẫn không nói gì
Lạ kỳ mà cũng diệu kỳ
Làm nhiều, nói ít, đó là Giuse
Con người trầm lặng, đơn sơ
Nhưng chẳng hững hờ, một mực tin yêu
TRẦM THIÊN THU

Daughters of Our Lady of the Holy Rosary
Dòng Chị Em Con Đức Mẹ Mân Côi.
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Sống
Lời
Chúa
Lễ Mình Máu Thánh Chúa C-6-6-2010
Các Con Hãy Cho Họ Ăn (Lc 9:11-17)

Họ là ai? Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy họ là
những người đang khao khát của ăn thiêng liêng: Họ
đi theo Chúa và nghe Lời của Chúa suốt cả ngày mà
quên đi của ăn phần xác cho chính mình. Họ cảm thấy
đói thật sự, nhưng giữa nơi hoang vắng thì tìm đâu ra
thức ăn cho đủ năm ngàn người, vậy mà Chúa Giêsu
bảo các tông đồ “Hãy cho họ ăn.” Trước tình thế khó xử,
các tông đồ đã suy tính rất đơn giản là giải tán dân
chúng để họ tự tìm nơi ăn, chỗ nghỉ vì trời đã tối. Thấy
sự bất lực của các tông đồ, Chúa Giêsu cầm lấy bánh
và cá, đọc lời chúc tụng rồi trao cho các ông đem phân
phát cho dân chúng ăn. Chỉ năm chiếc bánh và hai con
cá rất tầm thường, nhưng được đặt trong tay Chúa mà
đã làm nên điều kỳ diệu nuôi sống mọi người được ăn
no và còn dư lại mười hai thúng đầy bánh vụn.
“Hãy cho họ ăn” không chỉ là lời khuyên các tông đồ
phải có trách nhiệm đối với dân chúng, mà là một mệnh
lệnh Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ, cho Giáo Hội
và cho chúng ta phải chu toàn trong vai trò của mình.
Chúa đã chia sẻ và nuôi dưỡng chúng ta bằng chính
Mình và Máu Ngài, để chúng ta hằng ngày được no
thoả trong Chúa và Chúa cũng muốn chúng ta phải
biết nghĩ đến nhu cầu của anh chị em. Dù chúng ta bất
lực, nhưng khi chúng ta đặt trọn niềm tin vào bàn tay
Chúa, sẳn sàng chia sẻ dù chỉ một ít tài năng, thời giờ
hay của cải, thì Chúa sẽ giúp chúng ta nhân lên gấp
bội.
Thật sự họ là những ai? Họ là những người đang
đói: Kẻ đói về cơm bánh, người đói về tình yêu, người
thiếu về tiền bạc, người đang đói hạnh phúc và kẻ
trông chờ công lý và hy vọng
Nhưng chúng ta đã thực sự nghĩ đến những anh em
đang cần đến sự giúp đỡ của chúng ta chưa? Biết bao
nhiêu người đang đau khổ và thiếu thốn tình thương,
thiếu sự công lý và hoà bình trong cuộc sống. Chúng
ta phải làm gì? Chúng ta làm ngơ, cứ để mặc kệ họ đau
khổ, tự đi tìm của ăn chốn nghỉ và chết trong tuyệt
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vọng sao? Chúa Giêsu đang ở trong họ, Ngài ít chết
vì hận thù, nhưng Ngài chết vì bị bỏ rơi, vì thiếu tình
thương trong xã hội hôm nay.
Trong tác phẩm Những Vùng Đang Phát Triển ông Jay
Kesler là một người sang trọng đã đau lòng chứng kiến
cảnh những người vô gia cư nghèo khổ khi ông đặt
chân đến phi trường Ấn Độ. Ông rảo bước trong phố
đêm hoang vắng về khách sạn. Hình ảnh những người
nghèo khổ lại đập vào mắt ông. Bỗng lịch kịch, hòa
tiếng gõ lốc cốc trong đêm đều đặn nhịp xuống mặt
đường làm ông giật mình quay lại: Một cậu bé cụt hai
chân, đang chống đôi nạng gỗ, và cố gắng trườn mình
đuổi theo ông, ông cầm tất cả tiền lẻ trong túi đưa cho
cậu bé rồi quay đi, nhưng sau đó là tiếng la thất thanh
của cậu bé vì bị những người khác đánh túi bụi để
đoạt số tiền ông vừa cho nó. Đôi mắt ông chùng xuống
không ngủ được đêm đó vì buồn cho cảnh đời và số
phận của những người bất hạnh đang đói của ăn và
đói tình thương.
“Các con hãy cho họ ăn.” Mẹ Têrêsa Calcutta đã hiểu
mệnh lệnh đó và đã trao cho Chúa tất cả bánh và cá
của mình, đó chính là những đồng tiền còm cỏi của
một nữ tu nghèo nhưng lại giàu tình yêu, giàu sự hy
sinh. Mẹ dồn tất cả tiền bạc của mình thuê một căn nhà
cũ kỹ và đi khắp vùng, tìm lũ trẻ con đầu đường xó
chợ, những người nghèo bất hạnh đem về và trao cho
họ hơi ấm của tình yêu.
Lạy Chúa, Chúa đã thương yêu và nuôi dưỡng
chúng con bằng chính Mình và Máu Thánh Chúa để
chúng con đươc sống sung mãn và sống dồi dào. Xin
cho chúng con cũng biết trao tặng những gì chúng con
có để chia sẻ tình thương với những người anh em
đang cần đến chúng con. Amen
Sr. Mariann Bích Đàm, MTGQN

Chúa Nhật 11 Thường Niên C- 13-6-2010
Giọt Lệ Thống Hối (Lc7,36 - 8,3)

Người Hồi giáo có câu chuyện kể rằng: Một hôm Đức
Ala truyền cho một sứ thần xuống trần gian tìm xem
có điều gì tốt đẹp nhất để mang về trời. Sứ thần đáp
xuống ngay một chiến trường nơi máu của các vị anh
hùng đang chảy lai láng. Sứ thần thu nhặt một ít máu
mang về cho Đức Ala. Nhưng xem ra Đức Ala không
mấy hài lòng. Ngài bảo: “Máu đổ ra vì tổ quốc và tôn
giáo là một điều quí giá, nhưng chưa phải là điều tốt
đẹp nhất nơi trần gian.”
Sứ thần đành phải giáng thế một lần nữa. Lần này
ngài gặp đám tang của một người giàu có, nhưng rất
quảng đại, biết thương người nghèo khổ. Vô số người
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nghèo đi theo sau quan tài khóc lóc thảm thương, kể lể
công ơn và tỏ lòng tiếc nuối vị đại ân nhân của mình.
Họ xông hương ngào ngạt cho người quá cố. Sứ thần
liền thu lấy những hương thơm đó và bay về trời. Lần
này, Đức Ala mỉm cười đón lấy hương thơm ngào ngạt
đó. Nhưng xem ra Ngài vẫn chưa hài lòng lắm. Ngài
nói: “Dĩ nhiên, lòng biết ơn là một trong những điều
hiếm quí nơi trần gian, nhưng Ta nghĩ rằng còn phải
có cái gì tốt đẹp hơn thế nữa.”
Lại một lần nữa sứ thần đành phải vâng lệnh. Sau
nhiều ngày ngược xuôi tìm kiếm khắp 4 phương trời.
Một buổi chiều nọ, vì quá mệt, nên sứ thần phải ngồi
nghỉ bên vệ đường, Ngài bỗng thấy một người đang
ngồi khóc sướt mướt. Trước những câu hỏi đầy ngạc
nhiên của sứ thần, người ấy giải thích: “Tôi đã chiều
theo cơn cám dỗ mà phạm nhiều tội tày đình. Giờ đây,
giọt nước mắt sám hối là lương thực hàng ngày của
tôi.” Sứ thần liền đưa tay hứng lấy những giọt nước
mắt còn nóng hổi và thẳng cánh bay về trời. Đức Ala
chăm chú nhìn những giọt nước mắt long lanh rồi mỉm
cười tỏ vẻ hài lòng và nói: “Thế là ngươi đã hoàn thành
tốt nhiệm vụ.”
Câu chuyện trên đã minh hoạ phần nào cho bài Tin
mừng hôm nay. Một người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng, đến
nỗi trong thành ai cũng biết: “Nếu quả thật ông này là
ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào
mình là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi”. Thế mà
vì sao lại được Đức Giêsu nói với chị: “Tội của chị đã
được tha rồi.” Phải chăng chị đã làm nhiều việc lành
phúc đức, chị đã bố thí của cải cho người nghèo. Chắc
hẳn, không phải thế! Vì Tin mừng đã cho chúng ta
thấy rõ một việc duy nhất chị đã làm. Đó là: Chị đứng
đàng sau, sát chân Nguời mà khóc, lấy nước mắt mà
tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn
chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên. (Lc 7,38) Quả
thực, Chúa đã đề cao giọt nước mắt của chị, và Người
nhận chân giá trị của giọt nước mắt đó, khi Người nói
với ông Si-môn: “Ông thấy người phụ nữ này chứ?
Tôi vào nhà ông: nước lã ông cũng không đổ lên chân
tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới ướt chân tôi, rồi
lấy tóc mình mà lau.”
Quả thực, dưới trần gian không có gì tốt đẹp và hữu
ích cho bằng lòng sám hối ăn năn, bởi nó có sức mạnh
và làm biến đổi canh tân cuộc đời. Một lòng sám hối
chân thành có sức biến tan mùa đông giá rét của lòng
người để trở thành mùa xuân ấm áp của tình yêu. Giọt
nước mắt của người phụ nữ trong Tin mừng đã chứng
minh cụ thể: “Vì thế, tôi nói cho ông hay: tội của chị rất
nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến
nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít.”
Tôn‱Giáo

Thật vậy, tội lỗi đã đánh mất đi sự tương quan giữa
chúng ta và Thiên Chúa, nhưng nếu chúng ta biết chân
thành sám hối bằng chính những giọt nước mắt ăn
năn, chắc chắn chúng ta sẽ lấy lại và nối kết được sự
tương quan đã bị đánh mất đó. Hằng năm, Giáo Hội đã
dành riêng một thời gian 40 đêm ngày gọi là Mùa Chay
Thánh, và luôn không ngừng kêu mời tín hữu biết hồi
tâm trở về với Thiên Chúa qua bí tích Hoà giải. Bí Tích
của ơn tha tội. Bí tích thiết lập lại mối tương quan giao
hảo giữa tội nhân và Thiên Chúa là Thiên Chúa đầy
tràn tình thương, từ bi và nhân hậu. Thiên Chúa của
lòng thương xót và tha thứ đã có từ trước muôn đời,
tồn tại qua mọi thời đại và cho đến ngày tận thế. Vì đã
có lời Đức Chúa phán thế này: “Hãy đến đây, ta cùng
nhau tranh luận! Tội các ngươi dầu có đỏ như son
cũng trắng ra như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng
hoá trắng như bông.” Như vậy, chỉ cần chúng ta mau
mau quay về làm hoà với Người bằng chính tâm tình
sám hối ăn năn, với những giọt nước mắt chân tình,
chúng ta sẽ được trở nên bạn nghĩa thiết của Chúa. Lạy
Chúa, xin cho con được ơn tha tội với lòng chân thành
thống hối ăn năn.
GM Lệ Tâm

Chúa Nhật 12 Thường Niên C- 20-6-2010
Thầy Là Ai ? (Luca 9:18-24),

“Thầy là ai?”
Câu hỏi cho mọi người và cho riêng tôi
Theo tường thuật Tin mừng (Luca 9:18-24), tầm nhìn
đơn sơ của quần chúng về Đức Giêsu khiến họ cho
rằng Ngài chính là Gioan Tẩy Giả, là Êlia, hay đơn
thuần chỉ là một tiên tri thời xưa... sống lại. Còn ánh
nhìn thân tình hơn của người môn đệ đối với Thầy
Giêsu đã giúp Phêrô mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là
Đức Kitô của Thiên Chúa”.
Phần chúng ta, những người đang bước theo Chúa
giữa thời đại hôm nay, cái nhìn xác thực của chúng ta
về Chúa Giêsu như thế nào, khi bất chợt chúng ta được
hỏi: “Thầy là ai?”
“Thầy là ai?”
Câu hỏi ngắn, xem ra đơn giản mà lại rất quan
trọng đối với tôi
Quan trọng, vì câu hỏi không chỉ nhắm vào giáo lý
của Thầy mà đi vào chính sự hiểu biết căn tính của
Thầy. Đó không phải là câu hỏi mào đầu chung chung,
“Anh em nghe người ta nói Thầy là ai?” Nhưng đó là
câu hỏi chính. Câu hỏi rất đỗi riêng tư dành cho các
môn đệ, “Còn anh em nói Thầy là ai?” Thầy Giêsu muốn
biết bản thân từng môn đệ của Ngài đang cảm nghĩ về
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Ngài như thế nào, chứ không phải chỉ là những gom
góp nhận xét của đám đông.
Quan trọng, bởi ai muốn trả lời chính xác câu hỏi
“Thầy là ai?” này, đều phải có kinh nghiệm tương quan
mật thiết với Thầy Giêsu. Vì nếu không phải là môn đồ
thân tín của Thầy, nếu chưa từng tìm Thầy, gặp Thầy,
theo Thầy, hiểu Thầy, biết Thầy, ở cùng Thầy, và nhất là
được Thầy mạc khải cho…, thì không thể có được câu
trả lời thật và đúng về Thầy Giêsu được.
Quan trọng, vì một khi không thể trả lời thật và đúng
cho câu hỏi căn bản này, chúng ta có thể hành trình vất
vả theo Chúa mà lại lạc hướng đi vì mất dạng Kẻ dẫn
đường; và rồi chúng ta khó có thể trình bày một cách
chân thực “Thầy là ai?” cho những người muốn nhận
biết Đức Kitô.
Quan trọng hơn cả, khi đã xác tín và tuyên xưng
ngoài miệng như Phêrô: “Thầy là Đức Kitô của Thiên
Chúa”, các môn đệ còn phải tiếp tục dấn bước theo
Thầy Giêsu - Kitô đó trong Sứ mệnh vĩ đại của Thầy và
sẵn lòng chấp nhận khổ nhục đau thương như Thầy.
“Thầy là ai?”
Để tôi được nên đồng phận số với Thầy, trong đau
khổ và vinh quang
Nhận biết Thầy là ai rồi, người môn đệ phải tiếp tục
lắng nghe và chấp nhận viễn tượng đau thương về
Thầy mình. Cụ thể trong phần cuối đoạn Tin mừng
hôm nay, chính Thầy đã mạc khải tỏ tường: “Con
Người phải bị nhiều đau khổ, bị từ bỏ và bị giết chết…” (22)
. Thầy Giêsu đâu phải đến để tranh giành ngôi báu, địa
vị, quyền lực, … nhưng để đối diện với đau khổ và cái
chết ô nhục.
Chưa hết, khuôn mặt của những ai muốn đi theo và
muốn nên giống Thầy Giêsu cũng được Thầy phác họa
rõ nét: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ mình, vác thập giá
mình hằng ngày mà theo Thầy…”(4). Họ phải tự nguyện
mến yêu, thứ tha và chết cho nhân loại theo đúng mạc
khải Thầy truyền dạy cho họ; chứ không phải để trông
chờ vinh hoa, tìm kiếm lợi lộc và hành xử tầm thường
như kiểu các bậc thủ lãnh trần thế…
Môn đệ Thầy sẽ phải nên giống Thầy, sẽ đành “mất
mạng” mình cho Lý tưởng và Sứ mệnh cứu độ của
Thầy, cho chính Căn cước và Lý lịch thần linh của
Thầy. Cùng Thầy, từng môn đệ phải sẵn sàng “vác thập
giá mình hằng ngày mà theo Thầy”. Một mình Tin mừng
Luca nhấn mạnh đến yếu tố “hàng ngày”, nghĩa là “vác”
liên tục không ngắt quãng, trong suốt hành trình tự
hiến.
Từ ngày ấy, đã xẩy ra đúng Lời tiên báo của Thầy:
Thầy đã tự tình “mất mạng” mình để “cứu mạng”
nhân loại; Phêrô và các thành viên Tông đồ, tất cả cũng
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đều “mất mạng” vì Thầy và vì anh em mình; và cứ
thế hàng hàng lớp lớp môn đệ nối tiếp đã tự tình “mất
mạng” vì Tin mừng của Thầy, cho đến mãi hôm nay.
Các môn đệ ngày đó và chúng ta hôm nay, những
kẻ muốn theo Thầy Giêsu, không thể đi lối khác được,
nên đương nhiên phải chấp nhận theo sát bên Thầy và
đồng hình dạng với Thầy. Tất cả môn đệ không trừ ai,
Phaolô ngày đó và chúng ta, phải tự tình “mặc lấy Chúa
Kitô” và nên một với Ngài (Bài đọc 2: Gal.3:26-29) trong
chính thái độ sống chứ không phải chỉ là ý hướng
chung chung và ngôn từ suông suông vậy.
Có như thế, chắc chắn chúng ta, cũng theo Lời Thầy,
phải được đồng phận số vinh quang với Thầy. Bởi vì,
theo Đức Kitô không phải chỉ là để đi đến kết cục bi
thảm là cái khổ và cái chết của thân phận con người,
nhưng là để qua đó chúng ta tiến vào cõi vĩnh phúc là
Sự sống đời đời cùng với Thầy Giêsu - Đức Kitô - Con
Thiên Chúa. Vì chính Thầy đã tuyên cáo và đã hoàn
tất vào “…ngày thứ ba Thầy sẽ sống lại…” (22). Và Thầy
còn hứa cho những ai sẵn lòng đi theo Thầy trong thế
“…liều mất mạng vì Thầy, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”
(24).
“Thầy là ai?”
Chân thành trả lời câu hỏi này đồng nghĩa với việc
người môn đệ mong cảm nhận được Nguồn cội Thiên
sai của Thầy Giêsu, đồng thời thực tâm gắn bó với
Thầy trong mầu nhiệm Hy tế Thập giá và hy vọng
cùng Thầy chia sẻ ân phúc Vinh quang Phục sinh. Tôi
đã hiểu: Toàn bộ Nhiệm cuộc Cứu độ của Thiên Chúa
yêu thương dành cho một nhân loại mới, trong Đức
Kitô, là như thế!
LM Nhất Tiến CMC

Chúa Nhật 13 Thường Niên – C -27-6-2010
Hãy Theo Ta (Lc 9:51-62)

Trước khi lìa khỏi thế gian, Chúa Giêsu rất cần
những người mang tâm nguyện phục vụ Thiên Chúa
và dân Người, tiếp tay với Ngài hoàn tất chương trình
cứu độ. Lời Ngài nói: “Hãy theo Ta”, được xem như là
một lệnh truyền hơn là lời mời gọi, để nói lên tầm quan
trọng về ý định của Chúa Giêsu. Lời mời gọi ưu việt
trên mọi mệnh lệnh, nhu cầu nào khác. Tin Mừng cho
thấy lời mời gọi ưu tiên hơn cả danh dự cá nhân hay
phe nhóm (dù bị xua đuổi), ưu tiên hơn cả nhu cầu căn
bản ăn uống (dù không có chỗ dựa đầu), khẩn cấp đến
độ không còn gìờ chào ba mẹ còn sống, hay an táng
người cha vừa chết.

NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

Tin Mừng hôm nay đưa ra những thách đố cho
những Kitô hữu, những người quyết theo chân Chúa,
làm tông đồ và làm con của Chúa.
Vậy thái độ của chúng ta sẽ như thế nào trước những
thách đố đó? Chúng ta có đủ đức tính nhẫn nhục, hiền
lành, yêu thương, tha thứ… để có thể đương đầu với
những trắc trở của cuộc đời không? Chúng ta có đủ
can đảm quyết tâm làm tôi Chúa hơn là làm tôi tiền
của không? Chúng ta sẵn sàng để rao giảng Nước
Chúa trong cuộc sống hằng ngày không? Chúng ta có
dành thì giờ, tài năng, tiền của để làm sáng danh Chúa
và xoa dịu những đau khổ của anh chị em đang cần sự
giúp đở không?

Mỗi người chúng ta cần phải có những giây phút
hồi tâm, để suy nghĩ và đáp trả về những thách đố của
Chúa. Với những thách đố khó khăn, nhức nhối đó;
sức chúng ta khó có thể đáp trả toàn vẹn! Vì thế, chúng
ta cần xin ơn phù trợ, để có thể đáp trả được phần nào
trong muôn một, những gì mà Chúa đang cần và đòi
hỏi nơi chúng ta. Cuộc đời của mỗi Kitô hữu được ghi
chép bằng sự đáp trả những mời gọi, thách đố của
Chúa, nhiều hay ít là tùy theo thái độ, ý nghĩ và hành
động của mỗi người chúng ta.
PT. Nguyễn Văn Đức

Cả‱m‱Tạ‱‱Hồ‱ng‱Ân‱
Lts. Dù lâu nay, ít loan tin trên báo về sinh hoạt các Hội Đền Tạ các địa phương. Nhưng đa số các Hội vẫn sinh
hoạt đều đặn theo nội qui địa phương. Chẳng hạn, Hội Đền Tạ/Tulsa vẫn sinh hoạt đều đặn suốt 29 năm qua với
việc rước Đức Mẹ hàng tháng tới các gia đình. Hội vẫn hỗ trợ người cùi và chủng viện Hà nội. Trong Bản Tin của
Hội mới đây có xin mọi người Tạ Ơn Đức Mẹ như sau:

CẦM CỜ ĐI RƯỚC :
DAVID ZAMA PRIPER, một thanh niên Mễ xì cồ đã bị tai nạn lưu thông từ lâu, bị
thương nặng trên đầu, đi bệnh viện chữa trị nhiều năm không khỏi! Một người trong
Hội Đền-Tạ TRÁI TIM ĐỨC MẸ tại Tulsa rủ anh đi dự Đại Hội Đức Mẹ tại Missouri
để cầu-nguyện. Ngày THÁNH MẪU năm 2004 DAVID và gia đình theo một số Ông
Bà Anh Chị Em trong Hội đi Đại Hội, đến giờ cung nghinh tượng Đức Mẹ, gia đình
David cũng theo đi rước, thầm thĩ cầu xin!... độ 15 phút sau, với niềm tin mãnh liệt,
David tình nguyện cầm cờ của Hội Đền Tạ TRÁI TIM ĐỨC MẸ đi rước, và nói với
mấy thành víên của Hội rằng, “Cho tôi cầm cờ đi rước để tôi cầu xin cho tôi khỏi
bệnh!!!...”
Bệnh trạng của DAVID đã thuyên
giảm khác thường, và đã khỏi hẳn !!!
Ngày THÁNH MẪU năm 2009 vừa
qua, gia đình David đi Đại Hội để
Tạ ơn ĐỨC MẸ, còn dẫn theo 3 gia
đình người Mễ nữa, tất cả 11 người. Đến giờ rước ho cũng theo đi
Rước Kiệu ĐỨC MẸ, ông MARTINEZ thân phụ của David cũng
tình nguyện xin cầm cờ của Hội Đền Tạ /Tulsa đi rước. Không quen
cầm cờ đi rước, thay vì cầm 2 tay đưa ra trước ngực thì ông này lại
vác trên vai!...trông thật thảm thương
Một bà trong Hội chúng ta nói rằng, “Các ông trong Hội đâu cả mà để người Mễ vác cờ như vậy?... Môt cụ ông
trong Hộí vui tính bồi thêm, “Thương ôi! nào con chiên CHÚA tôi đâu hết mà để cờ nặng cho người Mễ vác làm
vậy?!...”
- Phong Trào Đền Tạ Trái Tim Đức Mẹ / Sacramento mừng Lễ quan thày Đức Mẹ Fatima vào ngày Thứ Bảy 8-52010. Xin chúc mừng quí Hội.

Tôn‱Giáo
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HỎI ?
để
sống
đạo
Lm.‱Piô‱Nguyễn‱Quang‱Đán,‱CMC‱•‱Qua‱₫ịa‱chỉ‱và‱Email‱Tòa‱Báo

35. Tháo Gỡ Hôn Phối Dễ Dàng?:
Thưa cha, con biết một anh chàng trước đây là Phật
giáo, nhưng khi qua Mỹ thì rất lăng nhăng về vấn đề
tình dục. Anh ta ở với hết bà Mễ, rồi đến bà Mỹ, Lào,
Thái, Việt… mỗi bà được vài năm rồi bỏ! Sau đó, anh ta
gặp một cô VN mới qua có đạo Công giáo nhưng chưa
hiểu mô tê gì ở Mỹ. Anh ta giúp đỡ, làm quen… cuối
cùng xin theo đạo Công giáo, làm đám cưới với cô này
trong nhà thờ. Nhưng hạnh phúc chẳng được bao lâu,
anh ta bỏ đi nhà thờ, tuyên bố bỏ đạo, đi tìm những
người tình cũ, đưa họ về nhà làm tình ngay trước mặt
vợ! Kết quả hai người ly dị…
Sau đó, anh ta về VN lấy một bà vợ Phật giáo, ăn ở
với bà ta mấy năm, nhưng không bảo lãnh bà ta sang
Mỹ được, anh bỏ luôn! Một thời gian sau, anh ta lại
quen một cô thuộc loại lỡ thời, có đạo Công giáo… Bây
giờ hai người đã bằng lòng lấy nhau và đang chuẩn bị
làm đám cưới! Anh ta cũng nói hôn phối trước với cô
người Công giáo đã được tháo gỡ, và có cha đã chứng
nhận cho anh ta được làm đám cưới khác trong nhà
thờ!
Con thắc mắc: cha nào mà lại dễ dàng như thế? Chả
lẽ Giáo Hội cứ cho người ta ra vào nhà thờ làm đám
cưới, rồi lại tháo gỡ một cách dễ dàng như vậy hay sao?
Giáo Hội không điều tra cẩn thận được khi làm đám
cưới hay sao, nhất là trong trường hợp của anh chàng
con biết rõ và đề cập đến ở trên?
Người xứ lạnh

Đáp: “Người Xứ Lạnh” (NXL) quí mến, như NXL
viết: “Anh ta nói hôn phối trước với cô người Công giáo đã
được tháo gỡ, và có cha đã chứng nhận cho anh ta được làm
đám cưới khác trong nhà thờ.” Tôi xin đặt vấn đề: phát
biểu của “anh chàng” đó có đáng cho NXL tin không?
Chắc chắn đây không phải là một sự tháo gỡ, nếu có,
thì chỉ là một việc “tiêu hôn” do Tòa Án Hôn Phối của
Giáo Hội, một công việc đòi nhiều điều tra và cứu xét
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theo luật Giáo Hội và lương tâm của những người liên
hệ. Các cha xứ khi làm phép cưới cũng phải theo Giáo
Luật điều tra cẩn thận theo lương tâm, phải rao hôn
phối và làm những gì theo sự khôn ngoan phải làm
để biết chắc đôi xin làm phép cưới đó có ngăn trở gì
không. Tất cả những người có trách nhiệm phải chu
toàn bổn phận của mình theo lương tâm. Tuy nhiên,
tôi cũng nhận rất có thể có những trường hợp đương
sự cố tình che dấu sự thật, thề gian, và mánh lới bóp
méo sự thật để đánh lừa cha xứ. Nếu có như vậy thì họ
có làm phép cưới gì đi nữa, phép hôn phối ấy cũng bất
thành. Con người có thể đánh lừa nhau nhưng không
thể đánh lừa Thiên Chúa. Trong trường hợp như vậy,
không ai có thể qui trách cho cha xứ vì không biết.
Vậy, chúng ta đừng dễ dàng căn cứ vào những hiện
tượng bên ngoài, hoặc những lời tuyên bố không căn
cứ để rồi “lên án” cả Giáo Hội, trong đó có chúng ta
nữa. Nếu NXL biết sự thật như nêu trên thì NXL có
trách nhiệm phải trình cho cha xứ liên hệ biết sự thật
về đôi hôn phối đó. Giáo Luật ghi rõ: “Mọi tín hữu có
bổn phận phải bá cáo lên Cha Sở hay Bản Quyền sở tại,
trước khi cử hành hôn phối, những ngăn trở mà họ biết
được” (GL 1069).

36. Nói xấu kẻ khác
Kính thưa cha, trong kinh Lạy Cha Chúa dạy: “…
nguyện danh Cha cả sáng… và tha nợ chúng con, như
chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con…” Nhưng
trong giáo xứ nơi con đang sống, con đã nghe không
biết bao nhiêu lần người ta nói xấu kẻ khác. Điều làm
con suy nghĩ hơn là chỉ vì hiềm khích, có người đỡ đầu
lại đi nói xấu gia đình người con tinh thần của mình.
Họ không cần biết gia đình người ta là tân tòng, đức
tin chưa vững… Con nghe đã nhiều lần! Nói xa nói
gần thì mục đích là dìm người ta xuống. Đôi lần con
cũng yếu đuối phụ hoạ với người nói xấu. Điều này đã
làm con áy náy, lo lắng… Như vậy thì danh Cha đâu
có cả sáng được! Chúa tha tội cho mình, nhưng mình
ra đường lại túm áo anh em mà hành hạ bằng những
ngôn từ thiếu tử tế…
Thưa cha, đến nay con đã bớt đi lại với nhóm người
“đạo đức” ấy! Họ luôn hãnh diện về lòng đạo đức như
xin lễ, giúp các xứ nghèo bên VN, giúp dòng này dòng
kia… Nhưng trường hợp như con đã yếu đuối phụ hoạ
với họ, con có mắc tội trọng không? Nếu con có lỗi,
con xin lễ cầu nguyện cho gia đình con đã phụ hoạ nói
xấu không? Thưa cha, con rất buồn vì mình không
nêu gương sáng trước mặt dân ngoại. Con đã có thời
không tốt, rất mong được cha chỉ dạy để sửa đổi. Con
kính chào cha.
Một độc giả báo Mẹ, AR
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Đáp:Việc nói hành hay nói xấu là điều xúc phạm tới
Thiên Chúa và tha nhân. “Nói xấu là khi không có lý do
chính đáng cách khách quan, mà lại tiết lộ những khiếm
khuyết hoặc lỗi phạm của kẻ khác cho những người chưa
biết” (GLCG 2477). Tùy theo chủ ý và mức độ làm mất
danh dự của người mình nói xấu để có thể suy đoán
tính cách nặng nhẹ. Nhưng một điều không thể coi
thường chính là việc đền trả những tổn hại thanh
danh của nạn nhân. “Bất cứ lỗi phạm nào nghịch với sự
công bằng và chân lý đều đòi phải có bổn phận đền bù, mặc
dù tác giả của nó đã được tha thứ. Khi không thể đền bù lỗi
phạm cách công khai, thì phải làm cách kín đáo; nếu không
thể đền bù cách trực tiếp cho người bị hại, thì phải đền bù
cho người ấy một cách luân lý, vì lý do bác ái [theo tinh
thần, nhân danh đức bác ái] . Bổn phận đền bù này cũng
[áp dụng] liên quan tới những lỗi phạm nghịch với thanh
danh của người khác” (GLCG 2487). Vậy chúng ta cũng
rất nên làm những việc lành, những việc bác ái để cầu
nguyện cho những người mà vô tình hay hữu ý ta đã
làm tổn thương đến danh dự của họ.

37. Nguồn Gốc và Ơn Ích Lễ Gregorien
Thưa cha, xin cha vui lòng giải thích nguồn gốc và
ơn ích bởi việc xin lễ Gregorien (Gregorian Masses),
bổng lễ cho loại lễ này, và những nơi có thể xin lễ này.
Cám ơn cha.
Nguyễn Bá Linh, Yucaipa CA

Đáp: Lễ Grêgôriô là loại Lễ mang danh của Thánh
Grêgôriô Cả, vị Giáo Hoàng Biển Đức đầu tiên cai trị
Giáo Hội từ năm 590 tới năm 604. Loại Lễ này được
dâng 30 ngày liên tiếp chỉ cho một linh hồn đã qua đời
nào đó. Thánh Grêgôriô là người đầu tiên đã dâng loại
lễ này và khởi xướng một truyền thống đạo đức này khi
Ngài còn là Viện phụ tại Đan viện Thánh Anrê, Rôma,
trước khi Ngài được bầu vào ngôi vị Giáo Hoàng.
Trong tập IV của bộ Dialogues, Thánh nhân đã kể
lại truyện về một đan sĩ của Đan viện của Ngài tên
là Justus đã không nghiêm chỉnh giữ lời khấn Khó
Nghèo. Khi đan sĩ này qua đời Thánh Grêgôriô lo sợ
thầy sẽ bị giam cầm lâu trong Luyện tội nên đã dâng lễ
liên tục 30 ngày cầu cho thầy. Đến ngày thứ 30, Justus
hiện về với Thánh nhân và báo tin thầy đã được ra khỏi
Luyện ngục do những lễ liên tục dâng cầu cho thầy.
Theo gương Thánh Grêgôriô, nhiều người Công giáo
qua nhiều thế kỷ đã tiếp tục lệ dâng lễ liên tiếp kiểu
này. Quyền giáo huấn của Giáo Hội đã nhìn nhận tục
lệ đạo đức này và cũng đã có những qui định liên quan
đến cách thực hành dâng lễ liên tục. Tuy vậy, Giáo Hội
không bao giờ chính thức bảo đảm cho hiệu quả chắc
Tôn‱Giáo

chắn giải thoát linh hồn khỏi luyện ngục sau khi đã
được cầu nguyện cho trong 30 Thánh lễ liên tiếp.
Chúng ta nên biết rằng khi nói tới Thánh lễ Grêgôriô
là có ý chỉ loại lễ cầu cho linh hồn một người quá cố nào
đó. Vị linh mục phải dâng liên tiếp, nếu bị đứt quãng
phải bắt đầu lại, trừ một số trường hợp đã được giáo
quyền ấn định (như Lễ Giáng Sinh, Phục Sinh, Tam
nhật Thánh…). Vị linh mục có thể nhờ người khác tiếp
nối dâng lễ nếu mình ngăn trở.
Chính vì sự nghiêm nhặt của nghĩa vụ này theo đức
công bằng nên các linh mục lo mục vụ giáo xứ khó mà
nhận những lễ như thế. Ngày nay có lẽ chỉ còn có các
đan viện hay tu viện nhiều linh mục mới dám nhận
dâng lễ Grêgôriô. Trong Bộ Giáo Luật không ấn định
về bổng lễ riêng cho loại lễ đặc biệt này.

39. Phó Tế: Lễ Phục và Y-Phục
Thưa cha, con có vài câu hỏi, xin cha giải đáp để
chúng con hiểu biết thêm:
(a) Là một thầy sáu (phó tế) khi hành lễ có được mặc
áo lễ giống như linh mục hay không? Hay chỉ được
mặc áo alba và đeo giây stola thôi?
(b) Khi đến dự tiệc cưới, đám tang… thầy sáu có
được mặc bộ đồ “clergy men”, đeo cổ trắng không? Nếu
được, thì làm sao có thể phân biệt ai là linh mục, ai là
phó tế, trừ khi đã biết rõ ông này là “cụ sáu”?
Chân thành cám ơn cha.
Trần Văn Cần, Dothan LA

Đáp: Khi phụ lễ hay trong
các cử hành phụng vụ, phó
tế sẽ mặc phẩm phục riêng
cho chức vụ phó tế: áo alba
(áo dài trắng), dây stola (dây
các phép) đeo chéo từ vai trái
xuống hông phải), và áo phó
tế “dalmatica,” hơi khác áo lễ
của linh mục vì có ống tay.
Ngoài ra, vì là “giáo sĩ” nên
phó tế cũng có thể mặc “âu
phục giáo sĩ” (clergyman) như
các giáo sĩ khác (linh mục, giám mục) theo phong tục
và kỷ luật Giáo Hội địa phương. Có thể gây khó khăn
trong sự phân biệt đối với người khác nhưng điều đó
cũng không quan trọng lắm. Ngay các giáo sĩ thuộc
một số các tôn giáo khác cũng phục sức giống như giáo
sĩ Công giáo.

33

ĐỐ VUI THÁNH KINH

VUI HỌC KINH THÁNH
Lộc Tâm

Gioan Phan Tân Phụ Trách

Giải câu đố tháng 4-2010 đã in lộn vào Báo tháng 4
và đề giải câu đố tháng 3. Xin lỗi tác giả Phan Tân.

Đây là giải đố tháng 3:
1. Thánh Phê-rô (Lc 24: 9-12) 2. Ít-ma-ên (St 16: 1-15)
3. Từ bỏ chính mình (Mt 16: 24-25)
4. Tướng Xi-xơ-ra (Tl 4: 15-22)
5. Ê-ly-ma (Cv 13: 6-11)
6. Phi-la-tô (Mt 27: 19-26)
7. Vua Hê-rô-đê (Cv 12: 20-23)
8. Giê-kha-di (2V 5: 20-27)
9. Thánh Mát-thêu (Mt 9: 9)
10. Giô-na-than (1Sm 20)

Điều Răn Mới (Ga 13:31-35)
Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Ðức Giêsu nói: “Giờ
đây, Con Người được tôn vinh, và Thiên Chúa cũng được
tôn vinh nơi Người, (32) Nếu Thiên Chúa được tôn vinh
nơi Người, thì Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh Người nơi
chính mình, và Thiên Chúa sắp tôn vinh Người.
(31)

Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy,
Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. (34) Thầy ban
cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương
nhau như Thầy đã yêu thương anh em. (35) Ở điểm này,
mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là
anh em có lòng yêu thương nhau”.
“(33)

Hàng ngang:
Câu Đố Tháng 5-2010
1. Tin Mừng theo thánh Ma-cô
Làng nào Chúa được một cô xức dầu?
2. Khi vua Đa-vít lỗi lầm
Ai là ngôn sứ vạch trần tội ra?
3. Dân nào chiếm được Hòm Bia
Về sau sợ quá lại đưa trở về?
4. Tin Mừng theo thánh Gio-an
Ở đâu phép lạ Chúa làm đầu tiên?
5. Mỹ nhân xinh đẹp mặn mà
Khiến hai kỳ lão đã già còn ham
Giữa vườn ép chuyện tà dâm
Chính chuyên quyết chẳng phụ ân Chúa Trời (là ai?)

1. “Giờ đây, Con Người được _______ ______ .”
2. Đức Giêsu nói điều này khi ________ đi khỏi.
3. “Thiên Chúa cũng sẽ tôn vinh ______ nơi chính
mình.”
4. “Và Thiên Chúa ____ tôn vinh Người.”
5. “Con Người” là _______ _________.

Hàng dọc:
1. “Thầy còn ở với anh em ___ ____ _____ nữa thôi.”
2. Đức Giêsu ban cho các bạn điều răn _____.
3. Điều răn mới là hãy ____ ________ nhau.
4. “Yêu thương nhau như Thầy ____ yêu thương anh
em.”
5. “Hãy có lòng yêu thương nhau để mọi người nhận biết
anh em là _____ ___ của Thầy.”

6. Giếng bùn bị thả lún sâu
May nhờ thái giám đi cầu cứu vua (là ngôn sứ nào?)

3

7. Bà nào biết Chúa đầu tiên
Dẫu còn trong bụng, Mẹ Hiền chưa sanh?

2
1

8. Rượu mới thì đổ vào đâu
Hay là lại đổ vào bầu cũ thôi?

1

9. Đức Tin mà thiếu việc làm
Là Đức Tin chết, lời bàn của ai?

2

10. Ông nào là một kinh sư
Tính tình độ lượng nhân từ bao dung
Khuyên răn cùng Thượng Hội Đồng
Việc Chúa, Chúa liệu chớ hòng cản ngăn (là ai?)

4

5
3

4
5

(Xem giải đáp trang 46)
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50383‱Cynthia‱Mai
Forth‱Worth,‱TX‱

50386‱Michael‱Thach
Davenport,‱IA

50388‱Tâm‱Nguyen
Dallas,‱TX

50390‱Julie‱Pham
Urbandale,‱IA

50389‱Van‱Lam
Davenport,‱IA

50391‱Michael‱Nguyen
New‱Orleans,‱LA

Gia Đình

50384‱Hoà‱ng‱Nguyen
Dallas,‱TX

50387‱Ha‱Nguyen
Davenport,‱IA

FATIMA

H H H H H H H H H H H H H H
Điều kiện gia nhập:
* Mỗi ngày đọc 3 Kinh Kính Mừng để Yêu mến, Đền tạ Trái Tim
Đức Mẹ; cầu nguyện cho Ba Má, Anh Chị Em và đặc biệt cầu cho
Quê Hương Việt Nam sớm thấy ngày an bình và tự do thật sự.
* Gửi một tấm hình có đề tên và địa chỉ ở phía sau về:
Trang Phương Thanh
P.O. Box 836 • Carthage, MO 64836 • Email: tpthanh_20@yahoo.com
50385‱Ana‱Vu‱Ngọ‱c
Garden‱R,‱CA

* Vườn Hồng xin mời các bạn Trẻ thi đua viết văn làm giàu tiếng mẹ bằng văn
xuôi, thơ, truyện thánh, hoặc truyện đời có tính xây dựng tốt cho con người,
Giáo Hội và xã hội.

50392‱Ngoc‱Lam
Davenport,‱IA

* Vườn Hồng cũng xin quí vị phụ huynh khuyến khích các em đọc trang Vườn
Hồng và gửi hình gia nhập Gia Đình Fatima. Chân thành cảm ơn quí vị.

Thánh PhillipNeri
Đạt Nhí

Thánh Phillip Neri sinh ra tại Florence, nước Ý năm 1515 trong gia đình bình dân. Ngoài giờ học,
Phillip đi kèm trẻ để đủ sống. Phillip hay đi thăm bệnh nhân và người nghèo. Nhờ thế, Phillip tìm
ra ơn gọi của mình.
Năm 1550, Phillip chịu chức Linh Mục. Cha hướng dẫn nhiều tâm hồn qua những cuộc tĩnh tâm
và giờ cầu nguyện. Cha lập Tu Hội Oratory mà đặc điểm là cầu nguyện và hát những bài thánh
vịnh bằng ngôn ngữ bản xứ. Tu Hội Oratory của thánh nhân đã giúp cho nhiều bạn trẻ đối chọi với
vấn nạn xã hội và gia đình tại Roma thời bấy giờ.
Ngày 25-5-1595, cha đã trút hơi thở cuối cùng sau khi giúp giải tội. Ngày 12-3-1622, Đức Gregory
XV tôn phong Cha Phillip lên bậc hiển thánh. Lễ kính ngày 26-5.
Văn‱Hóa‱Giáo‱Dục
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Thứ Năm Tuần Thánh: Rửa Chân Môn Đồ (Gioan 13:1-11)
Lời: Ly Bá - Hình: Lian

1

2

Đang khi ăn, Chúa đứng dậy, cởi áo choàng, rồi quấn khăn vải
ngang lưng.

Đổ nước vào chậu và bắt đầu rửa chân các môn đệ.

3

4

Phêrô thưa, “Thày không được rửa chân con !” “Nếu thế, Thày
con mình không còn liên hệ gì!”

Vậy rửa cả tay và đầu con nữa!

5

6

Rửa chân xong, Chúa hỏi ý nghĩa việc Chúa vừa làm?

Theo gương Thày, các con cũng phải phục vụ, rửa chân cho
người khác!.
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Tâm Sự Vườn Hồng
Tình Người
Nở Hoa !

Đ

ang ngồi làm việc, chợt nghe có tiếng máy hát
từ xa vọng lại: Hoa Phượng nở giữa mùa tháng
Năm. Đây tuổi xuân dâng kính Mẹ lành. Màu hoa
đỏ như máu con tim, tràn ước mơ tuổi hồng đẹp xinh…Con
dâng lên Mẹ bao tri ân tháng năm dần qua. Xin thương ban
hồng ân bao la, với bao ngày còn xa…
Nghe tiếng hát, tôi dừng tay làm việc. Một chút gì đó
chợt xao xuyến, nửa như nuối tiếc, nửa như bồi hồi…
Lòng chợt nhủ: Tháng Năm đã lại về, mới ngày nào…
mau thật…Tiếng hát lại văng vẳng bên tai. Tôi thầm
hát theo: Hoa vàng nở giữa Mùa Thánh ân. Hương Phục
Sinh toả khắp gian trần. Màu hoa đẹp như ánh sao mai,
dẫn bước ai sa mù chông gai…Hoa huệ xinh thắm mầu Nữ
Trinh… Mẹ ơi! Đoái thương nhận về…
Một chút buồn vui với nỗi tiếc nuối: Những năm
xưa, cứ mỗi độ tháng Năm về, những ngày này tôi thật
bận rộn, nhưng lại rất vui… Những buổi tối rộn ràng,
ríu rít gọi các em Thiếu nhi đi tập dâng hoa. Những
lời ca tiếng hát. Những điệu múa nhịp nhàng thật dễ
thương, với năm sắc hoa thắm tươi dâng kính Mẹ: Đỏ,
xanh, tím, vàng, trắng. Mỗi lần tập như vậy, tôi đều
giải thích cho các em hiểu ý nghĩa của từng bông hoa,
từng màu sắc của hoa, để khi các em hát, các em dâng
hoa cho Mẹ, các em mang theo một chút tâm tình nào
đó theo từng ý hoa để dâng Mẹ. Như thế đấy, thế mà
nay chẳng còn được những buổi tối, những tháng năm
đẹp của tuổi thời Thiếu Nhi nữa rồi.
Đang ngồi “buồn” với những nuối tiếc…Giật mình
vì tiếng chuông ngoài cổng. Chưa kịp đi ra, đã thấy
bóng người bước vào.
- Chào chị! Chị đang làm gì đấy?
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- Ô! Chào cha! Lạ thế! Có việc gì mà cha phải đích
thân đến vậy! Đệ tử đâu hết rồi?
- Có việc mới đến chứ! Vả lại, lâu lâu muốn đến thăm
chị một chút không được sao?
- Vâng ạ! Cám ơn cha. Có việc gì xin cha cứ dạy…
- Chúa nhật tới này, cũng là ngày đầu tháng hoa kính
Mẹ, em có tổ chức cho các em khuyết tật một ngày sinh
hoạt họp mặt, em đến mời chị tham dự ngày hội và
hiệp thông cầu nguyện trong thánh lễ tạ ơn, cũng là
để ra mắt “trình diện” với các em. Năm nay, năm đầu
tiên nhận công tác mới, nên cũng muốn tổ chức xum
tụ một chút cho các em nó vui và lên tinh thần. Chị
hưởng ứng chứ?
- Vâng! Được cha cho bíêt thì chắc chắn phải có mặt
rồi. Từ những năm trước, khi thầy Bá còn phụ trách, có
năm nào mà trốn các em được đâu. Năm nay có khoảng
bao nhiêu em tham dự ạ?
- Danh sách các em hết thẩy trên 100, nhưng dự trù
chỉ khoảng 80 đến 100 em tham dự thôi. Một số ở xa,
một số không có điều kiện đi lại, nên cũng chưa chính
xác lắm.
Hai cha con ngồi tính nhẩm những công việc cần
phải làm trong ngày họp mặt đó. Tôi hỏi:
- Vậy, công việc ẩm thực thì sao? Tính cho các em ăn
uống thế nào?
- Chắc cũng phải xum tụ hơn những lần trước một
chút, chị có nghĩ vậy không?
- Được rồi, để con tính xem sao!
*******
Ngày Chúa nhật đã đến… Từ rất sớm, tôi đã có mặt
tại hội trường dành cho các em khuyết tật. Vì chưa đến
giờ, nên các em còn rất ít, lác đác đứng ngồi từng nhóm
nhỏ. Khoảng một giờ sau. Nhìn qua một lượt, tôi ước
chừng khoảng 70 đến 80 em. Lòng chợt buồn, vì có
những em không đến được vì chưa có điều kiện…hoặc
có những em không có người đưa đến.
Bài ca nhập lễ đã bắt đầu. “Chúng con về nơi đây dâng
ngàn tiếng ca. Chúng con về nơi đây để tạ ơn Thiên Chúa,
qua bao tháng năm mong chờ, say sưa thánh ân vô bờ, được
cùng nhau bên Chúa thoả lòng con ước mơ.” Đến phần
đọc Lời Chúa, hai bài Thánh thư được chia cho hai em
khuyết tật. Vì không thể đứng lên đi lại được, Thày
phụ trách đã phải mang micro xuống tận chỗ các em
ngồi để các em đọc. Nhìn cảnh đó tôi cảm thấy chạnh
lòng.
Bài Tin mừng của Thánh sử Mác-cô, nói về tình
Chúa yêu thương và chữa lành những người đau yếu
bệnh tật… Bài giảng của cha chủ tế thật ấn tượng: Cha
ví khuôn viên nhà nguyện này là một vườn hoa, và
tất cả những ai đang hiện diện nơi đây, đặc biệt là các
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em khuyết tật, mỗi em là một loài hoa thật xinh tươi,
với những hương thơm ngọt ngào, với đủ màu sắc
lung linh, đã tô đẹp cuộc đời này bằng chính đời sống
chứng tá Tin Mừng của mỗi người, và Cha cũng nhắc
nhở các em: hôm nay bắt đầu vào tháng năm, tháng
dành riêng dâng hoa kính Mẹ, mỗi em hãy biết dâng
lên Mẹ Maria những bông hoa đời mình. Đó là những
hy sinh, những buồn vui cuộc sống, những thiệt thòi,
mất mát… để tất cả làm thành một bó hoa đơn sơ, nhỏ
bé nhưng không thiếu hương thơm tình người, không
thiếu tình mến Chúa mặn nồng, để dâng kính mừng
Mẹ.
Đến giờ rước lễ, Cha chủ tế đã phải đi xuống len lỏi
qua các hàng ghế chật chội, đến từng chỗ mỗi người,
để các em được rước Mình Thánh Chúa, nhìn cũng
thật cảm động. Lúc đó tôi có cảm nhận: quả thực, một
hình ảnh đẹp trong mắt tôi, người Linh mục của Chúa,
đã tất cả vì con chiên…
Bài ca kết lễ đầy ý nghĩa: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân
Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hoà theo tiếng hát
dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm
ta…. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi xin dâng lời cảm tạ. Tay
hồng ân Chúa đưa con về…Chúa cho con trời mới đất mới,
đường đời con đổi mới. Con ca ngợi lòng thương xót Chúa
muôn muôn đời…
Tôi cầm chiếc máy ảnh nhìn lướt qua những hàng
ghế. Các em ngồi đó, miệng cất cao lời ca, với ánh mắt
long lanh sáng ngời niềm vui, phấn khởi, dấu hiệu của
sự bình an nội tại. Có những em gái tuổi còn rất trẻ, từ
15 đến 30. Nhìn các em trang điểm thật đẹp, trẻ trung
và dễ thương. Ăn mặc cũng model như những người
con gái bình thường khác. Nếu chỉ nhìn qua như thế,
thì không ai có thể thấy và hiểu hết được nỗi mất mát
to lớn của các em. Những đôi chân chẳng còn, hoặc có
mà đã teo nhỏ, hoặc còng quèo không đi đứng được,
rất là đáng thương đã được dấu kín trong những ống
quần thụng, hoặc trên những chiếc xe lăn.
Sau thánh lễ, tất cả được mời sang phòng tiệc. Tôi
chợt thấy lo lắng, kêu thầm: Chết rồi, không ổn rồi,
hình như các em đã đến đầy đủ, đông quá, chắc là
thiếu cỗ mất. Tôi chạy xuống phòng bầy tiệc, nói với
người sắp cỗ:
- Chị Lan ơi! Chắc phải cho người chạy thật nhanh
đi mua thêm thôi, em sợ thiếu chỗ đấy. Đến giờ phút
cuối, các em đi đầy đủ hết, chị ạ!
Nhìn đoàn người khuyết tật di chuyển về phòng
ăn mới thấy hết được nỗi bất hạnh của họ. Có những
người phải bế, cõng, hoặc dìu đi mới tới bàn ăn được.
Em nào còn đi được xe ba bánh, hoặc chống nạng là tốt
lắm đấy.
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Đang lúc di chuyển như thế, bỗng thấy đoàn người
khựng lại. Tôi chạy lên xem… thì ra có một em gái,
người to, mập, đang nằm dẫy đành đạch trên lối hành
lang. Tôi vội ngồi xuống, đưa tay nắm bàn tay em xoa
nhẹ, nhưng mọi người bảo: cứ để em nằm im, một lúc
sẽ tỉnh dậy, đừng đụng đến người, kẻo làm em đau
đớn hơn, thì ra, em bị động kinh, phải một lúc lâu lắm
em mới tỉnh, thày Sáu tới định đỡ em ngồi dậy, nhưng
không nổi, phải mất mấy người cùng vực dậy, mới bế
nổi em vào phòng, đặt ngồi lên chiếc ghế gần cửa sổ
cho thoáng mát.
Tất cả đã ổn định chỗ ngồi. Cha chủ tế rất vui tươi
và phấn khởi, nụ cười luôn nở trên môi. Cha tỏ vẻ hài
lòng lắm, vì thấy các em đã đến được đông đủ như
danh sách ghi. Căn phòng chợt trở nên chật chội hơn.
Còn đang lo tất bật sắp xếp bàn tiệc, tôi nghe có
tiếng gọi ơi ới:
- Chị Tâm ơi! Chị Tâm ơi! Chị lại đây ngồi với chúng
em.
Quay lại nhìn, tôi thấy có hai em khuyết tật, đang
tươi cười tíu tít vẫy gọi, đưa tay chỉ chỗ cho tôi ngồi
vào ở giữa hai em. Thấy vậy, tôi nói:
- Để lát nữa nhé! Chị còn lo cỗ bàn cho xong đã, hai
em ạ!
Ổn định xong, tôi đến ngồi giữa hai em Đào và
Dung. Cả hai em cùng khuyết tật, nhưng em Dung thì
nặng hơn, hai chân em teo nhỏ, không đi đứng được,
suốt ngày chỉ ngồi xe lăn, mỗi khi di chuyển xa, phải
có người bế bổng lên mới được. Dù tàn tật như vậy, hai
em rất có ý chí phấn đấu để vượt nghịch cảnh. Đào làm
may, Dung làm nghề đan, thêu rất giỏi, cả hai em cùng
có công việc làm ổn định. Mặc dù tiền lương chẳng
được bao nhiêu, nhưng có điều đáng để cho chúng ta,
những người còn đủ cả chân tay, con tim và khối óc,
thậm chí còn nhiều tiền, lắm bạc nữa suy nghĩ: Đôi
chân các em tật nguyền, nhưng con tim các em không
tật nguyền. Hai em có cả một tấm lòng lớn: khi mà
các em biết chắt chiu, dành dụm từng đồng tiền nhỏ
nhoi các em kiếm được, để đem chia sẻ cho tha nhân,
cho đồng loại mà hai em nghĩ rằng: họ còn bất hạnh,
nghèo khổ hơn mình. Những đồng tiền các em làm ra
bằng chính đôi tay cần cù lao động, bằng mồ hôi vất
vả, công sức đêm ngày, thức khuya dậy sớm. Có những
lúc các em phải tranh thủ làm cả đêm để đủ hàng giao
cho khách. Một minh chứng cụ thể: Có lần, hai em rủ
tôi đi thăm một trại trẻ mồ côi và khuyết tật. Các em đã
đổ dốc con heo đất mà các em đã ký cóp “nuôi” cả mấy
năm trời để mua quà chia sẻ cho các em bé mồ côi. Tôi
ngỏ ý muốn góp chung một chút, nhưng nhất định các
em không cho. Trước giờ ra về, hai em còn gửi lại một
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phong bì cho trại, để nhờ mua sữa cho các bé sơ sinh
mà trại nuôi dưỡng. Rồi một lần tôi có dịp đến thăm
nhà em, nghe mẹ em kể chuyện.
- Dì có biết không? Cháu nó tật nguyền, què quặt
như vậy chứ. Thế mà, em nói thật đấy, người lành lặn
cũng chẳng được như nó. Ngay bản thân em cũng vậy,
có bao giờ em biết nhớ đến cầu nguyện cho ông bà, tổ
tiên, vào mỗi lần dịp lễ cầu hồn hoặc mùng hai Tết bao
giờ đâu. Vậy mà cháu nó nhớ đến từng vị một, xin lễ
cho từng vị, thậm chí còn gửi tiền xin lễ cho cả bà già
hàng xóm đã chết được mấy năm rồi, bà không có con
cháu gì cả. Nó nói: tội nghiệp bà chẳng có người nhớ
đến để xin lễ cho bà, con phải xin lễ cho bà chứ, ăn bao
nhiêu cũng hết, mẹ nhỉ?
Ngưng một chút, mẹ em nói tiếp:
- Dì ạ! Nhà chỉ có duy nhất một mình cháu là gái, mà
Chúa lại định cho cháu phải tật nguyền như vậy, em
cũng buồn lắm, nhưng thấy cháu ngoan hiền, thảo hiếu
nên cũng cảm thấy được an ủi. Nhiều khi em cũng tự
an ủi mình: bao nhiêu tật nguyền con nó phải mang
hết cho cả nhà rồi. Mà thật vậy dì ạ! Cả nhà chẳng ai
phải ốm đau, bệnh tật bao giờ, từ bé các em của cháu,
chưa đứa nào phải mất một đồng tiền thuốc nào.
Nghe mẹ em kể chuyện, tôi có cảm tưởng, mẹ em rất
vui và tự hào mãn nguyện về em lắm. Hôm nay, lại có
dịp ngồi bên hai em. Vừa yên vị, Đào đã lên tiếng:
- Chị Tâm ơi! Chị đi chơi với chúng em được không?
Chúng em mời chị đấy. Chỗ này rất đáng thương chị
ạ! Chị đi nhé!
- Ở đâu?
- Ở bên Củ chi, chị ạ!
- Đi ngày nào, cho chị biết trước để chị thu xếp công
việc chứ!
- Thứ Bảy tuần sau, chị nhé!
- Nhưng chị nói trước, muốn đi đâu cũng được,
nhưng phải cho chị có phần đấy, nếu không, chị chẳng
đi đâu!
- Cám ơn chị, nhưng chúng em đã có đủ rồi. Chị cứ
để phần đó dành cho những chỗ khác cần hơn. Chị còn
nhiều nơi phải đến mà.
Nhưng lần này tôi tỏ ra cương quyết lắm, lúc đó hai
em mới chịu cho tôi được đóng góp, chung tay một
phần, chỉ một phần thôi, còn lại là của các em. Càng ở
gần các em, nghe các em nói chuyện , tôi mới cảm thấu
được hết tấm lòng quảng đại, vị tha và bác ái của các
em. Tôi nhủ thầm: Ôi! Trong một xã hội kim tiền, con
người hôm nay (cách riêng giới trẻ) đang đề cao giá trị
của vật chất. Tôn thờ chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa cá
nhân hưởng thụ, với suộc sống đầy bon chen, giành
giật nhau từng đồng xu, cắc bạc. Nếu mọi người, ai
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cũng có được tấm lòng như hai em, thì bộ mặt trái đất
này sẽ ra khác. Thế giới này sẽ tốt đẹp và đáng yêu
dường nào.
Phòng tiệc đã có lác đác người ra về. Tôi đứng lên, đi
ra cửa chính để tiễn các em. Đào và Dung cũng đứng
lên theo. Tôi nhờ người bế Dung lên xe lăn rồi đẩy ra
cửa, hẹn ngày sinh hoạt tháng tới gặp lại. Cả ba chị
em cảm thấy thật vui tươi và phấn khởi, khi nghĩ đến
chuyến công tác sắp tới.
Các em đã ra về hết, chỉ còn một ít người trong ban
tổ chức ở lại thu xếp, dọn dẹp. Xong đâu đó, đồng hồ
đã điểm 15g00 chiều. Một ngày thật bận rộn và mệt,
nhưng lại tràn đầy niềm vui và ý nghĩa. Về đến nhà,
tôi mệt phờ… Ngả lưng một chút… hình ảnh ngày hôm
nay lại hiện ra trong tâm trí. Nhất là hình ảnh Đào và
Dung hiện rõ nét. Tôi thầm thán phục hai em lắm. Từ
hình ảnh hai em, tôi lan man liên tưởng đến một hình
ảnh khác cũng rất đẹp mà tôi đã được hân hạnh biết
tên, biết mặt, mặc dù chưa một lần trực tiếp gặp gỡ, đó
là bé Hồng An. Một cô bé 14 tuổi, đã bị bệnh từ nhỏ,
chậm phát triển về mặt trí khôn. Dù đã 14 tuổi nhưng
bé chưa một lần biết gọi tiếng: Mẹ ơi!
Điều làm tôi nhớ đến hình ảnh bé lúc này là có cơ
duyên. Tôi quen bíêt với mẹ của Bé qua trang báo NSTT
Đức Mẹ. Mẹ Bé đã gửi cho tôi những tấm hình của Bé,
của gia đình… Rồi một lần mẹ Bé gửi về cho tôi một số
tiền, mục đích để chia sẻ với các trẻ em học sinh nghèo,
thất học…Mẹ Bé nói rõ số tiền này là của Bé Hồng An
đã có được khi Bé mừng Sinh Nhật lần thứ 14. Số tiền
là do người thân tặng mừng Sinh Nhật Bé, nhưng Bé
muốn dùng nó vào việc chia sẻ cho những người kém
may mắn hơn Bé. Thật tuyệt vời… Một bông Hoa Hồng
nở trong tim Bé…. Một người thiếu may mắn, lại biết
nhớ đến và chia sẻ cho người kém may mắn hơn mình.
Đẹp thay những Bông Hoa Tình Người!
Lan man với những hình ảnh của Dung, của Đào,
của bé Hồng An. Những con người tưởng rằng: thua
thiệt, mất mát, kém may mắn, nhưng lại là những tâm
hồn thật đẹp đến tuyệt vời… Đẹp làm sao! Những
Bông Hoa nở giữa cuộc đời. Bất chợt tôi lại nhớ đến
chị Minh, chị Hoa Lan …những người đã và đang gặp
nhiều nghịch cảnh, thử thách trong cuộc sống, nhưng
đã biết quên đi nỗi niềm riêng để cùng với tôi, nối dài
cánh tay đến với tha nhân. Tôi nở nụ cười thật tươi khi
nghĩ đến các em và các chị.
Tôi đã chìm vào giấc ngủ muộn màng lúc nào không
hay…
GM Lệ Tâm
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Hộp Thư Lệ Vũ: Qua địa chỉ và Email Tòa Báo

Con gái bỏ nhà đi hoang!
Chào Lệ Vũ,
Thế là đã hai tháng nay, đứa con gái đầu bỏ nhà ra
đi không một lời từ giã. Sau nhiều tìm kiếm, nó có liên
lạc với đứa em kế nó qua email. Ít là biết nó còn sống.
Nó đang sống với thằng bồ và nói sẽ không bao giờ
về sống với bố mẹ nữa. Về ở với bố mẹ, bố mẹ cứ bắt
nó đi lễ Chúa Nhật. Đi lễ được cái gì đâu! Bao nhiêu
người không đi lễ có sao đâu! Trong khi đó thằng bồ
nó không có đạo và không thích đạo. Gia đình đã bàn
thảo dài nhưng chưa sao quyết định được.
a) Phải có thái độ nào với cô con bỏ nhà đi ở hoang?
b) Cô con này chưa xong đại học. Từ trước đến nay
vẫn trả tiền học cho cô ta. Có ác quá khi cắt tiền đó để
cô hiểu giá trị của mồ hôi nước mắt và giá trị cuộc đời.
Nếu cắt ngay, cô ta không kịp xin trợ cấp!
c) Làm cách nào để các con nhìn ra ơn lành Chúa
thương ban chứ không đi lễ vì bắt buộc?
Còn nhiều câu hỏi từ biến cố này lắm! Cám ơn Lệ
Vũ nhiều!
TTG

Đáp: Ông Bà có đưa con gái bỏ nhà đi hoang,
Xin được thông cảm với Ông bà cùng nỗi buồn vì có
người con bỏ nhà ra đi không một lời từ giã. Như ông
bà biết, Bố Mẹ nào có con mà lại không cố gắng dạy dỗ,
nuôi nấng mong cho con mình khôn lớn, trưởng thành
trở nên người tốt trong xã hội. Tuy nhiên, mình muốn
là một chuyện, được hay không còn tuỳ vào tính tình,
phần số của nó nữa. Thương, giáo dục con cái là bổn
phận của Bố Mẹ, nhưng đừng bị quá thương con mà ra
luỵ với nó, sợ nó rồi nó muốn làm gì thì làm, đi đâu thì
đi. Dù cho nó vào đại học xa nhà, nhưng mối liên lạc,
bổn phận với gia đình Bố Mẹ nó cần phải giữ. Cha mẹ
dù thương con trong mọi hoàn cảnh nhưng cũng cần
để cho con biết vị trí của từng nơi, từng lúc, đâu là Bố
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Mẹ, đâu là con cái – không có cái chuyện cá đối bằng
đầu được!
Kinh nghiệm ở dời dạy cho ta thấy: Ở đời có những
đứa con ngỗ nghịch, ngang chướng, mới nứt mắt ra đã
tưởng là cái rốn của vũ trụ, không chịu nghe ai. Bằng
chứng rõ là cô con gái bà là một. Những “cô chiêu, cậu
ấm” cần để cho đời dạy cho chúng. Một thời gian sau
mới hy vọng mở mắt ra được, để trở về đường chính
nẻo ngay. Trở về đứa con gái ngỗ nghịch với ông bà cho
nó một chọn lựa tối quyết: một là trở về với gia đình,
đi học, và sống theo nguyên tắc của gia đình trong con
nhà có đạo. Gia đình sẽ tiếp tục phù giúp tài chánh,
tinh thần để có thể có cơ hội học, trở nên con người
tốt. Bằng không, khi cô ta cứ cứng lòng nhất định ở
lại sống với thằng bồ không đạo, hãy để cô ấy tự túc,
tự lập. Để cho thằng bồ thương yêu, bao bọc cho đến
được ngày nào.
Nói ra thì sợ ông bà buồn lòng, nhưng đã nói, cần
phải nói ra cho hết. Thằng bồ nó còn bao bọc cô ta vì
cô ta vẫn còn đồng ra đồng vào, do ông bà chu cấp. Chỉ
tốn nước bọt một chút mà cơm ăn no, bò cưỡi không
mất tiền, đứa nào nó lại chẳng ham? Khi không còn
tiền chu cấp nữa, cô ấy mọi sự đều phải nhờ vào nó
(nếu thằng đó có tiền) bằng không thì How long that
kind of love will last? Lệ Vũ tin không quá 3x7=21 ngày
đâu. Chỉ mong khi cô ấy tìm lại đường, ăn năn trở về,
ông bà vẫn mở lòng rộng đón cháu vào nhà, thương
yêu nó như xưa- Thương nhưng không luỵ. Mong và
tin rằng qua tình thương và sự tha thứ bao dung của
ông bà, cô ấy sửa đổi được những lỗi lầm và nhận ra sự
hiện diện, liên lạc giữa con người và Thượng Đế, biết
phân biệt phải trái, làm lành tránh dữ và giữ đúng bổn
phận, tư cách làm con trong gia đình, làm người tốt
trong xã hội. Chúc ông bà tìm lại nguồn vui trong mái
ấm gia đình. Thân mến./.
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 8 tháng 8 năm 2010
tại Carthage, Missouri, USA

Với chủ đề:

"Đây Là Mẹ Con"
(Gn 19:27)
Cùng với Giáo Hội Việt Nam mừng Năm Thánh 2010
* Kỷ niệm 350 năm thành lập hai giáo phận tông tòa Đàng Trong và Đàng Ngoài
* Kỷ niệm 50 năm thành lập hàng Giáo phẩm Việt Nam
* Kỷ niệm 50 năm Giáo Hội Và Tổ̉ Quốc được Thánh Hiến Qua Trái Tim Mẹ

Trưởng Ban: Lm. Luy M. Vũ Minh Nhiên, CMC
Phó Nội Vụ: Lm. Tôma M. Nguyễn Tuấn Bình, CMC
Phó Ngoại Vụ: Lm. Gioan-Thành M. Trần Quốc Toản, CMC
Thư Ký: Ts. Hilary M. Trần Hà Nhuận, CMC
Thủ Qũy: Lm. Gioan M. Ngô Đức Vượng, CMC
Các dịch vụ về Ngày Thánh Mẫu xin liên lạc:
Lm. Gioan-Thành M. Trần Quốc Toản, CMC
1900 Grand Ave, Carthage, MO 64836
(417) 358 - 7787 / Email: quoctoan13@hotmail.com
Ngày‱Thánh‱Mẫu‱XXXIII
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Đồi Can-vê Ngày Xưa

Đồi Can-vê Ngày Nay

Lm. Trần Quốc Toản, CMC

Khi được mời chia sẻ cho phụ trang NTM tôi liên
nghĩ trong đầu, “Gần đến NTM rồi sao? Tôi nhớ là tôi
mới chia sẻ cho phụ trang NTM năm ngoái đây mà. Nay
lại sắp đến NTM nữa rồi?” Thời gian trôi đi mau quá.
Tôi hỏi chủ đề của năm nay thì được biết chủ đề trích từ
Tin Mừng Thánh Gioan, “Đây là Mẹ con.” (Gn 19:27)
Khi vừa nghe “Đây là Mẹ con” tôi liền liên tưởng
đến đồi Can-vê ngày xa xưa nơi Mẹ Maria đứng dưới
chân thập tự nhìn Con hấp hối. Nhưng Mẹ không đứng
một mình. Cùng hiện diện với Mẹ có các phụ nữ như vợ
của Clopas, Salômê, Maria Mađalêna, và Gioan chứng
kiến cảnh tang thương.
Mọi người đều đứng thinh lặng dưới chân thập tự và
nhìn ngắm Chúa Giêsu cách bất lực. Mọi sự đều ngoài
tầm tay của họ. Họ không thể giúp được gì cho Chúa.
Điều duy nhất họ có thể làm là hiện diện dưới chân thập
tự để an ủi Chúa Giêsu. Và dĩ nhiên họ đứng đó cũng để
nâng đỡ nhau. Thiết nghĩ, lúc đó nhiều suy tư hiện lên
trong trí họ. Những suy tư như: từ nay ai sẽ lo cho Mẹ
Maria, mình sẽ đi theo ai, ai sẽ hướng dẫn, ai sẽ nâng đỡ
mình trong những lúc gặp khó khăn, những lúc chán nản
trong cuộc sống…
Trên thập tự, tuy mệt nhọc và kiệt sức, Chúa Giêsu
thấu hiểu được tâm trạng của họ. Chúa Giêsu nhìn
xuống Mẹ và các người thân yêu. Ngài dùng hết sức để
lấy hơi và nói những lời an ủi Mẹ và người thân. Với
Mẹ, Ngài nói, “Đây là con Bà,” và với Gioan (đại diện
cho nhân loại), Ngài nói, “Đây là Mẹ con.” Qua cử chỉ
này ta thấy, tuy trong nỗi đau khổ cực kỳ, Chúa Giêsu
vẫn quan tâm đến Mẹ và những người thân. Thiết nghĩ,
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khi trao Mẹ cho Gioan Chúa Giêsu muốn nói với Mẹ,
“Mẹ hãy an tâm vì đã có Gioan thay con chăm sóc cho
Mẹ.” Và khi trao Gioan cho Mẹ Chúa muốn nói, “Từ
này sẽ có Mẹ lo cho các con. Mọi sự các con hãy cậy
nhờ Mẹ.”…
Và rồi tôi lại liên tưởng đến đồi Can-vê của Tỉnh
Dòng Đồng Công trong những Ngày Thánh Mẫu hằng
năm. Cứ đến đầu tuần tháng 8 thì bà con từ khắp tứ
phương lấy vacation để cùng nhau tiến về Tỉnh Dòng
Đồng Công tại thành phố Carthage, bang Missouri. Nơi
đây họ được gặp lại họ hàng, bạn hữu, và những người
thân quen. Nơi đây họ cảm nhận được mùi vị quê nhà và
tình đồng hương. Và cũng nơi đây họ có dịp và nơi chốn
để tôn thờ-yêu mến Chúa, để tâm sự và dâng lên Chúa
những chia sẻ chân tình và những lời cầu xin tha thiết.
Trong những NTM tôi ít có dịp sang bên Đồi Canvê, nhưng mỗi lần qua đó tôi được chứng kiến quang
cảnh như quang cảnh trên Đồi Can-vê ngày xa xưa, nơi
Mẹ Maria, Thánh Gioan và các phụ nữ đứng dưới chân
thập tự ngắm nhìn Chúa. Tại đồi Can-vê của Tỉnh Dòng
trong những NTM cũng thế. Người người cùng nhau
lên đồi; kẻ đứng, người quỳ dưới chân thập tự. Kẻ thì
nhìn phong cảnh bên dưới đồi, kẻ thì lấy hình kỷ niệm,
và những người khác thì cầu nguyện. Chắc chắn, cũng
giống như Salôme, Maria Mađalêna và Gioan xưa, họ
cũng cùng với Mẹ nhìn lên Chúa…Nhìn lên Chúa với
những tâm tư đau khổ, với những nỗi hoang mang…
Nhìn lên Chúa với ước nguyện xin Chúa cứu giúp.
Năm ngoái khi chia sẻ cho phụ trang NTM với chủ
đề “Đức Maria ghi nhớ Lời Chúa và suy niệm trong
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

l
lòng”
(x. Lc 2:19),
ttôi đã kêu mời mọi
n
người
hãy thu xếp
thời
giờ để về “Cat
thy
t và cùng Mẹ gẫm
suy,”
cùng Mẹ tìm sự
s
thinh
lặng và nhìn lại
t
những
biến cố thăng
n
trầm
của cuộc sống
t
để
đ kín múc nghị lực
từ
t nguồn sức sống là
Chúa
Giêsu Thánh
C
Thể
T để rồi ra về tiếp
tục
phấn đấu với
t
cuộc
đời.
c
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c
kinh tế eo hẹp, với sự khó của công ăn việc làm, với
những va chạm với vợ-chồng và con cái, với thiên tai, và
nhiều biến cố không may trong cuộc sống; có lẽ chúng ta
một lần nữa cảm thấy cuộc sống thật là nặng nề và nhiều
lần muốn buông xuôi. Nếu thật sự là như thế thì lần nữa
xin kính mời mọi người hãy thu xếp công việc và thời
giờ để chúng ta cùng trở về Ca-thy.
Về Ca-thy, chúng ta sẽ gặp lại tình đồng hương.
Về Ca-thy, chúng ta sẽ có những giây phút nghỉ ngơi
thảnh thơi sau những ngày vất vả với công ăn việc làm.
Về Ca-thy, chúng ta sẽ cảm thấy không phải chỉ chúng

ta đang gặp những khó khăn, những vất vả trong cuộc
sống; chúng ta sẽ cảm nhận được sự cảm thông của nhiều
người cùng một cảnh huống.
Năm nay, về Ca-thy, chúng ta sẽ được cùng với Mẹ
đứng/ quỳ dưới chân thập tự trên đồi Can-vê và nhìn
lên Chúa Giêsu Con Mẹ; chúng ta sẽ có những thời giờ
để tâm sự với Chúa Giêsu, để trút những gánh nặng của
cuộc đời và sống trong tình yêu thương thông cảm của
Chúa, Mẹ, và tha nhân.
Nhất là về Ca-thy để được nghe Chúa nói với chúng
ta như đã nói với Gioan trên đồi Can-vê xưa, “Đây là
Mẹ con.” Như xưa, ngày nay Chúa cũng muốn nhắc
nhở chúng ta hãy chạy đến cùng MẸ. Mẹ sẽ thay mặt
Chúa giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và gánh
nặng của cuộc sống. Ngày xưa Mẹ đã giúp Gioan, các
phụ nữ, và các môn đệ như thế nào thì ngày nay Mẹ
cũng sẵn sàng trợ giúp chúng ta.
Xưa tại Tiệc Cưới Cana, Mẹ đã khuyên các môn đệ,
“Hãy làm những điều Người dậy.” (x. Gn 2:5) Các
ngài vâng nghe và đã được chứng kiến phép lạ đầu tiên
“Nước hóa thành rượu.” Tại đồi Can-vê ngày xa xưa ấy,
Gioan đã một lần nữa vâng nghe lời Chúa dậy và đón
Mẹ về nhà mình. Từ đó Mẹ đã chăm sóc lo liệu cho
Gioan. Ước chi Ngày Thánh Mẫu năm nay, mọi người
sẽ cùng về Ca-thy để được nghe Chúa nói, “Đây là Mẹ
con,” và như Gioan, mỗi người đón Mẹ về nhà mình để,
một lần nữa, Mẹ trở nên Nữ Vương gia đình của mỗi
chúng ta.

Ban Văn Nghệ NTM 2010
Ban Văn Nghệ Ngày Thánh Mẫu 2010 kính mời quý Giáo Xứ, Cộng Đoàn và quý Nghệ Sĩ Việt Nam về tham dự
Ngày Thánh Mẫu; đồng thời đem tài năng của mình để cống hiến cho quý đồng hương một Đêm Văn Nghệ vui
tươi và phong phú.
Ban Văn Nghệ hân hoan đón nhận,

HÀI KỊCH, HOẠT CẢNH, VŨ KHÚC, ĐỒNG CA
Ban Văn Nghệ dành ưu tiên cho quý Giáo Xứ và Cộng Đoàn ghi danh sớm.
Tin vui: Trung Tâm ASIA với nhiều văn nghệ sĩ tên tuổi sẽ về tham dự Ngày Thánh Mẫu năm nay.
Mọi chi tiết xin liên lạc về:
Lm. Polycarpô Nguyễn Đức Thuần, CMC
801 E. Mayfield Rd., Arlington TX 76014
Q (817) 467-0690 (417) 793-7788
polycarpthuan@yahoo.com
Ngày‱Thánh‱Mẫu‱XXXIII

Hoặc

Lm. Gioan Đinh Viết Luận, CMC
1775 S. Main St., Corona, CA 92882
Q (417) 483-1673
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Thông Báo
Ban Ngoại Vụ NTM 2010
Ban Ngoại Vụ NTM 2010 xin hân hạnh kịnh báo cùng toàn thể Quí
Cha, Quí Tu Sĩ, và Quí Vị thuộc các Giáo xứ, Cộng đoàn, và Đoàn
thể sẽ tham dự Ngày Thánh Mẫu 2010 mấy điều cần thiết sau đây:

Chỗ Ngủ Dành Cho Quí Cha và Quí Tu Sĩ
Quí Cha, Quí Tu Sĩ tham dự NTM 2010, nếu cần nơi ăn ngủ trong
tinh thần đơn nghèo của Dòng chúng con, xin cho chúng con biết
trước ngày 15 tháng 7. Riêng nam Tu Sĩ xin tự túc chỗ ngủ. (Kính
xin Quí Cha và Quí Tu Sĩ vui lòng mặc tu phục trong suốt thời gian
tham dự NTM.)

Phụ Trách Phụng Vụ
Quí Giáo xứ, Cộng đoàn, hoặc Đoàn thể nào muốn phụ trách
Phụng vụ trong NTM 2010, xin vui lòng cho chúng tôi biết trước
ngày 30 tháng 6 để tiện việc sắp xếp. Thí dụ như: Thánh Ca, Dâng
Lời Nguyện Cộng Đồng, Đọc Sách Thánh, Khiêng Kiệu, Dâng Lễ Vật,
Chầu Thánh Thể luân phiên...

Mở Quán Ăn / Gian Hàng Kỷ Vật
Giáo xứ, Cộng đoàn, hoặc Đoàn thể nào muốn mở quán ăn phục
vụ khách hành hương, xin liên lạc với Ban Ngoại Vụ để biết thêm
chi tiết. Hạn chót nhận đơn là ngày 31 tháng 5. (Dành ưu tiên cho
Giáo xứ, Cộng đoàn, hoặc Đoàn thể hội đủ điều kiện và nộp đơn
trước.) Ban Ngoại Vụ không chấp nhận cho các quán bán trái cây
trong quán.
Giáo xứ, Cộng đoàn, hoặc Đoàn thể nào muốn bán kỷ vật, sách
báo, băng nhạc đạo hoặc có tính cách giáo dục trẻ em, xin liên lạc
với Ban Ngoại Vụ trước ngày 31 tháng 5.
* Ban Tổ Chức không chấp nhận việc bày bán trong xe hay bán
rong trong khu vực tổ chức NTM.
** Những gian hàng Kỷ Vật và lều Ơn Gọi năm nay sẽ được dời
vào bãi đậu xe có mái che, vì vậy giá mướn lều ơn gọi cũng như
diện tích gian hàng Kỷ Vật cũng tăng lên đôi chút.
*** Việc cung ứng nhu cầu chung cho khách hành hương bắt đầu
vào sáng thứ Tư, ngày 4 tháng 8 năm 2010.
Mọi liên lạc, xin đề:

Lm. Gioan Thành Trần Quốc Toản, CMC
Ban Ngoại Vụ NTM 2010
1900 Grand Ave., Carthage, MO 64836; Q (417) 358-7787
Email: quoctoan13@hotmail.com
* Các Đơn liên quan đến NTM 2010 được đăng trên Dongcong.net

Ban Thánh Nhạc NTM 2010
Ban Thánh Nhạc NTM 2010 kính mời các Cộng Đoàn, Hội
Đoàn, Ca Đoàn, và các Nghệ Sĩ tham gia đóng góp thánh
ca và các tiết mục văn nghệ.
Xin liên lạc:
Ts. Gioan M. Trần Trung Thành, CMC
petertrancmc@yahoo.com
trước ngày 15/5: 112 Lilac St., Metairie, LA 70005
Q (504) 835-9746
sau ngày 15/5: 1900 Grand Ave., Carthage, MO 64836
Q (417) 358-7787
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GIỚI THIỆU HOTEL
Ban Tổ Chức xin được giới thiệu cùng quí vị muốn tham
dự Ngày Thánh Mẫu 2010 một số khách sạn, quán trọ, và campgrounds gần địa điểm tổ chức NTM, xin quí vị liên lạc trực tiếp
với khách sạn để giữ chỗ:

Khách Sạn tại Thành Phố Carthage
Best Western Precious Moments Hotel
Econo-Lodge
1441 W. Central
Super 8 Motel
416 W. Fir Rd.
Carthage Inn
2244 Grand Ave.
Best Budget Inn
13011 Hwy 96
Guest House Motel
417 E. Central
Far Walkaway Farm 13840 Kipper Ln
White Rose Bed & Breakfast
Grand Avenue Bed & Breakfast
Leggett House Bed & Breakfast
(xem chi tiết tại www.visit-carthage.com)

800-511-7676
800-553-2666
800-800-8000
888-454-2499
417-358-6911
417-358-4077
417-388-1156
417-359-9253
888-380-6786
417-358-0683

Khách Sạn tại Thành Phố Joplin
Baymont Inn and Suites 3510 Range Line
Best Western Oasis Inn 3508 Range Line
Budget Inn
1822 West 7th
Candlewood Suites
3512 S. Rangeline
Capri Motel
3404 S. Main
Comfort Inn & Suites 3400 Range Line
Days Inn
3500 Range Line
Drury Inn & Suites
3601 Range Line
Economy Inn & Suites 1700 West 30th
Fairfield Inn
3301 Range Line
Hall-mark Inn
3600 Range Line
Hampton Inn
3107 East 36th
Holiday Inn
3615 Range Line
Microtel Inns & Suites 4101 Richard Joseph Blv.
Motel 6
3031 Range Line
Plaza Motel
2612 East 7th
Residence Inn Marriot 3128 E. Hammonds Blv.
Riviera Roadsite Motel 3333 Range Line
Super 8 Motel
2830 East 36th
Towne Place Suites
4026 Arizona Ave

866-627-9876
866-806-4953
417-623-6191
877-226-3539
417-623-0391
800-228-5150
800-329-7466
800-378-7946
417-782-7212
800-228-2800
800-825-2378
800-426-7866
800-465-4329
888-771-7171
800-466-8356
417-623-0610
800-331-3131
417-624-6500
800-800-8000
417-659-8111

(xem chi tiết tại www.visitjoplinmo.com)

Khách Sạn tại Thành Phố Neosho & Lamar
Neosho Inn
JCT 60 & 71 Hwy
Best Western Blue Spg 1810 SouthernView Dr
Super 8 Neosho Motel 3085 Gardner

800-972-1999
417-455-2300
866-540-4739

RV Park tại Thành Phố Carthage
T's Corner RV Park
571A & HH Hwy
Big Red Barn RV Park Near 71A, 571
Coachlight RV Park 5305 S. Garrison

417-358-3951
888-244-2276
417-358-3666

NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

Làm Sao Dừng Lại?
Chào Lệ Vũ,
Lệ Vũ có khoẻ không? Cháu vô tình đọc được “Tuổi
Biết Buồn” của Lệ Vũ trên báo. Cháu mừng vì có thể
Lệ Vũ sẽ giúp cháu một vài lời khuyên. Cháu cứ ngần
ngại không biết có nên viết thư cho Lệ Vũ, nhưng cuối
cùng cháu quyết định xin Lệ Vũ một vài lời khuyên.
Cách đây không lâu cháu có quen và quan hệ với một
người đàn ông – hơn cháu 13 tuổi – Anh ấy đã có gia
đình. Trước đó chúng cháu có học chung lớp, chỉ quen
nhau như bạn bè, không thân thiết lắm. Mùa hè vừa
rồi khi cháu vừa online để check email thì anh ấy ‘said hi’
cháu thật sự bất ngờ. Chúng cháu nói chuyện hỏi thăm
như bạn bè. Anh ấy nói bóng gió và rủ cháu đi chơi; lúc
đó anh ấy đang ở nước …; anh ấy đi làm ăn xa khoảng
3-4 tháng mỗi năm. Lúc đó cháu xưng với anh ấy là
“chú và cháu.” Cháu từ chối và nói anh ấy đã có gia
đình và không nên quen người con gái khác. Lúc đó
anh ấy nói anh ấy không có hạnh phúc với vợ; và cháu
không quan tâm. Một thời gian sau cháu online và check
email, không ngờ anh ấy nói chuyện và hỏi thăm cháu.
Anh ấy tâm sự lần đầu anh ấy quan hệ với một người
phụ nữ, hiện bây giờ cô ấy là vợ anh. Cô ấy có thai và
hai người cưới nhau sau đó không lâu. Anh ấy kể anh
ấy có hai con còn nhỏ. Vợ chồng anh ấy sống chỉ vì cái
nghĩa. Cháu và anh ấy nói chuyện online hàng ngày.
Lúc đầu cháu chỉ coi anh ấy là bạn bè anh ấy kể đủ thứ
cuộc sống ở bên nước…. Rồi đến một ngày, không thấy
anh ấy online, cháu thấy nhớ sao ấy. Sau đó anh ấy ngỏ
lời yêu thương với cháu, anh ấy nói thương cháu ngay
từ lúc đầu gặp cháu trong lớp học và lúc này cháu mới
biết. Lúc đó cháu bắt đầu thấy nhớ anh ấy da diết, đồng
thời một cảm giác tội lỗi lúc nào cũng ở trong tâm trí
cháu. Cháu không biết làm như thế nào! Trái tim cháu
nói cháu thương anh ấy vì có thể anh ấy nói không có
hạnh phúc với vợ; nhưng anh ấy rất thương hai đứa
con. Lý trí cháu nói không được, cháu day dứt vì cháu
đang phá vỡ hạnh phúc gia đình của người khác. Cháu
bối rối lắm. Lúc đó cháu nói cảm giác của cháu cho
anh ấy biết. Anh ấy nói là cháu đã yêu anh ấy rồi mà
không biết; vì lúc đó cháu nghĩ cảm xúc của cháu chỉ là
tạm thời, rồi cháu sẽ vượt qua. Cháu quyết định không
‘chat’ với anh ấy nữa. Một vài ngày sau, cháu online và
anh ấy nói cháu là : nhớ cháu lắm, cháu là người hiểu
anh ấy, anh ấy chưa bao giờ tâm sự với ai nhiều như
thế. Lúc này cháu đã xuôi lòng. Anh ấy nói cháu nên
làm theo trái tim cháu mách bảo, đừng nghĩ và quan
tâm đến cái khác. Chúng cháu đã hẹn gặp nhau sau
khi anh ấy quay lại Mỹ. Lần đầu cháu gặp anh ấy, anh
ấy đã muốn đụng chạm đến người cháu. Trước khi
Văn‱Hóa‱Giáo‱Dục

nhận lời với anh ấy, anh ấy nói nếu cháu yêu thương
anh ấy cháu sẽ bị thiệt thòi; nhưng lúc đó cháu không
quan tâm. Lần thứ hai gặp nhau anh ấy đã muốn quan
hệ, nhưng cháu không chịu. Anh ấy nói anh ấy không
làm chuyện đó với vợ (hai người ngủ riêng; anh ấy nói
như vậy với cháu) . …
Lúc nào tâm trí cháu cũng bị dằn vặt, có lúc cháu
đã nghĩ đến cái chết thì cháu mới dừng lại được. …
Cháu đã nhận ra anh ấy chỉ lợi dụng cháu…. Cháu đã
đi xưng tội và xin lời khuyên từ một linh mục; cháu
quyết tâm bỏ, không liên lạc với anh ấy, nhưng chỉ một
thời gian, cháu lại liên lạc với anh ấy. Ngày nào cháu
cũng nhớ anh ấy, cháu không biết làm cách nào. Hiện
giờ cháu vừa học vừa làm, cháu cố gắng làm cho mình
bận rộn để quên anh ấy, nhưng cháu không thể làm
được…..
Cháu đã nói chia tay mấy lần, nhưng chúng cháu
không làm được. … Biết bao nhiêu lần cháu thấy mình
ngu ngốc nên dừng lại. Nhưng cháu không thể làm
được. Nhiều đêm cháu khóc rất nhiều, không biết phải
làm sao? Mong Lệ Vũ giúp cháu với. Lệ Vũ hãy viết
thư trực tiếp cho cháu hay lệ Vũ gửi thư qua email cho
cháu được không? Cháu rất mong thư hồi âm của Lệ
Vũ,
Cháu HP

Đáp : người cháu gái tên HP của tiểu bang California,
Lệ Vũ đọc câu hỏi và tâm sự dài của cháu qua lá thư.
Lệ Vũ tin chắc một điều, chính cháu đã biết cháu phải
làm gì rồi. Cắt dây chuông. Dứt mọi chuyện liên lạc
tình cảm với anh ta là giải pháp đúng và tốt nhất. Rất
tiếc, cha cháu mất sớm nên cháu không có dịp học từ
cha cháu điều người ta gọi là “Nguyên lý người cha”
mà một hệ quả là kỷ cương và tôn trọng giới hạn. Cháu
thử gia nhập sinh hoạt trong một đoàn thể nào để luyện
dần điều này.
Nói ra cháu đừng buồn, cái thằng đàn ông đang tán
tỉnh, ve vãn cháu là con nhà họ Sở tên Khanh. Nguồn
gốc tên này có từ thời Vương Thuý Kiều. Nhiều người
tưởng rằng nó đã chết từ khuya, và bài học “gạt tình, gạt
đời, gạt đàn bà con gái” sẽ nhiều người học được, không
còn ai vướng vào nữa. Nhưng cháu ơi, ở đời chẳng
có dại nào giống dại nào! Con cháu nhà Sở Khanh lại
thường đẹp mã, nói hay nói ngọt. Biết rằng “mật ngọt
chết ruồi,” nhưng con người vẫn thích nghe ngọt (dù
biết nguy hiểm như trong trường hợp của cháu), người
và ruồi vẫn tiếp tục chết vì cái ngọt của mật. Chỉ cần
bình tâm tỉnh trí một chút cháu sẽ thấy cái thằng đàn
ông đang ve vãn cháu. Nó tham lam và xạo ngay từ căn
bản, lập đi lập lại bài học thuộc lòng, “Anh đang sống với
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cô ta chỉ vì nghĩa, vì con. Còn tình đã chết từ khuya rồi.”
Tại cháu biết tẩy nó có vợ , nên nó mới dở giọng cung
thương rẻ tiền đó; bằng không nó sẽ tự nhận mình là
“giai tân, vì bận làm ăn học hành nên bây giờ mới nghĩ tới
chuyện lập gia đình!”
Tóm lại, khuyên cháu thức tỉnh và bỏ ngay cái thằng
Sở Khanh đang rù rì, rủ rê cho cháu vào tròng hiện
nay. Biết cháu sẽ buồn, sẽ khóc, nhưng rồi thời gian sẽ
làm cháu nguôi ngoai và tìm được sự bằng an trong
tâm hồn vì đã không nỡ làm chuyện trái phép, phá vỡ
hạnh phúc gia đình của người khác.
Luật nhân quả dậy cho con người tu thân, tích đức:
gieo hạt nào sẽ gặt quả đó. Nói ra cháu đừng buồn.
Chẳng bao giờ cháu tìm được hạnh phúc thật sự khi cố
gán ép đời mình với những người con cháu họ Sở này
cả. Không sớm thì muộn, có ngày nó sẽ bỏ cháu in the
same way thôi. God bless./.

Giải Đáp Vui Học Kinh Thánh:
Hàng ngang: 1. Tôn vinh 2. Giuđa 3.Người
4. Sắp 5. Đức Giêsu.
Hàng dọc: 1. Một ít lâu 2. Mới 3. Yêu thương
4. Đã 5.Môn đệ.
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DÒNG KÍN CÁT MINH
CARMELITE MONASTERY

“Trong Lòng
Mẹ Giáo Hội,
Con Sẽ Là
Tình Yêu.”

“In the Heart
of the Church
My Mother,
I Shall Be Love.”

Hãy đến để phục vụ Giáo Hội, là một Nữ Tu Dòng Kín,
trong cuộc sống tin yêu, chiêm niệm và kết hợp cùng Chúa
để cầu nguyện cho mọi linh mục và cứu rỗi các linh hồn.

Come and serve our Holy Mother Church as a
Carmelite Nun in a life of love, prayer and union with
God to pray for priests and the salvation of souls.
Contact:
Mother Maureen of the Trinity, OCD
Sister Therese (Bui) of the Holy Family, OCD
5714 Holladay Blvd.
Salt Lake City, UT 84121
http://www.carmelslc.org
carmelsl@xmission.com
801-277-6075

NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

T E E N S

P U Z Z L E D

Write‱to:‱Fr.‱Bernard‱1900‱Grand‱Ave.‱Carthage,‱MO‱64836‱
Email:‱fatherbernard@yahoo.com

1. Why is there death?
Dear Father,
I came home a week because my dear daddy passed
away. He died of stomach cancer after several months
of badly suﬀering and moaning days and nights. I am
his only daughter but I could not stay besides him when
he called my name. Mom said he did not wish to let
me see his painful condition and his agony. That’s the
reason why none of my family kept me informed of his
condition. Now he left our world forever. I do not want
to continue my study any more. Father, why did he die
while we all love him? Why is there death among us?
Why are we born and after some time of struggling,
of being happy or sad, of achieving or failing, death
comes to fetch us? Please help me, Father. They told
me daddy go straightly to the heaven to be with God. I
believe this but it’s truly terrible to be drawn out of this
world by the death of war of dangerous diseases or by
devil things. Thank you.
X

Dear X,
I am sorry about your dad. My father passed away
twelve years ago. He had an emergency surgery
on his heart for several bypasses and his kidney
was failing. The surgery lasted for 5 hours and the
doctor could not do as many bypasses as needed. His
heart was also badly damaged due to the clogged
arteries. For more than a month my family and I
watched him hooked to machines with tube going
down his throat. It was as painful for him as for
us. He passed away when his liver finally failed.
Death and suﬀering are human realities that are too
great for our human mind to understand. That was
why God did not give us an explanation. He simply
came into the world to suﬀer and die, then came back
to life so that we can have a hope of having eternal life
like him. The purpose of life in this world is to love, to
serve God and to share his eternal happiness in heaven.
Gia‱Đình‱Xã‱Hội

In this world God gives us freedom to become who God
creates us to be that is a person who loves and seeks the
truth, goodness and beauty with the gifts given to us:
time, talents, possession, friends, family, opportunities
and even misfortunes... You could recognize this in
your dad’s life. He has been a blessing to you and to
your family. We give thanks to God for this.
Death seems to be evil, but God himself became
human so that he could die and actually did, so that
he turned death into something good that is the gate
into heaven. We commend your dad into God’s love.
Even though you cannot see your dad in this world
any more, but you can still talk to him and he can
hear you. I am sure he wants you to be strong and to
continue your study and to be his successful daughter
in whatever you want to do. He knows how much you
love and miss him. One day when the time comes you
will be in heaven with him.

2. DNA of Jesus’ Blood?
Hi Father,
My name is A. Recently I attended a Charismatic
retreat. During a sermon, a charismatic priest declared
“that when we receive the Blood of Christ we are also
receiving the blood of Mary.” He was trying to make
a point of Mary as Co-Redemptrix. He also said that if
we do not believe it, we can do a DNA test and it will
show that Jesus’ Blood also contains the blood of Mary.
Somehow, this does not sound right to me. I agree that
Mother Mary is Co-Redemptrix but I disagree when
he said, “when you receive the Blood of Christ, you are
also receiving the blood of Mary.” Please help me in
explaining what our Catholic Church teaches on this
regard. Thank you, Father.
Sincerely,
A

Dear A,
You are right in being cautious about this strange
idea. The Church never teaches anything like this.
DNA has to do with physical composition of blood
cells and other bodily cells. It is the genetic code
of a cell. It is a part of a person’s blood cell just like
being a part of any cell in his/her body. DNA is not
blood. The Body and Blood of Christ are a mystery.
The physical appearances of the Body and Blood of
Christ are bread and wine, not blood, but the reality is
not bread and wine but the Body and Blood of Christ.
DNA simply plays no part in this mystery. What the
priest taught was not the Church’s teaching. It was his
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own pious thought and speculation based on a naive
and over simplified logic. The Church does teach that
the body and blood that we receive come from the
same Christ who was born of the Virgin Mary. Mary’s
role as the Co-Redemptrix is based on her relationship
with Jesus as his mother. He saved us by his suﬀering
and death. As a mother who bravely chose to watch
her son tortured and killed before her very eyes, Mary
took part in this salvific event actively. She was the
Co-Redemptrix not by necessity, but by God’s will. He
chose her to be his mother. She suﬀered when her son
suﬀered and died to bring about salvation. Her blood
had nothing to do with this role. God bless.

3. Complexity of Healthcare Reform.
Dear Fr. Bernard,
There is a big division among the Catholic Church in
the United States over the healthcare reform legislation.
The Catholic hospitals and some nuns support the
reform while the bishops oppose it. Is this a scandal
for the people? It also causes confusion to the Catholic.
Who is right?
X

Dear X,
This healthcare reform legislation is very long,
complicated and full of technical languages. Not many
people in the whole country can read and understand
every word it says. Because of it complexity and
ambiguity, there are disagreements on what it really
says about abortion. However this legislation was
drawn up and attempted to slam through congress
by the majority of liberal Democratic members of the
congress who support abortion. It is approved by a
radical president who has had a long record of proabortion. There is no doubt that it is designed to promote
abortion and even use tax dollars to pay for it. One
example, the legislation gives funding to community
clinics which includes the abortion clinics which oﬀer
no service other than abortion. The words of the law
do not say anything about funding for abortion, but in
practice that is exactly what happens. There are other
ambiguities in the legislation to cover up the promotion
of abortion. The ambiguity of including abortion as a
“medical need” or “medical service” is a sneaky tactic.
People don’t have a choice when it comes to a heart
attack or a failing kidney. However, people do have a
choice not to have an abortion. It is not a medical need.
It is not a medical service because it kills most innocent
helpless unborn babies. This legislation also contains
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a conspiracy to force Catholic doctors and nurses to
take part in abortion or be penalized. This is why the
Catholic bishops in this country oppose this healthcare
reform legislation. It uses ambiguity to cover up
support for abortion, a very shady tactic.
The nuns from the Catholic Health Association
which include many Catholic hospitals openly defied
the bishops’ position by supporting this healthcare
reform. They claimed to represent 59,000 nuns in the
country, which was a lie. The explanation they gave
for supporting the bill was: “We’re speaking from our
lived experience of caring for people who do not have
access to health care and have their human dignity
undermined because of that.” However they ignore
the fact that this same legislation opens up a floodgate
of abortion in this country. They are speaking from
their “lived experience”: We don’t care that the
innocent helpless unborn babies are killed as long as
the poor have health insurance. This is a scandal for
the Catholic faithful. But they should know very well
that the bishops are the voice of the Catholic Church.
This healthcare reform is the most unfortunate
event for this country. At the same time it reveals the
true color of politicians in the leadership position. The
president proves himself to be more of a dictator or a
gangster than a leader. True leader stops or slows down
in facing a divisive situation. He must try to unify
his followers by compromise and collaboration. This
Democratic president did reach out to the Republicans
just to put on a show, so that he could conclude that,
“they don’t want to work with me.” He lied in public
saying that: “No tax money will be used to pay for
abortion in this healthcare reform bill.” However when
he tried to win the votes of the pro-life Democratic
congresspersons, he promised to sign an executive
order to ban any federal funding for abortion. If what
he said before was true, why was the executive order
needed? This executive order is just a hoax. It is useless
to a law in eﬀect. To get enough support votes he called
each Democratic congressperson who opposes the bill
and bullied him to vote “yes”. He only tried to “unify”
his own party who has the majority power in congress
so that the legislation can be passed by his own party.
Other Democratic leaders of U.S. Congress displayed
the same behavior. This is more a government of
gangsters than leaders. When they have power, they
oppress those who do not agree with them. The
American people need to do something dramatic in
the fall election to bring “real change” in this country,
or it will head for destruction.
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

Mẹ, Mẹ tôi
Nguyễn Trung Tây, SVD

Mẹ tôi, Ảnh NTTây
Có cả ngàn điều tôi muốn nói về mẹ, mẹ tôi.
Năm 1989 tôi nhận được tin giống như từ trời rơi
xuống. Nguyên ngày hôm đó tôi sướng lâng lâng bay
bổng, bởi cứ tưởng rằng đã bị mồ côi cả đời, thế mà
giờ này cầm được tờ điện tín báo tin mẹ tới trại tỵ nạn
Thái Lan. Tôi ngồi trong lớp điện trường San Jose State
University, bài toán con chip mạch điện rối tung, thông
thường dư thừa khả năng nhức nhối nổ tung mảng
đầu; nhưng ngày hôm đó hồn ơi sao vẫn cứ xôn xao rạo
rực. Sướng quá, tan lớp tôi hăm hở đi đánh điện tín về
Việt Nam báo tin… Mừng quá, tôi phóng xe Z260 húc
một cái rầm vào chiếc xe hơi bên tay trái ngay tại ngã tư
đường Reed và số 4 của downtown San Jose. Cái đầu xe
thể thao họ nhà Z sáu máy nát bấy như tương! Nhưng
cũng chả sao, tôi ngồi trên xe tow mà mặt mày vẫn cứ
tươi roi rói như con trai mới lấy được vợ. Ông tài xế
xe tow gốc Ý ngó tôi đăm đăm, dám ông ấy nghĩ thằng
Mít này khùng bạo, xe đụng nát bấy như cái bánh bèo
Văn‱Hóa‱Giáo‱Dục

Pizza gặp nước mưa mà mặt mày cứ hớn hở như thế
kia; nhưng tôi nhanh miệng nói liền,
— Mẹ tôi mới tới trại tỵ nạn Thái Lan.
Có mấy chữ ngắn ngủi đơn giản, vậy mà thiên hạ từ
cổ chí kim ai ai cũng hiểu.
Năm 1990 mẹ tới Mỹ. Tôi mặc bộ quần áo đẹp nhất ra
phi trường San Francisco đón mẹ, ơi ngày hội lớn!
Bởi mẹ là tâm điểm là lực từ trường nam châm, căn
nhà vắng hoe từ bao nhiêu năm nay bỗng dưng trở
thành chợ phiên họp hằng giờ, từ sáng tới chiều cho
tới nửa đêm. Tháng Sáu nước Mỹ không phải là ngày
Lễ Tạ Ơn hay mùa Noel lễ nghỉ, nhưng anh chị em
chúng tôi từ nhiều phương trời vẫn nhanh nhanh tấp
nập bay về San Jose quây quần xum họp để tạ ơn, để
ăn mừng, bởi vì có mẹ. Tương tự như những con sông
hạn hán khô ran nứt nẻ từ khi vắng những hạt mưa
từ mẫu, anh chị em tôi hớn hở nhanh nhanh mở ra
nhận vào trong lòng những hạt nước mới đổ đầy, ngập
tràn lênh láng hai bên bờ. Nước thượng nguồn dâng
lên xoay xoay tròn hớn hở tung tăng đổ về hạ nguồn.
Những nhánh sông con vươn mình cuồn cuộn kéo tới,
chúng tôi gặp lại nhau trên khuôn mặt mẹ tươi vui,
nơi vầng khăn nhung vấn đầu, và đôi môi ăn trầu đỏ
thắm.
Tưởng là vĩnh viễn trường tồn. Nhưng không. Được
hơn hai tuần. Đời sống cơm áo Bắc Mỹ dư thừa sức
hút, đẩy về lại những vùng đất riêng tư cá nhân. Hội
chợ phiên tan, mẹ ở lại địa danh Thung lũng Hoa Vàng
San Jose với hai đứa cháu và tôi. Thấy mẹ buồn quạnh
hiu với căn nhà trống vắng bóng dáng con cái, tôi đi
thuê phim chưởng Hồng Kông để mẹ coi. Phim đầu
tiên Thần Điêu Đại Hiệp có cô Long vẻ đẹp mê hồn.
Mẹ thích ngay, ngồi coi liên tục. Rồi Anh Hùng Xạ Điêu
với Ôn Mỹ Linh, mẹ khen lí lắc thông minh. Nối tiếp là
Máu Nhuộm Bãi Thượng Hải mẹ bảo súng bắn đoàng
đoàng, người chết như rạ, cứ như thế chả mấy chốc
mà thiên hạ hết cả người. Một khoảng thời gian dài
mẹ tươi lên… Cứ thế, hết phim xã hội lại tới phim kiếm
hiệp. Hay, dở, ngắn, dài, tôi thuê tuốt luốt, mang lên vai
bê về nhà để mẹ coi.
Thời gian buông nhịp lúc lắc đong đưa, mẹ quen
dần với đời sống vùng thung lũng. Mẹ thôi, không
loay hoay trong bốn bức tường, nhưng bước ra ngoài
cửa, rồi đi hẳn ra đường. Gặp Mễ gặp Mỹ mẹ chào,
“Hêllô”. Mẹ còn kể,
— Sáng nay mẹ gặp ông manager ở đầu ngõ. Ông ấy
chào, “How are you”?
Tôi miệng cười tí ti,
— Rồi mẹ nói gì với ông ấy?
Mẹ giọng tỉnh bơ,
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— Thì mẹ cũng nói, “Fine, thank you”.
Giời ạ! Tiếng Anh giọng Mỹ mẹ học nhanh không
ngờ.
Có lúc tôi thấy mẹ hay đi bộ, mắt cúi nhìn hai bên vệ
đường như đang tìm kiếm. Tôi thắc mắc hỏi, mẹ nói,
— Đi nhặt lon chứ còn làm gì…
Hóa ra cộng đồng Việt Nam kêu gọi nhặt lon bán được
năm xu một cái cho hội từ thiện. Mẹ đi ngoài đường
vừa nhặt lon cho phúc lợi xã hội, vừa cầu nguyện cho
con cháu hạnh phúc, vừa tập thể dục cho khỏe người.
Mà mẹ khỏe thật. Mùa đông tháng Một đóng băng trên
mặt đường, tuyết phủ trắng xóa rặng núi Hamilton
vùng thung lũng, mẹ đầu vấn khăn nhung, chít khăn
mỏ quạ, đội nón lá, khoác áo dầy cộm tỉnh bơ đi bộ
băng băng ngoài đường. Tôi lo lắng,
— Chớ bộ mẹ không thấy lạnh hay sao?
Mẹ chép miệng,
— Thì cũng rét cỡ như cái rét ở làng mình, cái năm
Thành Thái cá tôm sông Cái chết nổi lềnh bềnh vậy
thôi.
Mùa xuân về, mẹ nhìn cây cối hồi sinh hai bên
đường, miệng khen,
— Nhìn cứ như ngoài Bắc, lộc non bám chi chít trên
cành.
Mùa thu gió lạnh tô vàng rực rỡ hàng cây bên khung
cửa, tôi lên phố Việt, mua trầu cau biếu mẹ. Mẹ ngồi ăn
trầu, trời tháng Mười Một lạnh, tai tái buồn mà mặt mẹ
ấm, hồng hồng vui, tựa như trời hè tháng Sáu.
Nhưng cũng có lần, ngày hôm đó thứ Sáu cuối tuần
mùa đông, tôi đã dọn ra hơn một năm. Từ cư xá đại
học tôi ghé về nhà cũ. Mở cửa ra, tôi thấy căn phòng
khách lạnh ngắt, tối om, nhưng mẹ đang ngồi yên lặng
lơ lửng một mình, đằng sau là lưng mẹ không dựa vào
ghế sa lông, trước mặt là màn ảnh tin tức đài CNN
hình ảnh chớp sáng trở thành ngọn đèn mờ tỏ duy
nhất soi sáng căn phòng. Tôi tưởng mẹ say mê ngồi coi
tin tức nên quên không bật sưởi bật đèn, nhưng hóa ra
không phải. Mẹ ngồi đó im lìm. Tôi bước vô nhà mà
mẹ không hay. Mẹ ngồi cô độc, đầu vấn khăn nhung,
áo len mặc dầy tô thêm đậm nét bơ vơ quá.
— Mẹ ơi, nhà không có ai sao mẹ?
— Thì đấy, có ai đâu!
Trời mùa đông buồn thiu mà giọng mẹ nghe sung
sũng nước mắt. Tôi ngồi xuống cạnh mẹ, ngồi thật sát
thật gần. Mẹ ơi sao buồn! Lặn lộn ngàn dặm vượt biên
qua Thái Lan. Giờ này đêm tối Hoa Kỳ cuối tuần rét
buốt, mẹ cô đơn ngồi đó một mình. Hàng xóm chung
quanh vừa Mỹ vừa Mễ, không ai Việt Nam. Tôi giơ tay
ôm ngang bờ vai gầy nhỏ xíu của mẹ. Tôi bồi hồi nghe
hồn nặng nề tựa đá ngàn cân. Tôi thì thầm nho nhỏ,
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— Sống bên Mỹ, mẹ có buồn không?
Mẹ tự nhiên giọng lại khô ran bình thường,
— Ơ hay, buồn thì buồn, nhưng con cái ở bên đây,
không sống bên Mỹ thì còn ở đâu…
Mẹ ngần ngừ kết luận,
— Miễn sao…tụi con anh chị em thương yêu đùm
bọc lẫn nhau là mẹ vui…
Thấy mẹ vui, tôi cũng rộn ràng vui theo. Biết mẹ
thích coi phim bắn súng đoàng đoàng, tôi bật đài cao
bồi viễn tây, hai mẹ con cùng ngồi coi. Ừ, đêm hôm đó,
buổi tối cuối tuần lạnh rét căm căm vùng thung lũng,
tôi nhận được bao nhiêu ấm áp tỏa ra từ vị ngọt ngào,
Mẹ già như chuối ba hương,
Như xôi nếp một, như đường mía lau.
Mà mẹ lúc nào chẳng ngọt ngào, cho nên bữa hôm
đó, năm 82, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, tôi bỏ đi vượt
biên. Đi ngang qua tiệm phở, mẹ bảo hai mẹ con mình
bước vào. Tôi trợn tròn mắt ngạc nhiên, bởi mẹ cả đời
ghét thịt bò, nói mùi gây gây. Thế mà giờ này tự nhiên
đòi vào tiệm phở. Giời ạ, tôi hai mươi tuổi, nhưng còn
ngớ ngẩn như gà tồ, hỏi lại mẹ ơi bước vào tiệm phở để
làm gì. Ngồi xuống bàn phở, mẹ nói con ăn phở thì gọi
đi. Tôi lặng người, chết trân nhìn vào thực đơn tiệm
phở. Tôi từ nhỏ đã thích ăn phở. Được bố dẫn vô tiệm
phở là húp xùm xụp, chớp nhoáng, sạch cạn cả một tô.
Giờ này mẹ ngồi đó không ăn gì hết, nhưng nhìn tôi
hớn hở ăn phở. Mẹ cẩn thận liếc nhìn chung quanh
nói nho nhỏ thì thầm ngay bên tai tôi mai này sang
tới Mỹ, biết còn có phở hay không mà ăn. Tôi thôi gà
tồ, mắt nhìn tô phở bò loang loáng mỡ hăng hăng mùi
quế mùi gừng mà biết trong lòng bồi hồi xúc động. Tôi
lo sợ chuyến tàu Rạch Sỏi ngày Mười Hai tháng Mười
này ghé được vào bến thì...
Mồ côi cha ăn cơm với cá,
Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường.
Nếu đặt chân được tới trại tỵ nạn, tôi sẽ mồ côi mẹ,
khi đó lang thang xứ người liếm lá đầu đường… Nghĩ
tới đó, tôi dừng lại… thôi, không dám nghĩ tiếp, bởi
biết mình dễ xúc động; mà con trai, ai lại khóc như thế,
nhất là nơi công cộng… Cho nên làm gì mà tôi không
cười tươi roi rói trên chiếc xe tow mặc dầu cục cưng
Z260 của tôi bị đụng nát bấy một bên be sườn; dễ hiểu
thôi, thì cũng bởi mẹ vừa đặt chân tới Thái Lan, tôi thôi
liếm lá đầu đường.
Nhưng tin mẹ tới trại tỵ nạn cũng không ngân vang
trọn vẹn. Tin mừng từ Thái Lan tới được mấy tháng,
tin dữ từ Việt Nam vùn vụt bay qua, bà ngoại tôi mất
trước, ông ngoại tôi theo sau chỉ trong một thời gian
ngắn. Cả hai mảnh áo khăn sô đại tang của ông bà
ngoại, mẹ sống trong trại tỵ nạn không hay biết để
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mà khoác vào trả chữ hiếu. Anh chị em tôi quyết định
không thông báo cho mẹ biết, đợi mẹ qua Mỹ rồi tính.
Thì đó, bây giờ mẹ tới Mỹ rồi, bây giờ tính sao? Ngày
vui chưa qua chuyện buồn phải tới. Ngày hôm đó anh
chị tôi ngần ngừ báo tin. Mẹ ơi, đại tang, tang bà và rồi
tang ông. Lần duy nhất trong đời mẹ như muốn vật ra
trên sàn nhà, mẹ sổ tóc rối tung khóc đỏ sưng cả nước
mắt. Tại sao không ai báo tin? Tại sao lại dấu mẹ? Tại
sao ông bà ngoại chết? Tại sao? Tại sao? Bao nhiêu câu
hỏi mẹ khóc lóc tự hỏi. Chung quy mẹ sụt sùi than thở
chắc cũng vì con, con bỏ con đi!
Nhìn mẹ vật vã khóc ông bà ngoại, tôi buồn cho đời
mẹ và luôn cả đời con. Tôi chỉ chịu một cái đại tang
bố mà thôi, nhưng một thời đã rỗng ruột trống hồn.
Tôi tháng Năm năm 84, đặt chân xuống phi cảng San
Jose. Tháng Năm năm 85 bố tôi nằm xuống ở Sài Gòn.
Giây phút xác bố lạnh cóng bắt đầu từ đỉnh mười ngón
chân, tôi không có mặt bên giường. Tin dữ từ Việt Nam
không bay qua. Cả một thời gian dài anh em tôi không
biết mình đã mồ côi bố. Khi tôi quấn được vầng khăn
sô trên đầu để tang, mộ bố ở nghĩa trang Bà Quẹo từ
lâu thôi mầu nâu đất, nhưng xanh đậm mầu cỏ! Buổi
chiều ngày hôm đó, trên vùng trời Bắc Mỹ, mẹ cũng
đại tang, nhưng không phải đơn tang, mà là nhân đôi,
tang mẹ tang bố. Hỏi sao mẹ không vật vã khóc than,
chỉ trong một ngày mà mẹ hóa ra gầy còm xanh lét,
sợi tóc dài vấn khăn đã bạc giờ này lại càng thêm bạc
trắng,
Ơi hời vận nước nổi trôi!
Tang đơn con gánh, tang đôi mẹ gồng.
Dòng thời gian đẩy tới, có lần mẹ trở mình đau nặng,
chỉ trong vòng hai ngày xe cứu thương chớp sáng đèn
đỏ hú còi mang vô Cấp Cứu ba lần. Sau mấy ngày vật
lộn với thuốc, với nước biển, với kim chích dây nhợ
dài lòng thòng, về lại nhà, mẹ ngồi chải tóc vấn khăn
nhung miệng nói tỉnh bơ,
— Hôm qua mẹ gặp bác Thế…
Tôi ngạc nhiên thắc mắc, mẹ hôm qua nằm ở trong
bệnh viện, có đi đâu mà lại gặp bác Thế… Mà bác Thế
là ai? Cô em tái mặt kéo tôi sang một chỗ nói nho nhỏ
vào tai,
— Bác Thế bán hàng ở chợ Ông Tạ, anh quên rồi sao.
Bác Thế chết mấy năm rồi.
Tôi chết lặng người, miệng tự nhiên ú ớ như người
trúng gió độc!
Chết rồi, điềm nào điềm gở!
Cõi nào cõi tang?
Anh em tôi xanh mặt nhìn nhau.
Mỗi đêm mỗi thắp đèn Trời,
Cầu cho cha mẹ sống đời với con.
Văn‱Hóa‱Giáo‱Dục

Màn đêm buông rơi, tôi thả bộ một mình đi ngoài
đường vắng, bố chết rồi, giờ này tôi cầu xin Trời cao
tuôn đổ phép lạ.
Người thiên niên kỷ thứ ba dè dặt với danh từ phép
lạ. Nếu chưa mang ra phân tích, mổ xẻ, đo đạc, tính
toán, người ta e dè trước những hiện tượng siêu nhiên.
Tôi cũng chẳng khác chi, thông thường không thấy
không tin. Thấy rồi lại đặt vấn đề. Loại suy dần dần
từng giả thiết để tìm ra được cốt lõi, một đáp số khoa
học. Nhưng với mẹ, tôi bỏ qua khoa học, tôi hướng về
Trời cao.
Ngày hôm trước mẹ nói gặp người cõi âm. Ngày
hôm sau, tôi nấu cháo gà đặc quánh thơm phưng phức
tiêu sọ bưng hai tay mời mẹ.
— Mẹ ăn cháo này, con bảo đảm mẹ tỉnh lại liền.
Mẹ liếc nhìn tôi, như muốn mắng yêu, “Con, đến là
khéo”.
Mẹ ngồi nhai chậm chạp từng hạt gạo thơm, húp
nho nhỏ từng thìa cháo ngọt. Biết mẹ thích chụp hình,
tôi dọ dẫm,
— Mẹ ăn cháo gà xong, con chụp mẹ tấm hình thật
đẹp phóng thật to treo trong phòng khách.
Mẹ phì cười nghe tôi nịnh. Tôi lấy ra máy hình. Mẹ
ăn cháo xong, mặc vào mầu áo hồng tươi. Mẹ còn hỏi,
— Mẹ mặc như vầy được chưa?
Tôi khen mẹ,
— Đẹp rồi mẹ!
Mà mẹ đẹp thật. Buổi trưa ngày hôm đó nắng trời
yêu mẹ cho nên đổ sáng rực một khoảng sân vườn sau
nhà. Tôi chụp mẹ liên tiếp mấy tấm hình chân dung.
Mẹ mặt phấn hồng tươi, bởi Trời cao cúi xuống cầm cọ
bôi đậm phấn hồng lên khuôn mặt mẹ đang nhìn tới.
Mẹ tôi đó, vẫn đang bước đi những bước tháng ngày

TÂM NGUYỆN

Xin Ngài tận diệt trong con
Những gì hung hãn, tà tâm, oán thù
Những gì gian trá, lọc lừa
Những gì sai trái, đam mê, ngu lầm
Giúp con yêu Chúa ngày đêm
Niềm tin kiên vững giữa miền gió mưa
Giúp con chấp nhận thiệt thua
Dù người đời ghét, không hề trách ai
Yêu người, mến Chúa song đôi
Như câu lục bát muôn đời hai câu
TRẦM THIÊN THU
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hóa ra đèn trời soi đường dẫn lối cho con cháu bước
vào tương lai.

Mẹ, Ảnh Nguyễn Trung Tây
Và mẹ tỉnh lại, như không hề đau ốm, chưa bao giờ
được chở vô nhà thương cấp cứu hai ngày ba lần.
Mấy tháng sau ngày phép lạ xảy ra, tôi bỏ mẹ đi xa,
lần này không phải chỉ mấy thành phố như thời đại
học cư xá, nhưng nửa trái đất và nửa bán cầu; mẹ sống
ở Bắc Mỹ, tôi đi xuống Úc Châu Nam Bán Cầu.
Đường đi xa ngàn dặm,
Lối về ngõ chưa thông!
Tháng Hai năm 2006 nửa đêm về sáng từ phi đạo Los
Angeles, Boeing 747 hãng Cathay Pacific nhẹ nhàng
cất cánh ôm tôi trong lòng bay vút lên cao. Phi cơ bay
lên hướng bắc dọc theo chiều dài tiểu bang Cali. Trời
tháng Hai mùa đông bôi đen mịt mù khung cửa. Tôi
nhìn bên tay phải bờ biển Cali đèn xanh đèn đỏ sáng
rực. Tôi không nhận ra những thành phố sáng ngời
tựa thảm kim cương nằm dọc theo bờ biển, nhưng khi
thấy đèn sáng rực cầu Golden Gate xa xa, tôi biết bên tay
phải là vùng Bay Area, nơi đó thung lũng hoa vàng có
mẹ. Cái biết đơn giản tầm thường khiến cho nước mắt
con trai lưng tròng. Tôi nhớ lại cơn bệnh thập tử nhất
sinh vừa qua của me, nhớ tới tô cháo gà thơm mùi tiêu
nấu biếu mẹ, nhớ lại những tấm hình mầu áo phấn
hồng chụp tặng mẹ. Tôi nghĩ tới con số ba; một, rồi hai,
và ba, ba năm nữa mới quay về thăm lại quê hương
thứ hai, nơi đó mẹ theo định luật tự nhiên đang dần
dần chậm dần từng bước chân. Tôi liếc nhìn lại phiá
nam vùng vịnh Bắc Cali, nghĩ tới mẹ, lòng xao xuyến…
Trong bầu trời đêm đông tối đen dầy cộm những tảng
mây đêm, chuyến bay Cathay Pacific từ từ nhấc mình
chuyển cánh bay hẳn ra Thái Bình Dương nhắm hướng
Melbourne Úc Châu lao tới. Vùng vịnh Bắc Cali đèn
vàng sáng rực một góc trời cứ thế mờ dần, mờ dần,
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rồi tắt lịm nơi đường chân trời đen kịt. Tôi ngồi ở ghế,
nước mắt đỏ hoe hoe vì nghĩ về mẹ, mẹ tôi.
Chiều chiều ra đứng ngã sau,
Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều.
Thời xưa phương tiện truyền thông hạn chế, nhà
giàu mới có chim bồ câu đập cánh bay mệt xỉu đưa
tới được phong thư. Nhân vật trong câu ca dao chắc
nhà nghèo, hèn chi ruột đau quặn thắt tới nỗi đứng đó
ngóng trông bóng mẹ, ngóng mãi, trông mãi, chín mùi
luôn cả một buổi chiều. Tôi may mắn hơn, bởi sống thời
siêu điện thoại. Ở Melbourne, chiều chiều tôi gọi điện
thoại viễn liên về nói chuyện với mẹ ào ào. Giời ạ, bên
Úc Châu, thẻ điện thoại gọi về Mỹ rẻ không ngờ. Thẻ
Gold giá ghi hai chục đô Úc nhưng lại bán đại hạ giá,
tôi mua chỉ trả mười sáu đồng, gọi về Mỹ được hơn cả
ngàn phút, no connection fee. Cho nên tuy xa mặt nhưng
lại không cách lòng, tôi vẫn như ngày còn ở chung nhà
với mẹ, tôi gọi mẹ, mẹ ơi như cơm bữa,
— Mẹ đang làm gì thế? Ngồi đếm tiền hả?
— Tiền ở đâu mà đếm…
— Tưởng mẹ có tiền cho con mượn.
— Ơ hay, tiền ở đâu ra mà cho mượn…
— Con tưởng mẹ có tiền già…
— Thì cũng có tí xíu, nhưng tụi nó chìa tay mượn
hết cả rồi.
Mẹ ngồi nhẩm tính, kể rõ từng chi tiết,
— Này nhé, con Hường mượn mẹ 200, thằng Cường
hứa tuần tới sẽ trả mẹ 152 đồng vừa mượn tháng trước.
Còn thằng Hứa, nó hứa hoài, nhưng có thấy mặt mũi
nó đâu. Cả tuần rồi, trốn biệt đâu mất tăm…
Tôi phục mẹ sát đất,
— Giời ạ, con cứ tưởng mẹ mắt “mủi” kèm nhèm,
giờ này lẫn lộn giấy 100 ra tờ 1 đồng…
Anh tôi ghé vào nói oang oang,
— Chớ, chớ, đừng có mà lầm. Lẫn gì thì lẫn, tiền bạc
thì bà cụ không có lẫn đâu…
Tuần một lần tôi gọi mẹ. Bận lắm nói ngắn, thảnh
thơi nói nhiều. Có một lần đau, tôi dấu không cho mẹ
biết. Khi mặt trần Miệt Dưới đã yên tĩnh, anh tôi mới
báo tin cho mẹ hay. Nhận được tin tức chiến trường
lửa đạn, mẹ bắt em gái tôi gọi qua Úc ngay. Qua đường
dây điện thoại viễn liên, mẹ nói mà như đại tướng
quân khu bốn sao ra lệnh cho trung úy hai hoa mai
vàng vùng đầu hỏa tuyến,
— Đau ốm như vậy mà tại sao không về nhà…
Nghe mẹ phán một câu xanh rờn, tôi phá ra cười. Mẹ
ơi làm sao mà về…
Một, rồi hai, và ba.
Ba năm trôi qua, tôi gọi điện thoại viễn liên thông
báo,
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

— Mẹ ơi, ngày mai con về.
Tháng Mười Hai năm 2008, chuyến bay China
Airlines mang tôi từ Úc Châu về lại Mỹ. Sau mười
mấy tiếng đồng hồ trên không phận Thái Bình Dương,
Boeing 747 China Airlines đưa mũi nhắm cầu Golden
Gate lao tới. Từ xa xa, hai nhịp đèn cầu mờ mờ, rồi dần
dần sáng rực, trở nên điểm nhắm dẫn tôi về lại căn nhà
vùng thung lũng San Jose, nơi đó mẹ đang ngồi chờ.
Cửa mở ra, gió lạnh tháng Mười Hai ùa vào, nhưng
bên trong vẫn ấm áp bởi mẹ giơ rộng vòng tay ôm chặt,
ngày hội trùng dương thứ hai trong đời tha hương của
tôi. Lần trước mẹ tới Mỹ, tôi đón mẹ. Lần này tôi về Mỹ,
mẹ đón tôi.
Mẹ đó, gần chín mươi rồi, nhưng vẫn khỏe mạnh,
tiếng nói oang oang như chuông, rõ từng nét, đậm
từng âm.
— Mẹ chì thật!
Mẹ nhìn tôi ngơ ngác không hiểu. Tôi đổi chữ,
— Mẹ khỏe thật!
— Chuyện, con đã nhìn thấy chưa?
Tới phiên tôi ngớ ngẩn gà tồ,
— Thấy gì hả mẹ?
Chị tôi chen vào,
— Cậu đã nhìn thấy cái máy tập thể dục của mẹ
chưa?
À, thì ra là thế, anh tôi biết mẹ không còn đi bộ ngoài
đường nhiều như thời xưa nữa, ông ấy mua biếu mẹ
nguyên một cái máy rung. Chỉ việc ngồi hoặc đứng
trên đó, máy rung rung lắc lắc như người đi bộ. Mẹ chỉ
cái máy phán ngay,
— Mỗi ngày mẹ tập mười lăm phút.
Tôi phá phách đứng trên máy, bật nút điện để máy
lắc rung rung. Mẹ miệng nhai trầu bõm bẽm nhìn tôi,
— Đó, con thấy chưa.
Mẹ ơi, con thấy rồi, con thấy mẹ có tuổi, nhưng tạ
ơn Trời, mẹ không tiểu đường, không cao máu, không
cholesterol. Chắc tại mẹ có gene ông ngoại, chín mươi
chín tuổi vẫn còn tinh anh, lưng thẳng tắp; tối hôm đó
ông ngoại lên giường nằm ngủ, ngủ luôn một giấc.
Nghe tôi nhắc tới ông ngoại, mẹ chép miệng,
— Thì năm nay mẹ cũng chòm chèm chín mươi
rồi...
Tối Giao Thừa Tết Đinh Sửu 2009, tôi đại diện anh
chị em cháu chắt trong nhà,
— Con chúc mẹ khỏe mạnh, sống mãi, tiếp tục làm
đèn soi đường dẫn lối cho anh chị em chúng con noi
theo.
Tôi lên phố Việt Nam, vớ vẩn làm sao lại nhìn thấy
DVD Thần Điêu Đại Hiệp, Anh Hùng Xạ Điêu, và Cô
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Gái Đồ Long bộ cũ. Tôi bê hết cả ba tập phim về nhà.
Về tới nhà, tôi mở ngay cho mẹ coi,
— Mẹ còn nhớ phim Thần Điêu Đại Hiệp không?
Mẹ nhìn lên màn ảnh TV High Definition của Sony,
cô Long năm 1990 lại hiện ra, vẫn với tà áo dài trắng
toát ngôi cổ mộ.
— Tưởng ai, cô này Cô Long đây mà.
— Con tưởng mẹ quên rồi.
Không, làm sao mà quên được. Mẹ ngồi ngay xuống
ghế, mắt dán nhìn lên màn ảnh có Ngôi Cổ Mộ với Cô
Long, Dương Hóa, và Lý Mạc Sầu, mẹ nói cả ba người
một đời lận đận vì yêu. Năm 1990 mẹ coi Cô Long phim
bộ đầu máy VCR. Năm 2009 mẹ vẫn say mê Cô Long
đầu máy DVD màn ảnh Plasma HD rõ từng nét. Mẹ
vẫn thế vẫn mê phim Hồng Kông. Mẹ ăn trầu đỏ thắm
thảnh thơi ngồi coi phim, tôi nằm dài trên ghế nệm say
mê coi với mẹ bộ phim thời xa xưa, thế là hạnh phúc
lại tràn lan dư thừa.
Mẹ vẫn thế, vẫn là trung tâm, là nam châm mang
lại chung một đích điểm tất cả những mảnh đời tha
hương của con, cháu, và chắt, của tứ đại đồng đường.
Trời cao đã lấy mất đi bố tôi, nhưng Trời tặng cho
tôi một bà mẹ, mẹ vẫn khỏe mạnh, vẫn ngọt ngào, vẫn
tinh anh.
Gặp ai, tôi cũng cứ hay nói tưởng như sáo ngữ,
— Mẹ tôi gần chín chục rồi, nhưng tạ ơn Trời, vẫn
khỏe mạnh.
Nhưng sâu thẳm trong tim, tôi không sáo ngữ, bởi
lời đó vẫn là một câu kinh Tạ Ơn riêng tư ngày Lễ Tạ
Ơn tháng Mười Một,
…Tạ ơn cho người mẹ, một đời lặn lộn thân cò nơi quãng
vắng, kiếm gạo nuôi chồng và nuôi con...
Tháng Hai năm 2009 tối hôm đó, chín giờ đêm, cảng
phi trường San Francisco mở rộng mang tôi về lại Úc.
Mẹ bật khóc trên bờ vai tôi. Tôi bồi hồi cũng muốn khóc
theo, nhưng lại cầm lòng. Mười hai giờ đêm năm phút
sáng sớm, chuyến bay China Airlines nhấc bổng mang
tôi về lại Úc Châu.
Về tới văn phòng Melbourne, tôi nhắc điện thoại
gọi. Đầu giây bên kia tiếng chuông tiếp tục ngân vang,
không ai trả lời. Tôi cúp máy gọi lại, bên kia phương
trời Bắc Mỹ tiếng mẹ sang sảng ngân vang,
— Hêllô…
Tôi lếu láo “nhái” lại âm giọng Bắc Kỳ của người phụ
nữ nguyên gốc Sài Thị, Hưng Yên,
— Hê-nô…
Đầu giây bên kia, tiếng mẹ vang vang,
— Xin lỗi, ai đó?
Tôi phá ra cười, cười thật to,
— Mẹ ơi, con đây…
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Người quản thủ thư viện trợn tròn cặp mắt xanh
xanh nhìn tôi,
— Sao mặt mày lại hớn hở như thế?
Tôi ăn nói không đầu không đuôi,
— Vừa mới nói chuyện với mẹ, mẹ tôi.
Cô quản thủ thư viện đầu gật gật, miệng cười tủm
tỉm,
— I see…
Tôi nhìn khuôn mặt của cô quản thủ thư viện Úc
Châu. Tự nhiên tôi nhớ lại khuôn mặt của ông tài xế xe
tow Bắc Mỹ năm nào. Lạ lùng ghê, dù chỉ là một vài lời
ngắn ngủi nói về mẹ, thế mà thiên hạ bất luận chủng
tộc, từ cổ chí kim, ai ai cũng hiểu đại danh từ mẹ.
Thế đấy, từ bao lâu rồi, tôi vẫn có cả ngàn điều muốn
viết, viết về mẹ, mẹ tôi, năm nay đã gần chín mươi.
Mother’s Day, Tháng Năm

Tình Mẹ.

Mẹ là ngọn nến lung linh
Là làn gió mát ấm êm gia đình
Nến kia thắp sáng niềm tin
Gió làm dịu mát tháng ngày đời con
Một đời Mẹ vẫn sắt son
Nuôi con khôn lớn chắt chiu từng ngày
Dạy con lẽ phải điều hay
Mong con khôn lớn nên người Kitô
Nhưng con lòng dạ ngây ngô
Nên làm Mẹ giận, Mẹ buồn đôi khi
Xuân về, hạ đến, thu đi
Đông sang giá lạnh sá chi thân gầy
Một ngày nối tiếp mọi ngày
Mẹ không quản khó dấn thân cho đời
Bao la như cả đất trời
Những lời Mẹ dạy trọn đời khắc ghi
Đường tình Mẹ dẫn con đi
Tình yêu mến Chúa, tình thương con người
Dù khó khăn Mẹ vẫn cười
Con tròn giấc mộng ầu ơ trưa hè
Gió về khe khẻ thu sang
Trên cây một chiếc lá vàng sắp rơi
Mẹ ơi con hiểu một điều
Hắt hiu đời Mẹ, rạng ngời đời con
Chân thành một tấm lòng son
Xin trao về Mẹ thay lời tri ân.
Kính nhớ Mẹ thân yêu
ĐÀO NGUYỄN
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NHỚ NGÀY
HIỀN MẪU
-Ngày Motherday lại đến rồi
Chạnh lòng nhớ mẹ quá đi thôi!
Buồn thuơng, tiếc nuối dâng vời vợi!
Tâm tư xao xuyến, dạ bồi hồi-Mẹ tôi không đẹp, nhưng thật hiền
Suốt đời lam lũ, kiếp truân chuyên
Lo âu, vất vả nhăn vầng trán
Nụ cười khắc khổ, nhưng rất duyên
-Mẹ không nề quản nỗi nhọc nhằn
Dầm sương dãi nắng, để kiếm ăn
Nuôi con khôn lớn, cho ăn học
Dạy con học lễ, trước học văn
-Mẹ dạy cho con đủ mọi điều
Dạy ăn, dạy nói, dạy thương yêu
Mến Chúa hết lòng, yêu đồng loại
Thảo hiếu mẹ cha phải thật nhiều
-Nhớ ngày còn bé, ở quê hương
Nứu áo mẹ yêu dẫn đến trường
Bâng khuâng, rạo rực, hòa lẫn lộn
Một sáng Thu buồn, vẫn còn sương
-Làm sao quên được, một buổi chìều!
Buồn dâng vời vợi, tiễn mẹ yêu
Vĩnh biệt đàn con rời cõi thế
Lòng con trống vắng, biết bao nhiêu
-Giờ đây con mẹ đã xa rồi
Tới miền đất lạ thật xa xôi
Mỗi lần kỷ niêm “Ngày Hiền Mẫu”
Con nhớ mẹ nhiều quá đi thôi!
-Nguyện Chúa từ nhân thương mẹ nào!
Đưa linh hồn mẹ đến Trời cao
Để rồi nhìn đến đoàn con dại
Đứa buồn, đứa khổ, đứa lao đao
Ngày hiền mẫu 2010
Dzuy Cali.
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Chúc Thư Của
Người Mẹ
Hoàng Thị Đáo Tiệp

T

ham dự Thánh Lễ sáng thứ Bảy đầu tháng Ba
của ngày Mùa Chay (6/3/2010) để kính Đức Mẹ
xong, lòng dạt dào xúc cảm tôi gọi cho chị bạn.
Chị hiện đang là bạn đọc của tôi trên Nguyệt San Trái
Tim Đức Mẹ, nhưng chúng tôi vốn đã quen nhau từ lúc
còn ở bên quê hương. Quen trong một dịp cùng “khăn
gói quả mướp” đi chấm thi tốt nghiệp phổ thông và hôm
đó là ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau rồi chấm thi
chung. Giờ ăn trưa tôi có đem theo loong guigoz1 cơm
với mấy con tép rang. Chị thì cũng loong guigoz cơm
với tép rang, nhưng còn có thêm một loong guigoz nữa
đựng canh chua rau nhút nấu với tép. Chị hiếm hoi chỉ
có mỗi một cô con gái và đưa nhau về sống với mẹ vì
chồng phải đi cải tạo! Chị giàu tình người, giàu lòng
nhân ái nên mới gặp mới quen nhưng thấy tôi ăn “khô
hạn” thì thương, xẻ bớt canh chua rau nhút vào loong
guigoz cho tôi lại còn tế nhị nói là canh chua bà cụ thân
sinh nấu ngon lắm nên muốn tôi ăn thử…. .
Tôi gọi chị để đề nghị một điều và hy vọng chị sẵn
lòng giúp:
- Chị ơi em kính mời chị cùng viết bài cho báo Mẹ
số tháng Năm này! Tháng Năm: tháng hoa Đức Mẹ và
cũng là tháng có lễ “Mother’s Day” cho đời làm mẹ của
chúng mình nên đề tài em muốn viết là “Chúc Thư
Của Người Mẹ”. Vâng, thưa chị là chúc thư “của người
mẹ” chớ không chỉ là “của mẹ” thôi! Vì “của mẹ” thôi thì
ý riêng em, em viết cũng được; đằng này “của người
mẹ” nên em thiết tha được tranh thủ thêm ý của chị với
dăm ba chị em nữa! Em. . .
Quả đúng chị sẵn lòng giúp thật! Tôi chưa dứt lời đã
nghe tiếng chị reo vui bên đầu dây:
- Em nói cái điều nghe được lắm đó nghen cưng!
Vì đấy chính là em tạo dịp cho các bà mẹ thầm lặng
như chị vốn chẳng mấy ai biết tên nghe tiếng, lại được
hân hạnh nói năng trên báo! Mà nói năng dưới hình
1
loong guigoz là cái loong bằng nhôm đựng sữa bột hiệu
Guigoz mà các bà mẹ hay mua cho con trẻ bú. Sau 30 tháng Tư,
loong guigoz được hầu hết công nhân viên chức “chiếu cố” để
ngày ngày đựng thức ăn đi làm. Việc chúng tôi chẳng hạn, lại
“đồng điệu” cùng ăn tép vì lúc đó đồng lương không chỉ riêng
nhà giáo mà nói chung công nhân viên chức “nghèo mướp” nên
được ăn với tép cũng đã là “sang”.
Gia‱Đình‱Xã‱Hội

thức viết chúc thư là được một công đôi việc nên chị
thích lắm! Vì vừa thân thỉ trao nhau kinh nghiệm cùng
những trở trăn trong đời làm mẹ; lại vừa được nhắc bảo
và nhắn nhủ cho con cái khát vọng yêu thương mình
dành cho chúng để mong chúng được nên hay nên tốt
mà sung sướng tấm thân! Bởi vậy, không những chị
ủng hộ em hết mình, còn cám ơn em nữa! Em đúng là
khôn ngoan và giàu khiêm hạ mới nghĩ ra được cái đề
tài như thế để gọi mời nhau cùng cộng tác!. Cho nên
chị thấy là phải khen thêm em một lần nữa đó cưng!
Mừng được chị hoan hỉ giúp nhưng xấu hổ vì bị chị
khen, tôi khẽ nói để chị hay:
- Bà chị ơi bà chị khen oan em lắm! Em không có
dám nhận đâu! Ý đó đâu phải tự em nghĩ ra mà do
Đức Mẹ ban cho, vì em viết phục vụ báo Mẹ và lại là số
báo tháng hoa Mẹ nữa! Nói thật chị thương: ý đó em
vừa mới được Đức Mẹ ban tức thời lúc đang tham dự
Thánh Lễ sáng nay là Thánh Lễ đầu tháng kính Mẹ,
nên bổn phận em là sốt sắng làm theo sự soi dẫn của
Mẹ, mà chị là người đầu tiên em gọi.
- Ý a hấp dẫn nhen cưng! Và hẳn là có liên quan đến
chị, em mới mau mắn gọi chị trước tiên?
- Vâng, đúng thế chị ạ! Vì cảm từ việc mình được soi
dẫn, em nghĩ ngay lập tức đến chị!
Tôi đáp thế, chị reo lên:
- Vậy thì cưng bật mí cái rụp coi! Chị đang nóng
lòng muốn biết lắm đây!
- Vâng! Em cũng sẵn sàng đây! Nhưng, với điều
kiện chị không có buồn em thì em mới dám!
- Em lo cái chuyện bò trắng răng nhen! Chị mà đi
buồn em thì chị đâu có xứng đáng làm chị của em!
Hơn nữa em đã nói là do cảm từ việc được Đức Mẹ soi
dẫn! Thì em cảm thế nào cứ đơn thành và thẳng thắn
cho chị biết là chị mang ơn em không hết nữa là!
Được chị xác quyết vậy, tôi tình thật kể chị nghe
đầu đuôi sự việc. Chả vì bước sang đầu tháng Ba tôi bị
ốm nên có một số điện thư được các người thân quen
gửi đến, tôi chưa đọc hết. Tối hôm qua (tức thứ Sáu
5/3/2010) tôi thấy trong người được khoẻ hẳn nên ngồi
đến khuya lắc bên máy để lần lượt đọc hết các điện
thư. Trong đó có điện thư của thầy Phan Huy Hiếu ở
Đan Viện Thiên An, Huế. Thầy gửi tấm ảnh một bé
gái khoảng 3 tháng tuổi mà hai con mắt đã không mở
được suốt từ lúc mới sinh và kèm theo lời viết:
“Chị ơi tuần trước em có việc của Đan Viện nên có về
quê, nhờ vậy mà em được tận mắt chứng kiến hoàn cảnh quá
tội của gia đình anh Tình! Cả hai vợ chồng đều thất nghiệp,
mà vì dở duyên nên phải cưới! Anh Tình không có nhà riêng
nên cưới vợ về thì vẫn sống chung trong căn hộ nhỏ của mẹ
mà anh là con cả! Mẹ anh có tới 6 con, mặc dầu đau yếu vẫn
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cố đi chạy chợ kiếm sống nuôi con! Cách đây gần 3 tháng vợ
anh sinh được đứa con gái chưa kịp mừng, tuy khi sinh là
tiền góp của xóm làng cho nữa, nhưng cái bệnh quái ác là
bé không mở được mắt làm hai vợ chồng buồn vô cùng và bị
lung lay đức tin nhất là vợ mới trở lại Công Giáo! Ước mong
của hai vợ chồng anh Tình là con mình được nhìn thấy. Xin
chị cầu nguyện cho, và cũng xin chị xem giúp được chi cho
cháu bé với bố mẹ cháu thì chị giúp nhé! Tấm ảnh của bé là
tự em đi nhờ người chụp để em gửi qua cho chị. Tiếc là họ
chụp hơi bị mờ, mà vùng đó kiếm người chụp hình khó lắm
vì phải đi xa 3 cây số mới có người chụp hinh. ”
Ôi! Xem ảnh và đọc những lời thầy Hiếu viết, tôi
chạnh lòng vô cùng! Và càng đọc càng xem tôi càng
chạnh lòng khôn tả! Vì chuyện sinh ra mà không mở
mắt được thì tôi có nghe nhưng chưa có thấy! Đây là
lần đầu tôi thấy, lại hoàn cảnh của một gia đình đã quá
nghèo còn thêm đủ thứ hoạn nạn…nên nếu tôi mà thế,
biết đâu mình còn bị lung lay đức tin hơn cả họ nữa là!
Cho nên dù đã sốt sắng cầu nguyện cho, tôi vẫn cứ bị
bức xúc thế nào (nhất là việc “dở duyên” đã không dấm
dúi phá thai như thói thường, mà dù thất nghiệp và
chưa tự gầy dựng được chỗ ở riêng vẫn lo tổ chức đám
cưới … để chuẩn bị cho đứa bé sinh ra được đôi bên
gia đình chấp nhận với luôn cả trong xứ ngoài làng
cũng chấp nhận nữa… nên phải là đáng thương đáng
thưởng lắm chớ! Đằng này bé sinh ra bị như thế, liệu
rồi đây những cặp bị “dở duyên” khác có dám giữ cái
thai và tổ chức lễ cưới chăng?!) Nỗi bức xúc theo tôi
lên cả trên giường ngủ nên khi được thức giấc lúc 3
giờ sáng, tôi chỗi dậy ngay lập tức: thống thiết dâng
chuỗi kinh Kính Lòng Thương Xót Chúa để cầu cho
nữa! Rồi sáng ra tôi đi Lễ, nỗi bức xúc cũng lại theo đi
và lúc này thì nó làm tôi cứ phải buồn muốn khóc thôi!
Vì thấy khuôn mặt của ai ai cũng đều có đôi mắt được
mở ra, lại còn trang điểm cho đôi con mắt mình thêm
đẹp…nên tôi cứ phải nghĩ đến khuôn mặt dị dạng của
bé bị thiếu vắng đôi mắt mà càng xót cho bé, xót luôn
cho mẹ của bé chắc là phải khóc suốt thôi! Tôi cũng
hiểu nếu tôi là mẹ của bé thì dễ chi tôi có an bình và
vui sống với cảnh ngày đêm thấy con gái mình như
thế! Và vì cứ phải bị buồn muốn khóc nên lúc nghe
đọc Phúc Âm thư về người cha nhân hậu, thì lời Chúa
dạy “phải mở tiệc và ăn mừng” (Lc 15:32) vụt được giữ lại
trong trí tôi, làm tôi cứ phải suy nghĩ vì xem như đây
chính là lời Chúa dạy cho riêng mình trước sự việc. Mà
suy nghĩ về lời này Chúa dạy là tôi chỉ có thấy mừng
vui phấn chấn thôi, nên mọi bức xúc khổ lòng trong tôi
cũng vụt được tan biến đi. Bởi ý trực tiếp của lời dạy
là nói về sự vui: có vui mới có “mở tiêc và ăn mừng”
nên tôi tin rồi đây mắt của bé sẽ được nhìn thấy. Lời
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dạy còn thiết tha giục giã
tôi rằng “phải”: tức là
tôi phải xông xáo hành
động đề tạo cái niềm vui
đó! Vậy thì tôi phải hành
động thế nào đây, cho bé
bị mù bẩm sinh này, vì tôi
muốn bé được nhìn thấy
lắm! Cho nên tôi hướng
lên tượng Đức Mẹ (vì tôi
đang trong dãy băng ghế
trước tượng Mẹ và hơn
nữa hôm nay tôi đi Lễ
sáng thứ Bảy đầu tháng
kính Mẹ) xin Mẹ ban ý
chỉ dạy cho mình làm.
Thì chính lúc đó tôi được nhớ lập tức hai sự việc:
Việc trước tiên là việc Chúa Giêsu trong ngày sabbat
tức ngày mà luật của người Do Thái cữ làm viêc xác,
nhưng Chúa thì lại chạnh lòng thương một người mù
từ lúc mới sinh nên đã chữa lành cho, và điều đó được
Phúc Âm của Thánh Gioan ghi lại:
Đang khi Chúa Giêsu đi qua, người thấy một người mù
từ khi mới sinh. Các môn đệ hỏi người rằng: ‘thưa Thầy, ai
đã phạm tội, hắn hay cha mẹ hắn khiến hắn mù từ khi mới
sinh?” Chúa Giêsu đáp: “Không phải hắn cũng chẳng phải
cha mẹ hắn đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa
được tỏ ra nơi hắn. Bao lâu còn ban ngày, Thầy phải làm
những việc của Đấng đã sai Thầy. Đêm đến không ai có thể
làm việc được nữa. Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là sự
sáng thế gian.” Nói xong Người nhổ xuống đất, lấy nước
miếng trộn thành bùn, rồi xoa bùn lên mắt người ấy và bảo:
“ngươi hãy đến hồ Si-lô-e mà rửa” (chữ Si-lô-e có nghĩa là
Người được sai đến). Hắn ra đi rửa, rồi trở lại thì trông thấy
được (Ga 9:1-7).
Việc kế đến là tôi nhớ mình có đọc thấy đâu đó câu
chuyện kể về những người đi hành hương (hình như
đến Lộ Đức thì phải?) vào một đêm nọ cùng quây quần
trước tượng Đức Mẹ trong nhà thờ để cầu nguyện. Thì
họ thấy có một bà mẹ với đứa con thơ được bà trùm
kín trong chăn và bà cứ quỳ trước tượng Mẹ mà khóc!
Bà khóc càng lúc càng nức nở nên có mấy người tiến
lên an ủi bà và xin bà đừng làm ồn vì mọi người đang
cần sự yên lặng để cầu nguyện. Bà mới mở tung cái
chăn đang trùm kín con ra cho mọi người xem. Ôi! Thì
ra trên khuôn mặt của bé không có hai con mắt như
mọi trẻ bình thường khác! Thế là mọi người cùng thổn
thức và chung một lòng thiết tha cầu xin Đức Mẹ chữa
lành cho đôi mắt của bé …. .
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Hai sự việc được nhớ ra để tôi thêm xác tín điều
mình tin tưởng mắt của bé sẽ được nhìn thấy là có cơ
sở chắc chắn ở tình Chúa yêu thương và Chúa quyền
năng. Vấn đề là phải làm sao để việc của bé được Chúa
“thấy,” tức là được chạm đến đôi mắt thương xót của
Chúa? (Tôi tin Chúa đã có “thấy” rồi, nên mới cho xảy việc
thầy Hiếu được Đan Viện sai về nơi đấy mấy hôm để phải
bức xúc mà tin qua cho tôi! Còn tôi phải lúc ốm mới chưa
xem chưa đọc tin thầy, vì nếu đã xem đã đọc thì rất có thể
đến hôm nay tham dự Thánh Lễ thứ Bảy đầu tháng kính
Đức Mẹ, nỗi bức xúc tôi được nguôi ngoai chớ không như
thế!) Muốn vậy thì phải cùng nhau chung lòng chung
sức yêu thương bé và nài xin qua sự chuyển cầu của
Đức Mẹ để dâng lên Chúa, xin Chúa kíp gửi ân nhân
đến cứu chữa cho bé. . . Mà tôi thì sẵn đang được viết
bài hàng tháng trên báo Mẹ nên tôi cũng được lập tức
thấy ra việc mình phải làm. Và thấy ra việc mình phải
làm thì tôi cũng được hiểu lập tức trở lại lời Chúa dạy
lúc nãy là: “phải mở tiệc và ăn mừng”! Có nghĩa rằng
một khi tôi xông xáo đưa việc của bé lên báo Mẹ thì coi
như là “mở ra được tiệc thương xót bé” để mời gọi quý
bạn đọc cùng tham dự, nên tiếp theo sẽ là “ăn mừng sự
việc của những tấm lòng hảo tâm” sẵn sàng chịu tốn hao
thời giờ và tiền của để cầu nguyện và tiếp tay trong
việc chữa trị cho đôi mắt bé được nhìn thấy.
Tôi kể đến đây thì được nghe chị bạn nói xen vào:
- Cho nên em mới chọn đề tài phải viết là “chúc thư
của người mẹ” bởi vì nó đang sẵn có được hai người mẹ
viết rồi! Mà đó lại là hai người mẹ bị lâm vào cảnh quá
đau khổ do sinh ra đứa con mắt không mở được, nên
khát vọng yêu thương tột bậc của mẹ dành cho còn là
chỉ mong làm sao con mình được nhìn thấy! Điều đó
ý nghĩa lắm, vì để cho những người con sinh ra có hai
con mắt được mở bình thường hãy biết quý trọng mắt
mình mà luôn phải giữ gìn bảo vệ nó. Chớ đừng chê
mắt mình không đủ to đủ đẹp để đi phẩu thuật nọ kia:
vừa phí phạm đồng tiền vừa có khả năng làm giảm
thọ mắt hoặc làm hại đôi con mắt của mình vĩnh viễn!
Cũng như có mắt để cho nhìn thấy thì phải biết chọn
điều hay điều tốt để làm và biết nhìn xa trông rộng để
sống sao cho đời mình được nên hay nên tốt, nở mặt
mẹ cha, vẻ vang dòng họ và hữu ích cho đời. Và em
gọi chị để rủ chị cùng tham gia viết vì chị hiểu chắc
là em nhớ việc chị hay có than với em chớ gì? Than
rằng cô con gái yêu quý độc nhất của chị lúc sinh ra
được Chúa cho mở hai con mắt vừa to vừa đen nhánh
xinh đẹp vô cùng, mà lúc lấy chồng thì quái ác thay lại
nhắm hết hai con mắt để lấy và còn bỏ luôn hết ngoài
tai bao lời của cha mẹ khuyên! Vì thế con mới lấy phải
người chồng ăn chơi đàng điếm, đã có vợ có con vẫn
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cứ lăng nhăng với hết cô nọ bà kia bỏ bê gia đình…
làm con nhiều lúc đang đêm chờ chồng không thấy về
là cứ muốn chạy vung ra đường cho xe cán! Hiện nay
thì con hết còn thương yêu chồng nên không nghĩ đến
chuyện tự tử nữa, mà muốn là phải ly dị! Bởi vậy con
làm khổ cho đời con đã đành, khổ lây cho đàn trẻ và
khổ không biết cơ man nào mà nói cho tuổi già của anh
chị chắc là đến lúc thở hơi cuối cùng vẫn chưa được
yên vì con!
Chị nói thế rồi im lặng và tôi nghe như có tiếng khóc
trong giọng nói ở mấy lời chị nói sau cùng! Tôi thỏ thẻ
cùng chị:
- Bởi thế em mới xin là chị đừng có buồn em thì em
mới dám!
- Em an tâm! Không đời nào chị buồn em mà còn
cám ơn em là khác! Chỉ tại vì phải nhắc lại chuyện
con nên chị thấy thương cho đời con và tủi lây cho đời
mình vậy thôi! Còn sở dĩ chị nghẹn lời không nói tiếp
vì chị vụt được thấy ra cái lỗi tầy đình của chị: điều mà
suốt từ bao năm qua chị không hề thấy! Chớ nếu chị đã
được thấy thì không chừng chị đã giúp con tự cứu vãn
cho hạnh phúc của con rồi!
Ối! Mừng được nghe chị nói vậy, mà nói với giọng
rắn rỏi vui nên tôi cũng đáp lời chị với giọng vui tươi
hóm hỉnh:
- Nhất cho bà chị của em nhen! Vậy thì bà chị làm
ơn nói lẹ lẹ giùm kẻo cái ý sáng suốt ấy nó bay biến
đâu mất thì chúc thư của mình cũng bị mất bớt điểm
nữa đó!
- Thì vâng chị xin rút cái kinh nghiệm xương máu
của chị mà can đảm nói ra điều này với quý bà mẹ để
mong đừng có bà mẹ nào giẫm phải vết chân của chị!
Đó là cứ mỗi lần bị thấy bị nghe con than khổ về chồng
thì chị hay trách đi trách lại con rằng:
“Mẹ đã chẳng có bảo trước cho con sao?! Chỉ cần con mở
hai con mắt con ra mà nhìn mà xem mà dò thì con sẽ thấy nó
là mẫu người không thể nào đem hạnh phúc đến cho vợ cho
con! Nhưng con cứ nhắm hết hai con mắt lại để mà lấy nó
cho bằng được vì quá yêu thương mù quáng mất rồi!”
Cho nên tôi chỉ có làm con thêm bất mãn, thậm chí
tuyệt vọng về chồng mà không còn thiết phấn đấu để
bảo vệ và vun quén cho hạnh phúc gia đình! Và đấy
là tôi cũng đã làm cho con rể thêm bất mãn về thành
kiến của má vợ nên thấy có phấn đấu sửa lỗi cũng vô
ích! Bởi vậy, lẽ ra khi việc hôn nhân của con đã thành
sự rồi, thì dù cho con rể con dâu có như thế nào: nhất
định là mình phải luôn chấp nhận. Mình lấy tình yêu
thương tha thứ để sửa lỗi cho con và bằng mọi cách
vun quén ngày một thêm cho hạnh phúc lứa đôi của
con.
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Nói được chỉ có bằng
ấy lời thì chị lại rơi vào
im lặng, tôi cũng lặng im
để chờ nghe chị nói tiếp,
và đây chị nói:
- Đủ rồi nhen em! Thật
không ngờ chị được sáng
suốt để nói cái lời “nặng
ký” đến vậy nên chị mãn
nguyện lắm rồi em! Và từ
nay chị cũng được thấy
ra việc chị phải kíp làm
để giúp con giành giật
lại chút hạnh phúc hãy
đang còn le lói chớ chưa
tắt ngủm! Chị tin đây là
ơn của Đức Mẹ soi sáng cho chị qua trung gian của
em, của thầy Hiếu và đặc biệt là của người mẹ trẻ đáng
thương sinh ra đứa con mắt không mở được. Chị hứa
sẽ luôn cầu nguyện không những cho mắt bé sớm được
nhìn thấy mà còn cho cả những mẹ như chị dẫu được
nhìn thấy mà cứ như mù nên hại mình, hại lây đến
con!
Chào tạm biệt chị, tôi lao vào công việc của một ngày
làm ăn với bao phấn chấn. Rồi tôi lo liên lạc với thầy
Hiếu để xin số điện thoại cùng địa chỉ của cha xứ nơi
gia đình bé cư ngụ. Được có rồi thì tôi lo gọi về cha xứ
xin ngài cho biết thêm về bé, cũng như thưa trình với
ngài vài ba ao ước tôi muốn xúc tiến trong việc an uỉ bé
để mong được ngài chấp nhận và thương giúp.
Hơn một tuần sau tôi lo gọi đến một chị bạn khác
để mời chị cùng viết chúc thư. Tôi gọi chị vì chị cùng
cảnh hiếm hoi chỉ có một con như chị bạn tôi đã xin
ý hôm nọ, nhưng con của chị là con trai và trước đây
trong những lần gọi thăm nhau chị hay có nói về nỗi
buồn tức con mình:
“Đã được Chúa cho có hai con mắt thì lấy vợ là phải mở to
hai con mắt để dò tìm đâu đó rồi hãy lấy! Đằng này nhè con
nhỏ ăn học dở dang, việc làm chưa có và nhất là không nên
nết chưa chi đã sẵn sàng trao thân để cho có chửa, mà con
thì cứ nhắm mắt đòi phải rước cho bằng được về nhà! Thành
thử chiều ý con đành phải cưới cho, chớ dâu con gì cái thứ
không ra chi ấy mà thương.”
Mừng được chị nhận phôn. Nhưng, tôi chưa kịp
thốt trọn lời chào thăm thì đã nghe chị báo một loạt
tin buồn :
-Anh đã được Chúa gọi về cả nửa năm nay rồi em
ơi! Còn chị thì bị cao máu suýt chết, may được cứu
sống, nhưng một chân đang bị liệt, muốn đi chị phải
đi với cái ghế giúp cho đi! Chị đang về ở với con cùng
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hai cháu nội vì mẹ chúng đã bỏ đi ở với thằng khác và
đang sắp có con với hắn! Mà con chị lúc vui thì thôi,
còn buồn là nó đay nghiến chị, đổ lỗi tại chị không ưa
vợ nó nên là đầu mối của mọi chuyện làm cho vợ chồng
nó cắn cấu nhau và lục đục suốt để phải đi đến tan vỡ!
Cả đến hai thằng cháu nội chị hết dạ thương yêu, đứa
được bảy tuổi, đứa mới năm tuổi mà có lúc cũng nói
những lời làm khổ chị lắm em! Chúng nói là, “bà nội già
rồi, bà nội tính xem còn sống được bao năm nữa mà bà nội ở
ác với mẹ con dữ vậy?! Mẹ con nói tại hận bà nội nên mẹ mới
bỏ ba con đi lấy người khác, để rồi đây bà nội chết đi là bà nội
sẽ phải trả lẽ với Chúa về cái tội làm đổ vỡ hạnh phúc hôn
nhân của con cáí cho đáng đời bà nội luôn!” Chị biết là mẹ
chúng xúi chúng nói như thế với chị, để muốn chúng
thù ghét chị cũng như dằn mặt chị! Nhưng em ơi cảnh
chị bây giờ ra đến nông nỗi này và cảnh con cháu mình
đã thế, chị đâu còn lòng dạ nào để buồn trách con dâu
hoặc tự bào chữa cho mình! Mà đúng thật là chị đang
lo sẽ phải trả lẽ với Chúa việc mình không những đã
làm hỏng hạnh phúc lứa đôi của con, mà còn đẩy con
dâu vào thế phản bội chồng của nó nữa, em ơi!
Tôi hối hận việc mình bẵng đi có cả năm chưa gọi
thăm chị nên trước bao tin buồn dồn dập chị báo, tôi
ngậm ngùi thương cảm tận đáy lòng và chỉ biết ân cần
nói những lời an ủi dù đã quá muộn màng! Tôi tuyệt
đối không dám hở môi tí nào việc mời chị viết chúc
thư! Nhưng, cái ý đầy trăn trở trong lòng người mẹ
qua các tin buồn chị báo, tôi thấy quả đấy là một nét
son đáng quý để mình đem vào chúc thư.
Và rồi giữa lúc tôi đang suy nghĩ hãy nên gọi chị
em nào nữa đây để mời viết tiếp chúc thư thì tôi nhận
được điện thư môt chị bạn vong niên. Chị có gửi kèm
theo mấy tấm ảnh đông vui của đại gia đình chị gồm
hai vợ chồng chị, với bốn cặp vợ chồng của con trai
con gái chị, cùng đàn cháu nội cháu ngoại đến ăn tân
gia ở ngôi nhà cậu con trai út mới tậu. Thấy cảnh sum
họp đông vui của đại gia đình chị trong cái ngày mà
ở đất Mỹ này không dễ gì quy tụ được đầy đủ các con
các cháu (vì cho dù là anh chị em ruột thịt đi nữa thì
ít nhiều cũng có sự tị nhau trong việc kẻ tậu nhà mới,
nhà to, người nhà cũ, nhà nhỏ … nên khó thể cùng đến
với nhau để cùng ăn mừng tân gia cho nhau ), tôi mail
lập tức cho chị để chúc mừng và xin chị làm ơn bật mí
cho cái bí quyết.
Vừa mới mail lúc đêm, sáng ngủ dậy tôi mở máy vi
tín đã thấy chị hồi âm:
“Em ơi có gì đâu mà bí mật để phải bật mí về cái bí quyết!
Thì đã có lời Đức Mẹ là người mẹ tốt lành trọn hảo có một
không hai trên thế gian này đã dạy rành rành ra đấy! Dạy
rằng, “Hễ Chúa bảo gì thì hãy làm theo” (Ga 2:5). Nên
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cứ làm theo Chúa dạy là bí quyết để bảo vệ hạnh phúc gia
đình. Bí quyết đó không khác gì hơn là luật vàng sau đây:
“Tất cả những gì các con muốn người ta làm cho
mình, thì chính các con hãy làm cho người ta như
thế” (Mt 7:12). Do đó hễ muốn được chồng, con trai, con
gái, con dâu, con rể… thương yêu, kính trọng, ngọt ngào
không xẵng giọng, không nặng lời lớn tiếng, cảm thông, cởi
mở, thành thật thẳng thắn … với mình là mình phải thương
yêu, kính trọng, ngọt ngào không xẵng giọng, không nặng lời
lớn tiếng, cảm thông, cởi mở, thành thật, thẳng thắn … với
chồng, con trai, con gái, con dâu, con rể … Và bí quyết đó
còn là áp dụng những lời dạy khuyên cho gia đình sống đạo:
“Vì lòng kính sợ Đức Kitô, anh em hãy tùng phục lẩn
nhau. Người làm vợ hãy tùng phục chồng như tùng
phục Chúa…. Người làm chồng, hãy yêu thương vợ,
như chính Đức Kitô yêu thương Hội Thánh và hiến
mình vì Hội Thánh…. Kẻ làm con, hãy vâng lời cha
mẹ theo tinh thần của Chúa, vì đó là điều phải đạo.
Hãy tôn kính cha mẹ. Đó là điều răn thứ nhất có kèm
theo lời hứa: để ngươi được hạnh phúc và hưởng thọ
trên mặt đất. Những bậc làm cha mẹ, đừng làm cho
con cái tức giận, nhưng hãy giáo dục chúng thay mặt
Chúa bằng cách khuyên răn và sửa dạy. ” (Ep 5:21-26;
6:1-4)
Còn biết bao là lời Chúa dạy nữa em! Mà chị thấy chỉ
có cần áp dụng được những điều trên thôi là đời sống hôn
nhân, gia đình luôn lúc nào cũng ấm êm, hạnh phúc và dẫu
có đông con nhiều cháu thế nào thì trên dưới vẫn thuận hoà,
chị ngã em nâng. ”
Phải nói đây là một hồi âm quá tuyệt! Còn đợi chờ
đâu nữa, tôi hân hoan rước lấy và trang trọng mời vào
yên vị trong “Chúc Thư Của Người Mẹ” hãy đang còn
khuyết chỗ.
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***
Thưa quý bạn đọc, xin kính quý bạn đọc được rõ:
Đây ảnh bé Thu với mẹ:
Còn đây là thư của vị Linh Mục chánh xứ:
“Xin mở rộng vòng tay
Linh mục Gioan Trần Minh Cần quản xứ Xuân Tình,
Giáo Phận Vinh, tỉnh Hà tĩnh, Điện thoại: 0393883147
và Di động: 09 86 720 139.
Xin gửi chị Đáo Tiệp một trường hợp éo le như sau:
Tại giáo phận họ Tân Xuân (xóm Tân Xuân, xã Hỗ Độ,
huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) thuộc xứ Xuân Tình có đôi vợ
chồng mới cưới :
Anh Matheo Lê Khánh Tình và chị Maria Lê thị Hiền
sinh đứa bé gái đầu lòng tên là Maria Lê thị Thu, bé sinh
ngày 11 tháng 12 năm 2009 và sinh ra bị mù, nghĩa là không
mở mắt. Sau đó cha mẹ đem đi viện Hà Nội, bác sĩ trả lời do
bẩm sinh không mở mắt được. Tương lai ra sao?
Chị ôm con buồn cho tương lai của con. Họ chỉ hy vọng
đến tuổi nào đó con họ có thể thay mắt được không? Xin quý
vị ân nhân thương tình giúp đỡ.
Linh mục Gioan Cần
Xuân Tình, ngày 16 tháng 3 năm 2010”
Cũng xin thưa,
Nếu quý bạn đọc liên lạc email thì đây là địa chỉ của
cha Cần: <lmtranminhcan@yahoo. com >
Nhưng, ngài cao tuổi nên không thường xuyên mở
email. Bởi vậy nếu thấy chậm hồi âm xin quý bạn đọc
liên lạc hoặc thầy Hiếu ở địa chỉ:
< placidehieu@yahoo. com>
hoặc sơ Hồng Hạnh ở địa chỉ:
< tuvienluumy@yahoo. com >
California 4/4/2010
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Nhớ Ngày Hiền Mẫu - Happy Mother’s Day
Trang Phương Thanh

M

ột trong những ngày lễ
quí hoá của Hoa Kỳ là
“Mother’ s Day.” Năm nay
xảy ra vào ngày mồng 9 tháng 5 2010. Mỗi lần tháng năm về, tôi lại
hát lên để tưởng nhớ đến công ơn
người mẹ tôi :
“Con ra đời có mẹ có cha, là trời
cao biển lớn bao la...
Ở Mỹ, ngày Chúa nhật thứ hai,
tháng Năm người ta nhớ đến bà
Ana Jarvis người đã vận động để
chính phủ Hoa Kỳ thiết lập một
ngày lễ để tưởng nhớ đến những
người mẹ. Bà đã viết báo, đã viết
thư cho quốc hội, tổng thống và
thuyết trình trong các nhà thờ để
cổ động cho việc này. Trước tấm
lòng kiên trì của bà, ngày 8 tháng 5
năm 1914 Tổng Thống Woodrow Wilson đã ban hành
một sắc lệnh chọn ngày Chúa nhật thứ hai của tháng
năm làm ngày Mother’s Day. Nhiều quốc gia trên thế
giới cũng chọn ngày này để tôn kính người mẹ, tri ân
mẫu thân.
Kể từ đó,vào dịp lễ Từ Mẫu, những người còn mẹ
được tặng đóa hoa cẩm chướng màu đỏ. Những người
không còn mẹ được tặng dóa hoa cẩm chướng màu
trắng. Hoa cẩm chướng là loại hoa mà bà Ana Javis ưa
thích. Như nhiều loại hoa khác : Màu hoa cẩm chướng
mang những ý nghĩa khác nhau. Cẩm chướng đỏ nhạt
biểu tượng cho lòng cảm phục. Cẩm chướng màu đỏ
sậm thể hiện tình yêu sâu đậm. Cẩm chướng trắng
tượng trưng cho sự tinh khiết, ngọt ngào và nhẫn nại.
Cẩm chướng hồng bày tỏ lòng tri ân. Người Việt Nam
chúng ta biết tình yêu của mẹ rộng lớn vô cùng, nên
nhạc sĩ Y-Vân đã so sánh lòng mẹ bao la như biển Thái
Bình. Với nhận thức đó, nhiều người thường tặng cho
mẹ mình một bó cẩm chướng đủ màu với dụng ý gói
trọn tất cả những tình cảm sâu đậm nói trên.
Thánh Kinh dùng tình yêu của người mẹ để so sánh
với tình yêu của Thiên Chúa dành cho loài người.
Thánh Kinh phân tích: Nếu có người mẹ nào quên
cho con bú hay không thương đến con ruột mình,
nhưng Thiên Chúa vẫn không bao giờ quên chúng ta.
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Thánh vịnh 27,10 ghi lại: “Dầu cha
mẹ có bỏ con đi nữa thì hãy còn có
Chúa đón nhận con. “ Isaia cũng
nói: “Có phụ nữ nào quên được
đứa con thơ của mình hay chẳng
thương đứa con mình đã mang
nặng đẻ đau , cho dù người đó có
quên đi nữa, thì Ta , Ta cũng chẳng
quên con bao giờ” (Isaia 49).
Trong dịp ngày Hiền Mẫu năm
nay, mong các bạn biết rằng bạn, có
một người yêu mến bạn vô cùng.
Người đó chính là Thiên Chúa. Nếu
bạn muốn đáp lại tình yêu đó, Chúa
không cần những bình hoa đắt tiền
nhưng Ngài thích tấm lòng tri ân
của các bạn dành cho Ngài. Mong
bạn tặng món quà đó cho Chúa.

Hành Hương ÂU CHÂU & PARIS 2010
Giáo xứ La Vang Portland OR tổ chức Hành Hương :
Mới : Từ Ngày 25 Tháng 8 đến ngày 07 tháng 9, 2010
Điểm Khởi hành tại Portland OR và Newark NJ
Bồ Đào Nha : FATIMA Nơi Đức Mẹ Hiện Ra năm 1917 với
Lucia, Jacinta, Phanxico.. SANTAREM, Nhà thờ Stephano
nơi xảy ra Phép L ạ Thánh Thể hơn 2 ngàn năm
Tây Ban Nha: SANTIAGO de COMPOSTELA
2010 là Năm Thánh Giacôbê Cả là nơi hành hương nổi tiếng
thứ Ba sau Rome và Jerusalem
Pháp : LỘ ĐỨC, Năm 1858 Đức Mẹ Hiện Ra 18 lần với
Thánh Nữ Bernadette..
PARIS - Viếng Nhà thờ Chánh tòa Notre Dame, Nhà thờ
Phép Lạ Đức Mẹ Hiện Ra tại Rue de Bac…
Paris city tour : Tháp Eiffel, Viện bảo tàng Lourde, vườn
Luxemburg, Concord square, Sông Seine…
Ý : ROME - Papal Audience, Ðền Thờ Thánh Phêrô lớn nhất
thế giới, Thánh Ðường Ðức Bà Cả, Thánh đường Thánh
Gioan Laterano , Thang Thánh, Thánh đường Phaolô Ngoại
thành. Mộ Đức Giáo Hoàng John Paul II.
Điện VATICAN - Viện Bảo Tàng Vatican, Nguyện đường
Sistine, Hang Toai Đạo là di tích lịch sử quan trọng
AVila - Viếng Thánh tích St. John và St. Têrêsa of Avila .
Orvieto - Phép Lạ Thánh Thể trong lúc đang dâng lễ tại nhà
thờ tại Bolsena-Orvieto, Italy 1263
ASSISI - Nơi chào đời Thánh Phanxicô , Thánh Nữ Clare,
Nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần và Bụi Hồng không Gai..
Các Chi Tiết : Xin quý khách Liên Lạc :
Cha Linh Huong HAI ĐĂNG, SDD (503) 309 - 1287
Or Mrs Kim / Brian at (626) 542 - 5655
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HỘP THƯ TOÀ SOẠN
Bạn Phaolo Nguyen có gởi chúng tôi bản dịch một
bài báo. Xin cám ơn Bạn Phaolo Nguyen. Ông Sam
Miller, một thương gia Do thái tên tuổi tại Cleveland,
một người ngoài Công giáo, đã viết, “Tại sao Báo Chí
mang thù truyền kiếp với một trong tổ chức quan
trọng nhất ở Hoa Kỳ, đó là Giáo Hội Công Giáo ?
Bạn có biết Giáo Hội Công giáo giáo dục 2 600 000 học
sinh hằng ngày. Giáo Hội phải tốn phí 10 tỷ dollars và việc
này tiết kiệm cho tiền thuế Mỹ 18 tỷ dollars. 92 % học sinh
tiếp tục học cho đến khi ra trường. Giáo Hội đó có 230 cao
đẳng và đại học với số sinh viên 700 000.
Giáo Hội Công giáo có hệ thống bệnh viện gồm 637 bệnh
viện và điều trị 1/5 số bệnh nhân ở Mỹ, không chỉ Công
giáo.
Nhưng báo chí ở Mỹ đã thù hằn và gắng bôi nhọ Giáo Hội
Công giáo bằng mọi cách. Họ đổ lỗi cái bệnh lạm dụng tinh
dục trẻ em cho Giáo Hội Công giáo là vô trách nhiệm khác
nào trách cứ ngoại tình vì có hôn nhân.
Tôi xin đưa ra vài con số để các bạn Công giáo nhớ. Chẳng
hạn, 12% của một nghiên cứu 300 giáo sỹ Tin lành nhìn
nhận có giao hợp với người trong giáo xứ; trong một khảo
cứu của Giáo Hội Methodist, 38% thừa nhận chuyện tình
dục bất xứng, 42% nữ giáo sĩ bá cáo hành vi tính dục ngoài
ý muốn; 17 nữ giáo dân đã bị khuấy rối tình dục.
Chỉ có 1,7% giáo sĩ Công giáo trong khi 10 % mục sư
Tin Lành mang cùng tội danh lạm dụng tính dục trẻ em. Đó
không phải là Vấn đề Công giáo!
Khảo cứu về linh mục Mỹ cho thấy phần lớn hạnh phúc
trong chức linh mục và thấy tốt hơn là họ mong đợi, và
phần lớn, nếu được chọn lần nữa, sẽ chọn lại làm linh mục
dù gặp tất cả chống đối xúc phạm của báo chí mà Giáo Hội
phải chịu.
Giáo Hội Công giáo đang rướm máu vì vết thương. Nỗi
đau mà người Công giáo cảm thấy và đau khổ không nhất
thiết là vì lỗi của Giáo Hội. Các bạn bị khổ vì một số rất nhỏ
linh mục hư đốn có lẽ đã tuyệt gốc rồi.
Các bạn hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên. Hãnh diện là
thành phần một tổ chức ngoài chính quyền quan trọng nhất
tại Hoa Kỳ. Rồi nhớ lời tiên tri Jeremiah dặn: ‘Hãy dừng lại
trên các nẻo đường mà coi, hãy tìm hiểu những đường xưa
lối cũ cho biết đâu là đường ngay nẻo chính, rồi cứ đó mà đi:
tâm hồn các người sẽ bình an thư thái’ (Jer 6:16). Hãy hãnh
Gia‱Đình‱Xã‱Hội

diện để nói lên niềm tin với niềm tự hào và tôn kính và học
biết những gì Giáo Hội bạn đã làm cho các tôn giáo khác
Hãy hãnh diện Bạn là người Công giáo
(Be proud that you’re a Catholic).”
Sam Miller,
http://catholicfriends.multiply.com/journal/item/2377/
Excer pts_ of_ an_ article_written_ by_ Sam _ Miller_
prominent_Cleveland_Jewish_businessman_NOT_
Catholic.
Chúng ta biết tài phiệt Do thái khuynh đảo hệ thống
truyền thông Mỹ. Họ phải tấn công Giáo Hội vì họ đang
bị thế giới hạch tội vì giả ‘passport’ của 5 nước khác
nhau để vào Saudi Arabia ám sát một kẻ thù. Hơn nữa,
khi Mỹ thúc dục thương thảo hoà bình, họ lại ngang
nhiên tuyên bố sẽ xây thêm nhiều chung cư bên cạnh
Jerusalem trên phần đất của Palestin. Họ sợ thế giá của
Giáo Hội bênh vực công lý trong vụ này nên đám tài
phiệt phải đánh Giáo hội trước thôi.
Bài viết trên báo New York Times – chủ là một tài phiệt
Do thái- đầy gian dối khi ghép Đức giáo hoàng vào
những vụ loạn dục ấy dù chẳng có chứng cớ liên hệ
gì. Họ cáo buộc Đức Ratzinger phải chịu trách nhiệm
về tất cả những gì Giáo Hội làm hay không làm về việc
loạn dục trong suốt 25 năm ngài phụ trách Bộ Giáo lý
Đức Tin. Sự thật thì Bộ Giáo Lý Đức Tin chỉ được bá
cáo và giải quyết việc liên quan đến Đức Tin hay Bí
tích thôi.
Nhưng năm 2001 Đức Gioan Phaolô II ký tự sắc
(motu proprio) buộc các giám mục phải gửi bá cáo linh
mục bị cáo về tội loạn dục đến Bộ Tín lý Đức tin. Từ đó,
Đức Hồng Y Ratzinger mới biết và có trách nhiệm giải
quyết các vụ linh mục lạm dụng tính dục. Trước thời
gian đó, hầu hết các vụ liên quan đến lạm dụng tính
dục không hề được báo cáo về Roma. Các Giám mục
địa phương phải tự giải quyết.

Giá Biểu Quảng Cáo

1 trang
½ trang
1/3 trang
¼ trang

$250
$130
$100
$80

1/6 trang $65
1/8 trang $50
1/12 trang $40
Bìa3(màu) $380

½ bìa3
¼ bìa3
½ bìa4
¼ bìa4

$200
$150
$250
$180
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TIN VATICAN
ĐTC Bổ Nhiệm TGM Phó Giáo Phận Los
Angeles
Vatican. Hôm 6-4-2010, ĐTC Biển Đức 16 đã bổ nhiệm
Đức Cha José Gómez, TGM giáo phận San Antononio
bang Texas, làm Tân TGM Phó của giáo phận Los
Angeles, với quyền kế vị ĐHY Roger Mahony.
Đức TGM José Gómez, năm nay 59 tuổi, sinh tại
thành phố Monterrey bên Mêhicô, thuộc Giám hạt
tòng nhân Opus Dei và đậu tiến sĩ thần học tại Đại học
Navarra của Giám hạt này tại Tây Ban Nha.
Năm 2001 ngài được bổ nhiệm làm GM Phụ tá tổng
giáo phận Denver bang Colorado, nhưng chỉ 3 năm
sau, 2004 được thăng TGM chính tòa giáo phận San
Antonio. Hiện nay, Đức Cha cũng là chủ tịch Ủy ban
GM Hoa Kỳ về di dân.
Los Angeles là Tổng giáo phận lớn nhất tại Hoa Kỳ
với hơn 4 triệu 600 ngàn tín hữu Công Giáo và 1.140
linh mục.
Trong tương lai, Đức TGM Gómez sẽ trở thành vị
Hồng Y đầu tiên người Mỹ thuộc Giám hạt tòng nhân
Opus Dei và là vị ĐHY thứ 3 của Giám hạt này sau
ĐHY Cipriani, TGM Lima, ĐHY Julian Herranz, người
Tây ban Nha, nguyên Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về
các văn bản luật (SD 6-4-2010).

ĐTC Viếng Thăm Bồ Đào Nha
Vatican. ĐTC Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Bồ đào nha,
đặc biệt là Fatima từ ngày 11 đến 14-5-2010 dịp kỷ niệm
10 năm tôn phong chân phước hai thiếu nhi Phanxicô
và Giacinta theo lời mời của HĐGM Bồ đào nha.
Ngài sẽ rời Roma sáng thứ ba (11-5) và lúc trưa sẽ
được tiếp đón tại Phi trường Lisboa. Tiếp theo ĐTC sẽ
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đến thăm xã giao tổng thống Bồ. Lúc 6 giờ chiều, ngài
sẽ dâng lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đền thánh Chúa
Kitô Vua ở Almada.
Sáng thứ tư (12-5), ĐTC sẽ gặp gỡ giới văn hóa tại
Trung tâm Văn hóa Belém. Ban chiều ngài đến Fatima,
kính viếng nhà nguyện Đức Mẹ hiện ra, trước khi cử
hành kinh chiều lúc 6 giờ với các LM, Phó tế, tu sĩ,
chủng sinh tại Nhà Thờ Chúa Ba Ngôi. Sau rước đèn
tại Quảng trường Đền Thánh lúc 9 giờ tối, ĐTC chủ sự
buổi đọc kinh Mân Côi.
Sáng Thứ năm (13-5) ĐTC sẽ dâng lễ lúc 10 giờ tại
Quảng trường Đền thánh. Lúc 5 giờ chiều, ngài gặp gỡ
các tổ chức mục vụ xã hội của Giáo Hội Công Giáo tại
Nhà thờ Chúa Ba Ngôi, trước khi gặp HĐGM Bồ vào
lúc gần 7 giờ.
Sáng thứ sáu, 14-5, ĐTC đến giáo phận Porto, sẽ
dâng lễ tại Quảng trường Đại lộ Đồng Minh. Rồi, ĐTC
trở về Roma, kết thúc chuyến viếng thăm thứ 15 tại
nước ngoài (SD 25-3-2010).

Ủy Ban Tòa Thánh Về Trung Quốc Kêu Gọi
Tín Hữu Hiệp Nhất
Vatican. Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc kêu gọi
các tín hữu Công Giáo tại nước này gia tăng sự đoàn
kết đồng thời kêu gọi các GM đừng có những hành vi
đi ngược với tình hiệp thông với ĐTC.
Lời kêu gọi trên đây được đưa ra trong thông cáo
công bố hôm 25-3-2010 tại Vatican sau khóa họp 3 ngày
của Ủy ban gồm các vị lãnh đạo tại Tòa Thánh và đại
diện của các tín hữu Công Giáo người Hoa trong và
ngoài nước. Ủy ban kêu gọi các vị lãnh đạo Giáo Hội
tại Hoa Lục cũng như Nhà Nước Trung Quốc hãy dấn
thân trong cuộc đối thoại tôn trọng lẫn nhau để vượt
thắng những căng thằng, đồng thời Ủy ban bày tỏ hy
vọng các GM và LM đang bị Nhà Nước tước đoạt tự do
sớm được trở về với sứ vụ mục vụ.
Thông cáo nhìn nhận rằng những vấn đề căng thẳng
nội bộ Giáo Hội cũng như các cuộc xung đột giữa Giáo
Hội và Nhà Nước không thể giải quyết một sớm một
chiều, nhưng điều quan trọng là cấp thiết đề ra những
biện pháp cụ thể để củng cố và chứng tỏ mối liên hệ
thiêng liêng giữa các mục tử và tín hữu.
Các thành viên Ủy ban Tòa Thánh về Trung Quốc
cũng đồng thanh kêu gọi mọi GM tại Trung Quốc hãy
nỗ lực tăng trưởng trong sự hiệp nhất, vì thế cần tránh
những những cử chỉ tương phản với tình hiệp thông
với ĐTC ví dụ cử hành các bí tích, truyền chức GM
hoặc tham gia các cuộc hội họp không đúng. Những
hành động này tạo nên vấn đề, và nhiều khi gây xáo
trộn giữa lòng cộng đoàn Giáo Hội liên hệ.
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Ủy ban cho biết đã hoạt động để cổ võ sự hòa giải
giữa các cộng đồng Công Giáo có đăng ký với Nhà
Nước và các cộng đoàn Công Giáo hầm trú.
Sau cùng thông cáo cho biết trong phiên họp chót,
ĐTC đã gặp gỡ các thành viên của Ủy ban. Ngài nhấn
mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo tốt đẹp cho các
chủng sinh, tu sĩ, giúp họ có được một sự huấn luyện
vững chắc về tu đức và mục vụ (CNS 25-3-2010).

Trưng Bày Khăm Liệm Thánh Giúp Các Tín
Hữu Suy Niệm Khổ Nạn
Roma. Cuộc trưng bày tấm Khăn Liệm Thánh tại
Torino cho các tín hữu kính viếng từ ngày 10-4 đến 235-2010 sẽ giúp họ suy niệm và chiêm niệm sự đau khổ
bi thảm và huyền nhiệm qua hình ảnh được ghi trên
tấm khăn tương ưng với trình thuật về cuộc khổ nạn
của Chúa Kitô.
ĐHY Severino Poletto, TGM giáo phận Torino, tuyên
bố như trên trong cuộc họp báo tại Roma hôm 25-32010 về cuộc trưng bày tấm Khăn Liệm Thánh tại Nhà
thờ chính tòa Torino từ ngày, với cao điểm là cuộc kính
viếng của ĐTC Biển Đức 16 tại đây vào chúa nhật 2-5
và cử hành thánh lễ cho các tín hữu.
Cho đến nay đã có 1 triệu 500 ngàn người đăng ký
giữ chỗ trước để kính viếng Khăn Liệm và ban tổ chức
dự kiến tổng số người đến kính viếng sẽ lên tới 2 triệu
người. Mỗi tín hữu sẽ được phép dừng lại trước tấm
khăn từ 3 đến 5 phút. Họ cũng có thể xem một cuốn
phi giải thích hình ảnh trước khi đến trước tấm khăn.
Các tín hữu cũng có thể cầu nguyện tại Nhà nguyện
gần đó sau khi ngắm Khăn Liệm.
Đây là cuộc trưng bày đầu tiên từ khi Khăn được tu
bổ việc bảo trì vào năm 2002. ĐHY Poletto nói: ”Không
có sự chắc chắn toán học về việc Khăn này đã được
dùng để liệm xác Chúa Giêsu. Nhưng qua hình người
in trên tấm khăn cổ kính này, chúng ta có thể thấy mọi
chi tiết của cuộc khổ nạn Chúa Kitô, như được thuật
lại trong Tin Mừng. Những chi tiết ấy bao gồm những
hình ảnh với tất cả những dấu vết đặc thù, trong đó có
mão gai, các vết đánh đòn, vết thương do lưỡi đòng,
đinh và máu”.
ĐHY TGM Torino cho biết cho đến nay mọi toan
tính của các nhà khoa học chế tạo một tấm khăn tương
tự đều bị thất bại và Khăn này tiếp tục là một mầu
nhiệm. Các nhà khoa học và sử gia đặc biệt quan tâm
đến tấm khăn này, nhưng đối với Giáo Hội, việc trưng
bày tấm khăn liệm nhắm đến các tín hữu, vì đức tin và
lời cầu nguyện được nâng đỡ nhờ chiêm ngắm hình
ảnh mà mọi người chúng ta đều biết.
Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

Ngoài ra, Ban tổ chức cho biết có khoảng 4.500 người
thiện nguyện hướng dẫn tín hữu và dân chúng trong
cuộc viếng thăm Khăn Liệm (CNS 25-3-2010).

80 Ngàn Thủ Bản Của Thư Viện Vatican Sẽ
Được Sao Chụp
Vatican. 80 ngàn thủ bản của Thư viện Vatican sẽ
được sao chụp bằng kỹ thuật số (digital) để người tham
khảo có thể sử dụng dễ dàng bằng máy vi tính.
Hiện nay các chuyên gia quốc tế và nhân viên của
Thư Viện Vatican đang bắt đầu thực hiện, dự kiến sẽ
kéo dài 10 năm trời. Các thủ bản trước tiên sẽ được
chụp, rồi quét ảnh (scan) và xếp loại theo kỹ thuật số.
Sau đó, các thủ bản này có thể được tham khảo qua
màn hình của máy vi tính.
Các chuyên gia đã thử nghiệm các kỹ thuật trên đây,
trước tiên với 23 thủ bản, và việc kỹ thuật số các thủ
bản sẽ biến thành khoảng 40 triệu trang với khoảng 45
triệu Gigabyte.
Thư viện Vatican được coi là sở hữu chủ của những
thủ bản quí giá nhất thế giới cùng với các bộ sưu tập
sách. Ngoài ra, thư viên có 1 trong hai thủ bản giá trị
nhất Tân Ước bằng tiếng Hy Lạp, quen gọi là Codex
Vaticanus B, có từ thế kỷ thứ 4.
Từ mùa hè năm 2007, Thư viện Vatican đóng cửa để
tân trang và dự kiến sẽ mở cửa lại vào mùa thu năm
nay sau hơn 3 năm tu bổ (KNA 26-3-2010) .

Thành Lập Hãng Hàng Không Vatican
Roma. Từ tháng 5-2010, Quốc gia Thành Vatican sẽ có
một công ty hàng không riêng với tên là Vatican’Air.
Công ty này sẽ chở ĐTC Biển Đức 16 lần đầu tiên
trong cuộc viếng thăm mục vụ tại Bồ đào nha từ ngày
11 đến 14-5 năm nay. Ngoài ra sẽ chuyên chở các tín
hữu hành hương từ Roma đến các Đền thánh lớn ở
Âu Châu như Czestochowa Ba Lan, Lộ Đức bên Pháp,
hoặc Fatima Bồ đào nha, với sự cộng tác của tổ chức
hành hương của giáo phận Roma (Opera Romana
Pelegrinaggi).
Theo hãng tin Công Giáo Media ở Roma, từ vài
tháng nay, cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh,
gọi tắt là APSA, đã nghiên cứu và tiến hành thành lập
hãng Vatican’Air và mua một máy bay hiệu Falcon, loại
mới nhất có lối 20 chỗ để chở ĐTC và các cộng sự viên
để di chuyển trên lãnh thổ Italia. Việc mua chiếc máy
bay này cho một xí nghiệp Italia tài trợ.
Ngoài ra, hãng Vatican’Air cũng ký hợp đồng sử
dụng các máy bay Boeing 737 của Bưu Điện Italia cho
các chuyến bay dài hơn, để cho ĐTC, đoàn tùy tùng
và hàng chục ký giả tháp tùng. Biện pháp này sẽ giúp
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tiết kiệm được nhiều tiền, so với việc thuê các chuyến
bay của hãng Alitalia như từ trước đến nay (Apic 1-42010).

TIN THẾ GIỚI

ĐTC Cử Hành Lễ Giỗ Đức Gioan Phaolô 2

Công Giáo Ba Lan Chuẩn Bị Các Tín Hữu Về
Lễ Phong Chân Phước Đức Gioan Phaolô 2

Vatican. Lúc 6 giờ chiều 29-3-2010, ĐTC Biển Đức 16
đã chủ sự thánh lễ với các Hồng Y tại Đền thờ Thánh
Phêrô nhân dịp giỗ lần thứ 5 Đức Gioan Phaolô 2.
Đức Cố Giáo Hoàng qua đời ngày 2-4-2005, nhưng
năm nay trùng vào Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày Giáo
Hội không cử hành Thánh Lễ, nên Lễ Giỗ được cử hành
trước vào thứ hai Tuần Thánh hôm qua. Hiện diện tại
buổi lễ còn có đông đảo các GM và LM, cùng với hàng
ngàn tín hữu, trong đó có nhiều tín hữu từ Ba Lan.
ĐTC cũng quảng diễn ý nghĩa cử chỉ của bà Maria
lấy thuốc thơm lau chân Chúa, mặc dù có sự phản đối
của Giuda kẻ phản bội. Ngài nói: “Thái độ và lời nói của
Giuda, viện cớ là để giúp người nghèo, nhưng che đậy sự ích
kỷ và giả dối của con người khép kín vào mình, bị ràng buộc
trong sự ham hố của cải, và không để cho hương thơm tình
yêu Thiên Chúa bao phủ” (SD 29-3-2010).

ĐHY Kasper Tái Xác Quyết Lạm Dụng Tính
Dục Không Liên Hệ Tới Độc Thân
Roma. ĐHY Walter Kasper, Chủ tịch Hội đồng Tòa
Thánh hiệp nhất các tín hữu Kitô tái xác quyết rằng
việc độc thân giáo sĩ không có liên hệ gì tới những vụ
một số giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo La Stampa ở
Italia, số ra ngày 29-3-2010, ĐHY Kasper nói: “Tất cả các
chuyên gia đã thu thập bằng chứng cho thấy phần lớn các vụ
lạm dụng tính dục trẻ em xảy ra trong các môi trường gia
đình chứ không phải nơi các môi trường Giáo Hội. Vì thế khi
nói rằng các giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em vì họ sống độc
thân, thì thật là một sự lèo lái những vụ lạm dụng ấy, một
vụ ‘lạm dụng những vụ lạm dụng’”.
ĐHY Kasper nói thêm rằng “Độc thân giáo sĩ không
phải là một tín điều nhưng một truyền thống rất cổ kính vẫn
giữ nguyên ý nghĩa, vì thế không có lý do gì để xét lại luật
độc thân hoặc thay đổi tình trạng hiện nay, nhất là trong
bầu khí không thích hợp và bị ô nhiễm vì những tranh luận
và những xì căng đan một số giáo sĩ tu sĩ lạm dụng tính dục
trẻ vị thành niên”.
Theo phúc trình năm 2008 của chính phủ Hoa Kỳ,
trong số hàng triệu vụ lạm dụng tính dục trẻ em tại
nước này có hơn 64% xảy ra trong khuôn khổ gia đình,
10% trong các trường học và chỉ có 0,03% do giáo sĩ
Công Giáo (Ansa 29-3-2010, RG 5-4-2010).
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Varsava. Giáo Hội Công Giáo tại Ba Lan bắt đầu
một chiến dịch lớn nhắm chuẩn bị các tín hữu về việc
phong chân phước cho Đức Cố Giáo Hoàng Gioan
Phaolô 2 (1978-2005).
HĐGM Ba Lan thông báo: Bắt đầu từ tháng tư 2010
và trong vòng 9 tháng, trên toàn nước Ba Lan có những
thánh lễ đặc biệt và các sinh hoạt học hỏi và nhắc nhớ
về giáo huấn của Đức Gioan Phaolô 2. Cao điểm trong
các giáo huấn này là các sứ điệp Đức Cố Giáo Hoàng
gửi đồng bào của ngài trong 9 cuộc viếng thăm mục vụ
tại quê hương Ba Lan.
Chiến dịch chuẩn bị lễ phong chân phước có chủ đề
là ”Tôi ở với anh chị em - các sứ điệp cho dân Ba Lan”.
Tham gia chiến dịch này có Đài phát thanh và truyền
hình của nhà nước cùng với nhiều cơ quan truyền
thông của Giáo Hội.
Đức Cha Kazimierz Nycz, TGM giáo phận thủ đô
Varsava, lấy làm tiếc vì tình cảm và cảm xúc của dân
Ba Lan đối với Đức Gioan Phaolô 2 đã suy giảm 5 năm
sau khi Đức Cố Giáo Hoàng qua đời. Đức TGM cầu
mong rằng sự tưởng niệm triều đại Giáo Hoàng của
Đức Gioan Phaolô 2 không chỉ được tiến hành trên
bình diện trí thức, nhưng cả về mặt tình cảm và cảm
xúc nữa (KNA 26-3-2010).

Tiểu Chủng Viện Port-Au-Prince Mở Cửa Lại
Port-Au-Prince. Chủng viện liên giáo phận ở Portau-Prince đã được mở cửa lại từ sau Lễ Phục Sinh 4-42010.
Trong trận động đất ngày 12-1 tại Haiti, Chủng viện
này bị hoàn toàn phá hủy và có 14 chủng sinh trong số
gần 250 chủng sinh bị thiệt mạng.
Hôm 29-3-2010, Đức Cha Louis Kebreau, Chủ tịch
HĐGM Haiti cho hãng tin Công Giáo Apic của Thụy
Sĩ biết: việc mở cửa lại chủng viện Port-au-Prince sau
lễ Phục Sinh sắp tới là một dấu hiệu hy vọng cho đất
nước Haiti bị chấn thương và phá hủy. Nhiều người
dân đang cần được gặp một linh mục để có thể được
an ủi.
Chủng viện Port-au-Prince đào tạo các chủng sinh
thuộc 10 giáo phận với 98 thầy thuộc ban triết và 150
thầy thuộc ban thần học.
Số tiền lạc quyên trong thánh lễ Chiều thứ Năm
Tuần Thánh, ĐTC cử hành tại Đền thờ Thánh Gioan
NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

Laterano ở Roma ngày 1-4-2010 được dùng để giúp tái
thiết chủng viện Port-au-Prince ở thủ đô Haiti (Apic
29-3-2010).

6 GM Anh Giáo Kêu Gọi Chấm Dứt Kỳ Thị
Kitô Hữu
Luân Đôn. 6 GM cấp cao của Anh giáo kêu gọi chấm
dứt các cuộc kỳ thị các tín hữu Kitô tại Anh quốc.
Trong thư gửi đến báo The Sunday Telegraph, số
ra ngày 28-3-2010, 6 GM trong đó có Đức TGM Carey,
nguyên Giáo Chủ Liên hiệp Anh giáo, GM Michael
Nazir Ali, cựu GM Rochester, nhận định rằng những
vụ kỳ thị các tín hữu Kitô tại Anh quốc là điều không
thể chấp nhận được trong một xã hội văn minh. Các tín
ngưỡng truyền thống không còn được nâng đỡ trong
lãnh lãnh vực như hôn nhân hoặc lương tâm. Các GM
tố giác thái độ ”hai cân hai lượng” của giới chủ nhân
trong lãnh vực công cộng, và theo các vị các tín hữu
Kitô bị thiệt thòi, trong lúc tín đồ các tôn giáo khác
được đối xử trong niềm tôn trọng hơn. Đã có nhiều
trường hợp tại Anh quốc, các tín hữu Kitô bị mất công
ăn việc làm chỉ vì tín ngưỡng của họ.
Các GM nêu thí dụ nữ y tá Shirley Chaplin bị cấm
làm việc ở nhà thương Exeter, vì đã đeo một thánh giá
nhỏ ở cổ. Bà ta kiện ra tòa trong tuần này chống lại sự
kỳ thị đó. Bà đã đeo thánh giá ấy ở cổ từ 38 năm qua
tức là từ khi chịu phép thêm sức, mà không gặp vấn đề
gì. Trái lại các nữ y tá Hồi giáo thị được quyền mang
khăn che đầu theo Hồi giáo (Apic 28-3-2010).

Tuyên Ngôn Của Ban Chấp Hành HĐGM Hoa
KỲ
Washington. Ban chấp hành HĐGM Hoa Kỳ vừa
ra tuyên ngôn bày tỏ quan quan tân đến các nạn nhân
những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục, đồng thời nhiệt
liệt cám ơn ĐTC Biển Đức 16 về sự lãnh đạo của ngài
trong việc đối phó tới tội lỗi và tội ác lạm dụng tính
dục trẻ em.
Tuyên ngôn có đoạn viết: “Chúng tôi bày tỏ lòng biết
ơn sâu sắc vì sự giúp đỡ mà ĐTC Biển Đức 16 đã dành cho
chúng tôi trong nỗ lực đáp ứng các nạn nhân, đối phó với
những kẻ phạm tội lạm dụng và kiến tạo môi trường an toàn
cho trẻ em. Những tin tức mới nổi lên gần đây về những vụ
giáo sĩ lạm dụng tính dục làm Giáo Hội đau buồn và phẫn
nộ, và làm cho chúng tôi tủi hổ. Do kinh nghiệm chúng tôi
biết ĐGH Biển Đức rất quan tâm đến những người đã bị
thiệt hại vì nạn lạm dụng tính dục và ngài củng cố sự trả lời
của Giáo Hội dành cho các nạn nhân, nâng đỡ nỗ lực của
chúng tôi đối phó với những kẻ phạm tội”.
Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

Các GM cũng nhắc đến một trong những lúc cảm
động nhất trong cuộc viếng thăm của ĐTC tại Hoa Kỳ
hồi năm 2008 là cuộc gặp gỡ riêng của ngài với các nạn
nhân bị lạm dụng, diễn ra tại Tòa Sứ Thần Tòa Thánh
ở Washington. ĐGH nghe trực tiếp về tai hại mà sự
lạm dụng tính dục gây ra tàn phá cuộc đời người khác.
ĐTC nói với mỗi người và dành thời giờ cho mỗi người
nói với ngài. Họ chia sẻ kinh nghiệm đau thương và
ngài lắng nghe, thường vỗ về và dịu dàng trấn an.
Sau cùng, các GM Hoa Kỳ cho biết với sự nâng đỡ
của ĐGH Gioan Phaolô 2 và Biển Đức 16 các vị mạnh
mẽ quyết tâm làm tất cả những gì có thể, qua hiến
chương bảo vệ trẻ em và người trẻ, cảm thông với các
nạn nhân, thanh lọc và tuyển chọn những người làm
việc với trẻ em và người trẻ trong Giáo Hội, khai báo
với chính quyền dân sự, và tường trình hàng năm về
nỗ lực bảo vệ trẻ em (SD 30-3-2010).

HĐGM Canada Liên Đới Với ĐTC
Ottawa. HĐGM Canada bày tỏ liên đới và cám ơn
ĐTC vì sự lãnh đạo cương quyết của ngài.
Thư của Đức Cha Chủ tịch, Pierre Morissette, GM
giáo phận Saint Jérôme, gửi ĐTC có đoạn viết: “Nhân
danh các GM Canada, hôm nay, con viết cho ĐTC để bày tỏ
sự ủng hộ mạnh mẽ của chúng con, giữa lúc chúng con thấy
trên báo chí Canada và nước ngoài một số lượng chưa từng
có các phóng sự cho rằng ĐTC đã không phản ứng về những
vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Với lòng ngưỡng
mộ và biết ơn chúng con nhìn nhận sự lãnh đạo mạnh mẽ
và quyết liệt ĐTC đã chứng tỏ rối với những tội ác đáng
kinh tởm ấy... Chúng con đã kinh nghiệm về những điều
tại Canada này, việc áp dụng từ năm 1992 những qui định
trong Văn kiện. Từ đau khổ đến hy vọng” đã được sự hỗ trợ
và khuyến khích quyết liệt của ĐTC ngay cả trước khi được
bầu làm Giáo Hoàng...”
Các GM Canada cầu xin Chúa ban cho ĐTC sức
mạnh trong những ngày tới đây và kết luận: “Xin ĐTC
tin rằng chúng con hỗ trợ mọi cố gắng của ĐTC trong việc
dìu dắt Giáo Hội trên con đường chữa lành, canh tân”, và
xin ĐTC tin nơi lòng quí mến chân thành của chúng
con trong Đức Kitô, Chúa chúng ta” (SD 31-3-2010).

Dù Có Lạm Dụng, Học Viện Dòng Tên Ở
Berlin Vẫn Thiếu Chỗ
Berlin. Trường trung học Canisius của dòng Tên ở
thủ đô Berlin bên Đức vẫn không đủ chỗ để tiếp nhận
các học sinh xin theo học tại đây, mặc dù có những vụ
xì căng đan xảy ra trong quá khứ.
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Hồi tháng giêng năm nay, một số vụ lạm dụng tính
dục và đối xử nghiêm khắc với học sinh tại trường này
xảy ra cách đây 30, 40 năm đã bị tố giác, tạo nên một
làn sóng khui lại các vụ lạm dụng trong các trường tại
Đức.
Tuy nhiên, uy tín của trường Canisius không bị
suy giảm. Cha Klaus Mertes, dòng Tên, hiệu trưởng
trường Canisius nói với báo Bild số ra ngày 31-3-2010
rằng: ”Chúng tôi lại nhận được 300 đơn xin theo học nội trú
tại đây, nhưng trường chỉ có 90 chỗ. Không có học sinh nào
tại đây xin rút lui”.
Cha Mertes cho biết từ nay vấn đề phòng ngừa lạm
dụng tính dục và sửa phạt học sinh về thể lý sẽ được
đưa vào trong chương trình giáo huấn với sự cộng tác
của các chuyên gia. Cha nói: “Chúng tôi sẽ làm tất cả
những gì có thể để ngăn ngừa những vụ lạm dụng khỏi tái
diễn” (KNA 31-3-2010).

Hàng Chục Ngàn Người Gia Nhập Công Giáo
Tại Hoa Kỳ
Washington. Hàng chục ngàn người tại Hoa Kỳ đã
gia nhập Giáo Hội Công Giáo trong đêm vọng phục
sinh hôm 3-4-2010 trong đó có cả một nữ bác sĩ cựu vô
thần 89 tuổi.
Những người chưa hề chịu phép rửa được gọi là dự
tòng, còn những tín hữu đã chịu phép rửa trong một
Giáo Hội Kitô khác chưa hiệp thông trọn vẹn với Giáo
Hội Công Giáo và sắp gia nhập Giáo Hội này được gọi
là ứng sinh. Cả hai nhóm người tìm về Giáo Hội qua
nhiều con đường khác nhau.
Chẳng hạn nữ bác sĩ Jean Henry ở Easton, được rửa
tội và lớn lên trong Giáo Hội Tin Lành Methodist, rồi
trôi dạt vào Giáo Hội Anh giáo, sau đó bà rời bỏ Kitô
giáo trong hơn 40 năm trời, sống như người vô thần,
và nay bà xin gia nhập Công Giáo. Bà tròn 90 tuổi vào
ngày 16-4-2010. Bà nói: “Tôi thấy cuộc đời là hỏa ngục nếu
bạn là người vô thần. Tôi đã xuống sâu đến độ cảm thấy
cuộc đời chẳng còn đáng sống nữa”.
Theo niên giám 2010 của Hội đồng các Giáo Hội
Kitô, tại Hoa Kỳ số tín hữu Công Giáo tăng thêm 1,49%
và hiện có hơn 68 triệu tín hữu và trở thành tôn giáo
lớn nhất tại Mỹ.
Giáo phận Dallas, Texas, có thêm hơn 3 ngàn tín
hữu Công Giáo người lớn vào dịp lễ Phục Sinh tới đây,
Giáo phận Fort Worth Texas có thêm khoảng 1 ngàn
tín hữu Công Giáo vào dịp này. Tổng giáo phận Los
Angeles có khoảng 2.400 dự tòng và ứng sinh (CNS
30-3-2010).
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Đại Diện Tòa Thánh Tại LHQ Kêu Gọi Xóa Bỏ
Nợ Cho Haiti
New York. Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York,
Đức TGM Celestino Migliore, tái kêu gọi các nước giàu
hoàn toàn xóa bỏ nợ nần cho Haiti càng sớm càng tốt
(Apic 1-4-2010).

Đức TGM Giáo Phận Arezzo Tặng Thánh Giá
GM Cho Người Nghèo
Firenze. Đức Cha Sansepolcro Ricardo Fontana,
TGM giáo phận Arezzo, tỉnh Cortona, bên Italia, đã
trao tặng thánh giá đeo ngực bằng vàng của ngài, để
giúp người nghèo.
Trong thánh lễ làm phép dầu sáng thứ năm Tuần
Thánh, 1-4-2010 tại Nhà thờ chính tòa Arezzo, Đức
TGM Fontana đã trao tặng cho người nghèo 3 món quà
ngài nhận được hồi năm 1996 khi thụ phong GM và
làm TGM giáo phận Spoleto-Norcia, đó là thánh giá
đeo ngực cổ kính bằng vàng có nạm ngọc, một nhẫn
bằng bạch kim có nạm kim cương và một đồng hồ
Rolex bằng vàng (Ansa 1-4-2010).

Cuộc Hành Hương Thứ 52 Của Giới Quân
Nhân Quốc Tế Tại Lộ Đức
Lộ Đức. Cuộc hành hương quốc tế thứ 52 của giới
quân nhân tại Trung tâm Lộ Đức sẽ tiến hành từ ngày
21 đến 23-5 tới đây với chủ đề: ”Dấu Thánh Giá, dấu
hiệu Sự Sống”.
Theo Đức Cha Ravel, đã có khoảng 12 ngàn người
đăng ký tham dự cuộc hành hương năm nay tại Lộ
Đức, mục đích là để biểu lộ ý chí của giới quân nhân
trở thành những người xây dựng hòa bình (Zenit 2-42010).

Vợ Và Con Gái Một Nhà Sư Thần Đạo Nhật
Bản Được Rửa Tội
Tokio. Trong số hàng ngàn người được rửa tội theo
Công Giáo tại Nhật Bản trong đêm vọng Phục sinh 3-42010, cũng có vợ và con gái của một nhà sư Thần Đạo.
Cùng với Phật giáo và Khổng giáo, Thần đạo là tôn
giáo thịnh hành nhất tại Nhật Bản.
Theo tin “Các Giáo Hội Á châu” của Hội thừa sai
Paris, đó là bà Miyuki Ito, 38 tuổi và cô con gái Kotono
5 tuổi. Họ được rửa tội tại Nhà thờ giáo xứ Yonezawa,
cách Tokio 300 cây số về hướng bắc. Bà Ito cho biết nhà
của bà vốn là một ‘Đền thờ Thần Đạo’ và trước đây bà
là trợ tá của một nhà sư Thần Đạo từ năm 23 tuổi. Khi
còn nhỏ bà đã quen biết Công Giáo và theo học tại một
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trường Công Giáo. Tại đây bà được nghe biết nhiều về
cuộc sống của Mẹ Têrêsa Calcutta.
3 năm sau khi kết hôn, Bà Ito viếng thăm các nữ tu
thừa sai bác ái trong một cuộc du lịch tại Ấn độ và đã
được Mẹ Têrêsa chúc lành, đồng thời tặng cho một sâu
chuỗi Mân Côi mà bà vẫn luôn gìn giữ như bảo vật.
Cuộc trở lại của bà Miyuki Ito chỉ xảy ra về sau này.
Trong một bữa ăn hồi năm 2008, bà bắt đầu thổ ra máu.
Các bác sĩ chẩn bệnh và thấy bị bị ung thư thanh quản.
Không nói được nữa, bà nhớ lại khuôn mặt của Mẹ
Têrêsa và tự nhủ: “Trước khi tôi chết, tôi muốn được chịu
phép rửa tội!”.
Sau khi rời nhà thương về nhà, bà Ito tìm hiểu cách
thức xin lãnh nhận bí tích rửa tội. Mặc dù có nhiều cản
trở, bà nhất định xin học đạo và trở thành dự tòng tại
giáo xứ Yonezawa. 2 tháng sau khi bắt đầu học đạo,
bệnh ung thư của bà Ito biến mất. Bà nói, “Mạng sống
của tôi đã được Chúa Kitô cứu thoát, vì thế tôi muốn sống
trọn phần còn lại trong cuộc đời của tôi trong Giáo Hội”.
Cả cô bé Kotono 5 tuổi cũng đến xin Cha sở rửa tội.
Bé nói: “Con muốn học biết về Chúa Giêsu... Con yêu mến
Chúa Giêsu và Mẹ Maria.”
Chồng của bà Ito, nhà sư Haruhiko không phản
đối việc vợ con xin theo Công Giáo. Ông cho biết mình
cảm thấy được chúc phúc sâu xa. Nhưng vì vị thế của
ông, ông không thể xin rửa tội.
Sau lễ phục sinh và phép rửa tội, cả gia đình nhà sư
Ito Haruhiko đi hành hương tại Đền thánh Đức Mẹ Lộ
Đức ở Pháp trong những ngày này cùng với nhiều linh
mục tháp tùng (Zenit 4-4-2010).

Đức Giáo Chủ Anh Giáo Xin Lỗi Công Giáo
Luân Đôn. Đức TGM Rowan Williams, Giáo chủ
Liên hiệp Anh giáo, xin lỗi Đức Cha Diarmuid Martin,
TGM giáo phận Dublin, vì đã nói rằng Giáo Hội Công
Giáo Ai Len mất hết uy tín vì xì căng đan lạm dụng
tính dục.
Cả hai vị GM Anh giáo cấp cao ở Ai Len và nhiều vị
lãnh đạo khác cũng phê bình nhận xét của Đức TGM
Anh giáo. Ngày 3-4-2010, Đức TGM Rowan Williams
đã điện thoại cho Đức TGM Martin để xin lỗi (CNS
5-4-2010).

Các GM Sri Lanka Tố Giác Nạn Bạo Lực
Colombo. Các GM Sri Lanka tố giác nạn bạo lực và
đàn áp các cơ quan truyền thông ngày càng gia tăng
nhân dịp cuộc bầu cử quốc hội lập pháp vào ngày 8-42010. Trong thời gian qua đã xảy ra một loạt các cuộc
tấn công các cơ quan truyền thông đối lập (Apic 5-42010).
Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

Các Tín Hữu Kitô Indonesia Cử Hành Phục
Sinh
Jakarta. Các tín hữu Kitô tại Indonesia đã cử hành
Tuần Thánh và lễ Phục Sinh trong an bình dưới sự bảo
vệ của cảnh sát, và chỉ có một vài biến cố đáng tiếc
nhỏ.
Trong năm qua tại Indonesia có 139 vụ vi phạm tự
do tôn giáo, trái với hiến pháp. Theo Phúc trình do viện
Wahid công bố hồi đầu năm nay, “Nạn bất bao dung về
tôn giáo vẫn là một vấn đề tại nước này, và thủ phạm chính
gây ra tình trạng này, theo” Hội đồng các Ulemas Hồi
giáo Indonesia, chính là tổ chức Hồi giáo cực đoan “Mặt
trận bảo vệ Hồi giáo” và Abu Bakar Baashir, thủ lãnh
tinh thần của tổ chức Hồi giáo Jemaah Ismamiah.
Các tín hữu Công Giáo và Tin Lành chỉ chiếm gần
9% trên tổng số 230 triệu dân Indonesia, trong đó 88%
là tín hữu Hồi giáo (KNA 5-4-2010).

Chồng Thánh Nữ Gianna Beretta Molla Qua
Đời
Mesero. Chồng của thánh nữ Gianna Beretta Molla,
Ông Pietro Molla, đã qua đời hôm 3-4-2010 tại tư gia ở
Mesero bắc Italia, hưởng thọ 97 tuổi.
Thánh nữ Beretta Molla là một bác sĩ nhi đồng ở
miền bắc Italia, sinh năm 1922, thành hôn với Ông
Pietro Molla, một kỹ sư, và sinh được 3 người con. Cuối
năm 1961, bà Beretta có thai người con thứ tư và bị ung
thư tử cung. Ông bà từ chối phương pháp trị liệu nguy
hiểm đến tính mạng của thai nhi. Sau khi sinh đứa con
thứ tư là Gianna Emanuela hồi tháng 4 năm 1962, bà
Beretta bắt đầu chữa trị khẩn trương, nhưng bà qua
đời một tuần sau đó vì nhiễm trùng, lúc mới được 40
tuổi đời.
Bà Beretta được ĐTC Gioan Phaolô 2 tôn phong chân
phước năm 1994 và 10 năm sau, ngài tôn phong bà lên
bậc hiển thánh trong thánh lễ tại Quảng trường thánh
Phêrô trước sự hiện diện của Ông Pietro Molla và 3
người con. Người con thứ hai là Maria Zita qua đời vì
bệnh thận hồi năm 1964.
Trong tuyên ngôn công bố hôm 4-4-2010, cha Thomas
Rosica, dòng thánh Basilio, thuộc đài truyền hình Công
Giáo ”Muối và Ánh sáng” (Salt and Light) ở Canada,
quen biết gia đình Molla từ 11 năm nay bày tỏ xác tín
rằng sự thánh thiện của gia đình này không chấm dứt
với thánh Gianna Beretta Molla. Ông Pietro Molla là
một đá tảng, một người có đức tin đặc biệt, đơn sơ và
thánh thiện. Ông đã sống một cuộc đời đáng ca ngợi
và thánh thiện như Gianna người vợ yêu quí của ông,
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làm cho sự thánh thiện là điều mà mọi người chúng ta
có thể đạt được” (CNS 5-4-2010).

ĐHY Tổng Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin Phê
Bình Tờ New York Thời Báo
San Francisco. ĐHY William Levada, Tổng trưởng
Bộ giáo lý đức tin, phê bình tờ New York Thời Báo ở
Mỹ là “thiếu ngay chính, không tuân theo các tiêu chuẩn
hữu lý về sự ngay chính”, khi liên tục phê bình ĐTC Biển
Đức 16 trong việc xử lý các vụ giáo sĩ lạm dụng tính
dục trẻ vị thành niên,
ĐHY Levada đưa ra những nhận định trên đây
trong một bài phê bình dài đăng trên tuần báo Công
Giáo trực tuyến (Catholic San Francisco) của tổng giáo
phận San Francisco, Hoa Kỳ, nơi ngài làm TGM cho
đến năm 2005, trước khi được bổ nhiệm về Roma.
Từ ngày 26-3-2010, tờ New York Thời báo liên tục tấn
công ĐGH Biển Đức 16. ĐHY Levada nhận định rằng
bài báo của nữ ký giả Goodstein đăng trên báo này
ngày 26-3-2010 không nói về những thiếu sót từ phía
Giáo Hội và chính quyền dân sự trong việc hành động
thích đáng hồi đó, nhưng bài đó nhắm gán sự thiếu
sót ấy cho ĐGH Biển Đức. ĐHY cũng trách cứ tác giả
báo này không nhận thấy sự đóng góp quan trọng của
ĐGH Biển Đức thay đổi các qui luật giúp Giáo Hội có

thể đối phó nghiêm túc đối với những vụ xì căng đan.
Ngài kêu gọi tờ New York Thời báo hãy xét lại chính
sách tấn công ĐGH Biển Đức và hãy trình bày cho thế
giới một cái nhìn quân bình về một vị lãnh đạo mà
Giáo Hội có thể và cần trông cậy vào (CNS 31-3-2010).
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cam kết của ông đối với quan hệ đối tác MỹAfghanistan, và bày tỏ sự cảm kích của ông về
những đóng góp và hy sinh của cộng đồng quốc tế.
Trước đó, một giới chức Bộ Ngoại Giao Mỹ nói với đài
VOA, rằng cuộc điện đàm giữa Tổng Thống Karzai và
Ngoại Trưởng Clinton rất xây dựng, và hai bên nay đã
sẵn sàng tiến tới. Giới chức này nói ông Karzai tỏ ra
kinh ngạc về chuyện những lời bình luận của ông đã
gây ra phản ứng như vậy. Phát ngôn viên của Tổng
Thống Karzai Waheed Omer, hôm thứ Sáu mô tả cuộc
điện đàm vừa diễn ra là thân mật, ông nói thêm rằng
những lời bình luận của ông Karzai đã bị hiểu nhầm
(VOA 02-4-2010).
Minh Nguyên

Tổng Thống Ba Lan Tử Nạn Trong Tai Nạn
Máy Bay
Tổng thống Ba Lan, ông Lech Kaczynski, và nhiều
giới chức cao cấp của nước này đã tử nạn ngày
hôm nay khi phi cơ của Tổng thống bị rơi trong
lúc tìm cách đáp xuống một phi trường ở Nga.
Các giới chức Nga nói rằng máy bay bị vỡ và bốc cháy sau
khi đụng ngọn cây khi bay gần tới phi trường của thành
phố Smolensk ở miền tây trong lúc có sương mù dày đặc.
Họ nói rằng toàn bộ 96 người trên máy bay thiệt mạng.
88 người trong số đó là phái đoàn của chính phủ Ba
Lan bao gồm các nhân vật lãnh đạo dân sự và quân sự
cao cấp. Các giới chức Ba Lan xác nhận là Tổng thống
Kaczynski và vợ ông đáp máy bay đó. Ngoài ra trên
máy bay còn có Tư lệnh Quân đội, Thứ trưởng Ngoại
giao, Thống đốc Ngân hàng trung ương, mấy mươi nhà
lập pháp và các giới chức khác của chính phủ Ba Lan.
Phái đoàn Ba Lan đang trên đường tới Nga để dự lễ
kỷ niệm 70 năm ngày xảy ra vụ lực lượng an ninh Xô
Viết thời thế chiến thứ hai sát hại 22.000 sĩ quan Ba
Lan ở thị trấn Katyn, gần thành phố Smolensk (VOA
10- 4-2010).

TT Afghanistan tìm cách xoa dịu căng thẳng
với Hoa Kỳ
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã gọi
điện thoại cho Bộ trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Hillary
Clinton trong một cố gắng nhằm xoa dịu những
căng thẳng sau khi ông tố cáo rằng cộng đồng quốc
tế phải chịu trách nhiệm về các vụ gian lận trong
cuộc bầu cử Tổng thống Afghanistan hồi năm ngoái.
Phát ngôn viên của Bộ Ngoại Giao Mỹ P.J.Crowley
nói rằng Tổng Thống Karzai tái khẳng định sự
Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

Nhật Bản quan tâm về dự định của TQ hành
quyết thêm 3 người Nhật
Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đã bày tỏ quan
tâm về ý định của Trung Quốc, hành quyết 3 công
dân Nhật bị kết tội buôn lậu ma túy.Hôm thứ Sáu Bộ
trưởng Ngoại giao Nhật bản Katsuya Okada đã cho
triệu Đại sứ Trung Quốc Cheng Yonghua đến Tokyo để
thảo luận về vụ hành quyết, có thể được ấn định ngay
vào thứ Năm tuần tới.
Nếu diễn ra thì vụ hành quyết hôm thứ Hai sẽ là lần
đầu tiên Trung Quốc áp dụng án tử hình đối với một
người Nhật, kể từ khi Trung Quốc và Nhật Bản bình
thường hóa bang giao hồi năm 1972 (VOA 2-4-2010).

VN Cương Quyết Bảo Vệ Chủ Quyền Các Đảo
Đang Tranh Chấp Với TQ
Theo tin của hãng thông tấn Đức, ông Triết tuyên
bố như thế hôm mồng 1 tháng Tư khi đi thăm đảo
Bạch Long Vĩ, nằm giữa Việt Nam và đảo Hải Nam
của Trung Quốc. Ông Triết nhấn mạnh rằng Việt
Nam nhất định “không để bất cứ ai xâm lấn bờ cõi
của mình, biển đảo của mình.” Ông cũng nói thêm
rằng “chúng ta không tham của ai, nhưng một tấc
đất quê hương chúng ta cũng không nhân nhượng”.
Việt Nam nắm quyền kiểm soát đảo Bạch Long Vĩ từ
năm 1957 nhưng Trung Quốc không tán đồng tuyên
bố chủ quyền của Việt Nam đối với hòn đảo này.
Trong năm qua căng thẳng đã gia tăng giữa Việt Nam
với Trung Quốc vì vấn đề chủ quyền của các quần đảo và
lãnh hải ở Biển Đông, đặc biệt là hai quần đảo Hoàng Sa
và Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa và Nam Sa.
Hôm thứ năm vừa qua, Trung Quốc loan báo phái
hai chiếc tàu mà họ gọi là tàu “ngư chính” đến tuần
tiểu những khu vực đang có tranh chấp ở Biển Đông.
Việc này diễn ra hai ngày sau khi Việt Nam cho biết
đã chính thức kháng nghị với Trung Quốc về việc tàu
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hải quân Trung Quốc bắt giữ một chiếc tàu đánh cá
của Việt Nam hôm 22 tháng 3 gần quần đảo Hoàng Sa.
Tháng 8 và tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc cũng đã
bắt giữ một số tàu đánh cá và ngư phủ Việt Nam khi
những tàu này đến Hoàng Sa để tìm nơi tránh bão.
Hôm mồng 2 tháng 2, một người chủ tàu đánh cá Việt
Nam báo cáo rằng một tàu tuần của Trung Quốc đã
chặn tàu ông và tịch thu 500 kg cá cùng với thiết bị
đánh cá (VOA 2-4-2010).

TQ: ‘Không Có Liên Hệ Giữa Mực Nước Sông
Mekong Và Đập Thủy Điện
Theo tin của Tân Hoa Xã, ông Trần Minh Trung, Vụ
phó Vụ hợp tác Quốc tế của Bộ Tài nguyên nước Trung
Quốc, đã khẳng định như thế hôm thứ Sáu trong bài
diễn văn đọc tại Hội nghị Quốc tế của Ủy ban Sông
Mekong, tổ chức tại thành phố Hua Hin của Thái Lan.
Ông Trần Minh Trung nói rằng thời tiết khô hạn cực
độ hiện nay ở hạ nguồn là nguyên do gốc rễ của tình
trạng mực nước sông Mekong xuống thấp. Ông Trần
Minh Trung tuyên bố như thế trong lúc một số chuyên
gia và các tổ chức phi chính phủ cho rằng những đập
thuỷ điện mà Trung Quốc xây dựng ở thượng nguồn
là một trong các nguyên do khiến cho mực nước sông
Mekong xuống tới mức thấp nhất trong vòng 50 năm,
tác động đến hàng triệu người sinh sống dọc theo
sông này ở Thái Lan, Miến Ðiện, Lào, Campuchia và
Việt Nam. Theo tin của Tân Hoa Xã, chính phủ Trung
Quốc, đối tác đối thoại của ủy ban này, sẽ phái Thứ
trưởng Ngoại giao Tống Đào đến dự hội nghị ở Hua
Hin (VOA 02-4-2010).
Hai bác sĩ VN bị đình chỉ công tác vì nhận hoa hồng
để kê toa thuốc

Hai Bác Sĩ Bị Cáo Nhận Tiền Để Kê Đơn
Sau khi báo Sài Gòn Giải phóng đưa tin đại diện
công ty Schering-Plough ở Việt Nam đã thỏa thuận sẽ
chi tiền chiết khấu cho 2 bác sĩ để họ kê đơn cho bệnh
nhân loại thuốc PEG-Intron của công ty này.
Bác sĩ Trương Bá Trung, một trong số hai vị bác sĩ
bị cáo buộc nhận tiền chiết khấu, được cho là đã nhận
tổng cộng 24.500 đôla chỉ riêng trong tháng Tám năm
ngoái trong khi bác sĩ Đinh Dạ Lý Hương nhận 12.000
đôla.
PEG-Intron là nhãn hiệu của loại thuốc peginterferon,
một loại thuốc được sử dụng để điều trị các bệnh viêm
gan, xơ gan và một số loại bệnh ung thư (VOA 01-42010).
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Google: Tin Tặc Tấn Công Những Người Chỉ
Trích Dự Án Bauxite ở VN
Công ty Internet Google Inc, cho hay họ
phát hiện một phần mềm độc hại mà tin tặc
đã sử dụng để theo dõi những người lên tiếng
chỉ trích dự án khai thác bauxite ở Việt Nam.
Trong khi hãng phần mềm bảo mật máy
tính McAfee cáo buộc rằng những kẻ tấn
công này có liên hệ với chính phủ Việt Nam.
Các hãng thông tấn quốc tế AP, Bloomberg trích
một bài viết của tác giả Neel Mehta, được đăng
trên blog an ninh mạng của Google hôm thứ
Ba, cho hay những người đã tải một bộ gõ tiếng
Việt có thể đã bị nhiễm một phần mềm độc hại.
Bài viết nhận định rằng phần mềm này có mục đích “phá
hoại” nhằm tấn công những trang web có nội dung bất
đồng chính kiến. Theo ông Mehta thì con số những người
tải phần mềm này có thể lên tới hàng chục ngàn người.
Ông Mehta viết trên trang blog rằng “cụ thể là
những vụ tấn công này nhằm tìm cách dập tắt
những ý kiến phản đối dự án khai thác bauxite,
một vấn đề quan trọng và gây bức xúc ở Việt Nam”.
Bài viết này không nêu cụ thể thời điểm xảy ra các vụ
tấn công của tin tặc ở Việt Nam và liệu những vụ tấn
công này có ảnh hưởng tới người sử dụng của Google
hay không.
Hãng thông tấn AP cho hay họ cũng không liên
hệ được với giới hữu trách Việt Nam để yêu cầu
bình luận về vụ việc này. Trong khi đó công ty
McAfee cũng đã tiến hành điều tra về phần mềm
được cho là độc hại này, và trên trang blog của công
ty, trưởng bộ phận công nghệ, ông George Kurtz
viết rằng “chúng tôi tin là những kẻ tấn công có thể
có động cơ chính trị và có thể họ là những người có
liên hệ với chính phủ nước CHXHCN Việt Nam”.
Dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên đã thu hút
sự phản đối mạnh mẽ ở Việt Nam, trong số đó có cả
Tướng Võ Nguyên Giáp. Những người chỉ trích lo
ngại về sự có mặt đông đảo của các công nhân Trung
Quốc tại một khu vực vô cùng nhạy cảm về mặt chiến
lược của Việt Nam và họ cho rằng dự án này sẽ gây
nên những tổn hại nghiêm trọng về mặt môi trường.
Hồi năm ngoái, chính phủ đã bắt giữ một số
blogger, những người đã lên tiếng chỉ trích dự án
này, và vào tháng 12, trang web bauxitevietnam.
info, vốn thu hút hàng triệu người cùng quan
điểm phản đối dự án, cũng đã bị tấn công.
Theo bài viết trên blog của McAfee thì dường như
phần mềm độc hại này được phát tán vào thời điểm
đó. Bài viết này nói rằng ai đó đã tấn vào trang web của
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Hội Chuyên gia Việt Nam và thay thế một bộ gõ tiếng
Việt bằng một phần mềm độc hại. Tác giả bài viết trên
blog của Google cho rằng các vụ tấn công của tin tặc
ở Việt Nam và Trung Quốc khá giống nhau bởi chúng
đều sử dụng phần mềm vì mục đích chính trị.
Hồi tuần trước, công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm
lớn nhất thế giới có trụ sở ở bang California này đã
chuyển các dịch vụ tìm kiếm của trang web của họ ở
Trung Quốc sang Hong Kong sau khi phát hiện các
vụ tấn công của tin tặc nhắm vào các nhà hoạt động
dân chủ cũng như tình trạng kiểm duyệt thông tin của
chính phủ Trung Quốc (VOA 31-3-2010).

NHẮN TIN
Tôi tên là Cao Minh Phúc là cha của cháu Cao Mỹ
Duyên. Cháu Duyên đã được Chị Nguyễn Thị Thanh
Minh đỡ đầu vào ngày 2 tháng 10 năm 1992 ở Sungei
Besi, Malaysia. Chị trước ở Toronto, Canada. Gia
đình rất muốn liên lạc với Chị Minh Xin Chị liên
lạc qua địa chỉ:
3070 South Euclide Ave.
Wichita, Kansas 67217-1931
hoặc gọi số (316) 871 5746

Hành Hương 5 Nước ÂU CHÂU 2010
Giáo xứ Seattle WA Tổ Chức Hanh Hương :
Ngày 08 đến 22 Tháng 10, 2010
Điểm Khởi hành tại Seattle WA / Newark NJ
1. Bồ Đào Nha : FATIMA, Nơi Đức Mẹ Hiện Ra năm 1917
với Lucia, Jacinta, Phanxico..
ANTAREM Nhà thờ Stephano nơi xảy ra Phép L ạ Thánh Thể
hơn 2 ngàn năm
2. Tây Ban NHa: SANTIAGO de COMPOSTELA
2010 là Năm Thánh Giacôbê Cả là nơi hành hương nổi tiếng
thứ 3 sau Rome và Jerusalem
3. Pháp : LỘ ĐỨC, Năm 1858 Đức Mẹ Hiện Ra 18 lần với
Thánh Nữ Bernadette..
4. Ý : ROME, Papal Audience, Ðền Thờ Thánh Phêrô lớn
nhất thế giới, Thánh đường Ðức Bà Cả, Thánh đường Thánh
Gioan Laterano và Thánh Phaolô Ngoại thành.
Mộ Đức Giáo Hoàng John Paul II. Điện VATICAN, Viện Bảo
Tàng Vatican, Nguyện đường Sistine và Hang Toại Đạo là
di tích lịch sử quan trọng… ASSISI, Nơi chào đời Thánh
Phanxicô, Thánh Nữ Clare, Nhà thờ Đức Mẹ các Thiên Thần
và Bụi Hồng không Gai.. Orvieto - Phép Lạ Thánh Thể trong
lúc đang dâng lễ tại nhà thờ Bolsena-Orvieto năm 1263., nhà
Chánh Tòa còn giữ lại Thánh Tích
5. BOSNA: MEDJUGORJE: 1981 taị Đồi Pobrdo Hill Ðức Mẹ
hiện ra lần đầu tiên và hiện nay vẫn còn hiện ra...
Các Chi Tiết - Xin quý khách Liên Lạc :
Cha Linh Hướng Hoàng Phựợng (206) 235 - 8772
Or Mrs. Kim / Brian at (626) 542 - 5655
NOTES: ** Hành Hương 9 ngày ở Do Thái trong tháng 10

Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

Thư Ngỏ

XIN SỬA CHỮA NGÔI NHÀ
CHO TRẺ KHUYẾT TẬT
Kính thưa Quý Ân Nhân của Người Khuyết tật,
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn hiện có 329
Nữ Tu, 31 Tập sinh, 62 Tiền Tập Sinh và 60 Đệ tử.
Dòng đang phục vụ ở 115 giáo điểm trong 4 Tỉnh
nghèo thuộc Đồng Bằng Sông Cửu Long (Vĩnh Long,
Bến Tre, Trà Vinh, một phần Đồng Tháp).
Hơn 15 năm qua chúng em thường xuyên thăm viếng
và chăm sóc khoảng 400 bệnh nhân phong cùi tại gia.
Khi giúp những bệnh nhân phong, chúng con thấy rất
nhiều người Khuyết Tật. Họ đau khổ không kém gì
những bệnh nhân phong cùi, nhưng chưa được mấy
quan tâm và giúp đỡ. Nghèo lại bệnh tật làm cho người
khuyết tật luôn có tâm trạng tự ti mặc cảm, không dám
tiếp xúc, sống rất cô lập. Thật đáng thương!
Kính Thưa Quý Ân Nhân
Chúng em có nhân lực và có thiện tâm muốn giúp
đỡ nhưng chúng em chưa đủ khả năng tài chính. Dù
thế, chúng em đang thăm viếng và giúp đỡ trên 200
người khuyết tật.
Vì nhận thấy những việc Chị Em chúng em chăm
lo cho người nghèo, một nhà hảo tâm đã dâng tặng
Hội Dòng chúng em một căn nhà cũ để chúng em
dùng cho việc bác ái từ thiện. Chúng em mong ước
sửa chữa, thêm gường chiếu và những gì rất căn bản
để có thể giúp những người khuyết tật.
Chúng em rất vui mừng biết được Quý Ân Nhân
quan tâm và đã thương giúp cho người Khuyết Tật,
trẻ em mồ côi và người nghèo tại quê nhà Việt Nam.
Chúng em tha thiết kính xin Quý Ân Nhân giúp bảo
trợ chúng em sửa lại ngôi nhà cho việc bác ái này.
Kính chúc Quý Ân Nhân dồi dào sức khỏe và được
nhiều ơn lành của Thiên Chúa. Thay mặt trẻ em Khuyết
tật, xin cám ơn Quý Ân Nhân.
Cái Mơn ngày 02 tháng 9 năm 2009

Địa Chỉ Liên Lạc:
Nữ Tu Anna Trần Thị Chung
Hội Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn
Âp Vinh Bac - Xã Vinh Thanh –
Huyện Chợ Lách – Tỉnh Bến Tre
Đt: 0084-075-3692-855 / 0084-075-3 875-146
Email: xhcaimonmtg@gmail.com
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Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
PO Box 1958, Flowery Branch - GA 30542

Kính Mời Tham Dự

Hành Hương Đức Mẹ La Vang, Thủ Đô Washington DC
17,18,19 tháng 6, 2010
“Trong Chúa Giêsu Linh Mục,
Chúng Ta Về Bên Mẹ La Vang, Cùng Sống Năm Thánh 2010”
Thứ Năm, 17/6/2010
8am-2:30pm
Chiều:
3pm-5pm
5pm-6pm
6pm-7:15pm
7:15pm-8pm
8pm-9:30pm
9:45pm-10:45pm
Thứ Sáu, 18/6/2010
10am-1pm
Chiều:
3pm-4:15pm
4:30pm-5:45pm
6:00pm
8:00pm
Thứ Bảy, 19/6/2010
9am-12pm
9:30am-12pm
Chiều:
1:30pm
2:00pm
3:30pm
3:45pm
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Du Ngoạn Luray Cavern, xe bus
(tập trung lúc 7:45am tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, VA)
Tập trung sinh hoạt tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Springs, Maryland
Họp Hội Đồng Lãnh Đạo Phục Vụ Liên Đoàn
Tiếp đón Cộng Đoàn Dân Chúa
Thánh Lễ Khai Mạc - Chúa Giêsu Linh Mục
Chủ Tế: tân Chủ Tịch Miền Trung Đông
Giảng Thuyết: LM Nguyễn Đức Vượng, OP, Phó Chủ Tịch LĐ
Ăn tối
Hội thảo 1: Giáo Hội Việt Nam Sống Năm Thánh 2010
Đức Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGM VN
Chầu Thánh Thể, Giải tội, Rước Nến
Thăm viếng Mô Hình Đất Thánh & Hang Toại Đạo tại Dòng Phanxicô, xe bus
(Tập trung lúc 9:45am tại Giáo Xứ Mẹ Việt Nam, Silver Springs, MD)
Tập trung sinh hoạt tại Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo VN, Arlington, Virginia
Hội thảo 2: Gia Đình Với Cộng Đoàn, Xứ Đạo, LM Đào Quang Chính
Hội thảo 3: Gia Đình Với Ơn Gọi Linh Mục, LM Đinh Minh Tiên, OP
Thánh Lễ - Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Chủ Tế: LM Nguyễn Thanh Liêm, Chủ tịch LĐ
Giảng Thuyết: LM Đào Quang Chính
Tiệc Gây Quỹ Giúp Giáo Hội VN và Sinh Hoạt Liên Đoàn
tại Nhà Hàng Harvest Moon, Falls Church, Virginia
Tham Quan Thủ Đô Washington DC – Tour Tự Do
Ca Đoàn Tổng Hợp họp mặt và tổng hợp tại Giáo xứ CTTĐVN
Tập trung 1:15pm, Basilica of the Shrine of the Immaculate Conception
Cung Nghinh Thánh Tượng Đức Mẹ và Các Thánh Tử Đạo VN
Thánh Lễ Đại Trào - Kính Đức Mẹ La Vang – Sống Năm Thánh 2010
Chủ Tế & Giảng Thuyết: Đức Giám Mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ Tịch HĐGM VN
Viếng Đức Mẹ La Vang tại Nguyện Đường
Bế Mạc.
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Các Chỉ Dẫn - Địa Chỉ Cần Thiết
Du Ngoạn & Nhà Hàng:

Khách Sạn: (xin liên lạc trực tiếp)

+ Du Ngoạn Luray Cavern:
Giáo Xứ CTTĐVN phụ trách hướng dẫn.
Vé vào cửa: Người lớn: $22.00;Trẻ em (Tuổi 6 – 12):
$11.00; Trẻ (5 và nhỏ hơn): Miễn Phí. Cao Niên (Trên
62): $20.00. Thêm tiền xe bus đi từ giáo xứ CTTĐ VN:
30 MK.

- Tại Đại Học Trinity: 25 Michigan Ave. NE,
Washington, DC 20017. ( 202) 884-9000.
Giá biểu $60/phòng 2 người 1 ngày cộng thêm $7.00 tiền
drap, áo gối cho mỗi người.
Xin gọi sớm, Shelley Fisher:(202) 884-9136.

Ghi danh: Ông Bùi Hữu Thư (703) 281-7929,
e-mail: thumaibui@yahoo.com

- Days Inn: 2201 Arlington Blvd, Arlington, VA,
từ $67.00. (703) 525-0300
- Hyatt: 1325 Wilson Boulevard, Arlington, VA,
từ $87.00. (703) 525-1234
- Comfort Inn: 1211 N. Glebe Rd., Arlington, VA, từ
$91.00. (703) 247-3399
- Comfort Inn: 6111 Arlington Blvd, Falls Church, VA;
$55 - $110. (703) 534-9100, gần GXCTTĐVN.
- Ramada Limited Falls Church: 5666 Columbia Pike,
Falls Church, VA; $48 - $85. (866) 615-9330
- The District Hotel: 1440 Rhode Island Ave NW,
Washington DC, từ $48 đến $65.00. (202) 265-3725
- Howard Johnson Express Inn: 600 New York Ave,
NE, Washington DC, từ $39-$79.
(866) 615-9330
- Holiday Inn Georgetown: 2101 Wisconsin Ave. NW,
Washington DC, $79-$149.
(800) 356-3584.

Luray Cavern: 970 U.S. Hwy. 211 West.
PO Box 748, Luray, VA 22835.
(540) 743-6551
+ Thưởng Lãm Mô Hình Đất Thánh, Hang Toại Đạo
Rôma, Dòng Franxicô:
Giáo Xứ Mẹ Việt Nam phụ trách hướng dẫn. Miễn phí,
cho tùy tâm. Mỗi tiếng từ 10 AM đến 3 PM.
Ghi danh: Ô Nguyễn M. Hoàng: (301) 368-3561,
e-mail: hoangmai47@yahoo.com
Franciscan Monastery of the Holy Land:
1400 Quincy St., N.E. Washington, DC 20017
202-526-6800
+ Giới Thiệu Tour Tự Do: Tham quan Thủ Đô
Washington DC bằng xe bus 2 tầng:
Bất cứ ngày nào. Giá biểu $35.00, trẻ em từ 4-12 tuổi
$18.00. Vé có giá trị cho hai ngày. Thăm viếng 30 thắng
cảnh, di tích lịch sử của DC.
Có thể lên xe bất cứ chỗ nào xe ngừng. Muốn đi, đến
điểm khởi hành là Nhà Ga Xe Lửa Union Station,
Visitor Center & Tourist Information, Main Hall,
50 Massachusetts Ave, NE,
Washington DC,
có chỗ đậu xe hơi rồi mua vé lên xe bus.
+ Tiệc Liên Đoàn, Nhà Hàng Harvest Moon:
Liên lạc lấy vé nơi ông Bùi hữu Thư hoặc Nguyễn M.
Hoàng bằng điện thoại hay e-mail ở trên.
Giá vé: 40 MK.
Harvest Moon Restaurant
7260 Arlington Blvd, Falls Church, VA 22042
ĐT: (703) 573-6000
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Địa Chỉ Các Nhà Thờ:
Giáo xứ Mẹ Việt Nam
LM Vũ Ngọc An, Chánh Xứ
11812 New Hampshire Ave
Silver Spring, MD 20904
ĐT: (301) 622-4895
Giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
LM Nguyễn Đức Vượng, Chánh Xứ
915 S. Wakefield Street, Arlington, VA 22204
ĐT: 9703) 553-0370
Vương Cung Thánh Đường
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
(Basilica of the Shrine of the Immaculate of Conception)
400 Michigan Ave, NE
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VAGSC

Vietnamese American Good Samaritan Charities

Bảo Vệ Sự Sống Con Người

Thương Xót Tha Nhân
Trong sứ điệp thương xót, Chúa Giêsu đòi buộc Thánh Nữ Faustina ngoài việc cầu
nguyện, phải thi hành thương xót với tha nhân:
“Cha đòi hỏi con những việc thương xót phải được thực hiện vì yêu mến Cha. Ở
mọi nơi trong mọi lúc, con phải tỏ lòng nhân ái với những người lân cận. Con
không được thoái thác, kiếm cớ chữa mình hay tự miễn cho mình điều ấy (NK
742)”. Và Người khẳng định: “Nếu linh hồn nào không thực thi nhân ái dưới một
hình thức nào đó, họ sẽ không được hưởng nhờ lòng thương xót của Cha trong
ngày thẩm xét (NK 1317).
Trong một thế giới hoang tàn đổ nát …, sự giữ đã len lỏi vào trong mọi tầng lớp xã
hội, tình thương đồng loại hình như vắng bóng khắp nơi … Cầu nguyện và thực thi
bác ái cho tha nhân là mang bình an đến cho nhân loại lỗi lầm, cậy nhờ vào Lòng
Thương Xót của Thiên Chúa.

Mục Đích
Băng bó thương tích
tinh thần & thể xác
cho người cùng khốn.
%
Mang tình thương của Chúa
đến cho nhân loại lỗi lầm
bằng lời cầu nguyện.

Bảo Vệ Sự Sống
là bổn phận chung
của mọi người kytô hữu
***

Các bà mẹ trẻ được cứu
thoát khi toan tính phá
thai và được săn sóc chu
đáo nơi các Nữ Tu Æ
Là một người Công Giáo
chân chính, không nghe,
không thực hành theo
những việc làm phản phúc,
không dùng thuốc hủy diệt
các bào thai vô tội.

. Bảo vệ sự sống:
Chôn cất và cứu vớt thai nhi
. Nâng đỡ những bệnh nhân
HIV & AIDS
.Nuôi dưỡng
các anh em mắc bệnh phong ở
miền xa xôi, hẻo lánh
. Giúp đỡ các em
mù lòa và phế tật

“Những gì các ngươi làm
cho một người trong các
anh em hèn mọn nhất này
của Ta, là các ngươi đã
làm cho chính mình Ta
(Mt: 25,40)”
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***

Xin lắng nghe tiếng
khóc của Thai Nhi
Hội từ thiện VAGSC bảo trợ một
số trung tâm, với những thiện
nguyện viên qủa cảm, đang dành
giật với Satan, cứu vớt các thai
nhi đang gặp cảnh khốn khó, bị
thế gian hủy diệt.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

VAGSC
PO Box 6407
Santa Ana, CA 92706
Non Profit Org. # 37 155 2124

All donations are
Tax deductible

Con kinh hãi nghe ba mẹ quyết định
Đem con ra an nghỉ tại nơi này
Chưa biết nói làm sao con cãi lệnh?!
Cùng bạn bè lạnh lẽo xếp hàng đây!
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DÒNG TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời có gần 7,000
Linh mục và Sư huynh đang phục vụ
trên 67 quốc gia trong các lãnh vực
mục vụ, giáo dục, y tế, và xã hội.
Các bạn trẻ muốn tìm hiểu đời sống
truyền giáo, xin liên lạc:

VĂN PHÒNG ƠN GỌI
Đại Chủng Viện Ngôi Lời
102 Jacoby Drive SW
Epworth, IA 52045
Tel: 1-800-553-3321
Fax: 563-876-5515
Email: svdvocations@dwci.edu

www.svdvocations.org
XIN GIÚP ĐỠ XÂY DỰNG NHÀ THỜ YÊN HOÀ
Kính thưa Quý Cha và QuýÂn nhân,
Con là Linh mục Phêrô Phan Văn Đồng được Bề trên sai về phục vụ Giáo Xứ Quý Hoà. Xứ Quý Hoà gồm 3 họ
Đạo. Họ Yên Hoà gồm 600 giáo dân mà Nhà Nguyện Yên Hoà quá mục nát nặng nề, có nguy sụp đổ khi mưa bão.
Chúng con đã quyên góp, hy sinh ăn mặc để gây quỹ nhưng dân nghèo nàn, đa số thất nghiệp, đi làm thuê, làm
mướn nên mới có quá ít để khởi công.
Chúng con tha thiết kính xin quý Ân Nhân thương giúp đỡ bù đắp thêm. Chúng con xin hết lòng cảm ơn. Nguyện
xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và Thánh Giuse trả công vô cùng cho Quý Ân Nhân

Địa chỉ liên lạc:
Lm Phêrô Phan Văn Đồng
Nhà thờ Yên Hoà Xã Kỳ Hoà, Huyện Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh - VN
Đt. 039 386 5919 hoặc 0984 984 629
Phanvandong74@yahoo.com
Hay Đc. Cao Đình Thuyên, Toà Giám Mục Xã Đoài, Nghệ An, Đt 038 386 1259
(Chuyển cho Họ Đạo Yên Hoà)

Thông‱Tin‱Liên‱Lạc
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PHIẾU YỂM TRỢ / GIA NHẬP HỘI
HỘI TƯƠNG TRỢ LINH MỤC HƯU DƯỠNG VN
PRIESTHOOD SUPPORT FOUNDATION, INC.
Để tiếp tay với HĐGMVN chăm lo cho các cha già yếu bệnh
tật của 25 giáo phận trên toàn nước Việt Nam, Hội Tương Trợ
Linh Mục Hưu Dưỡng VN trân trọng kính mời Qúy Vị yểm trợ
hoặc gia nhập hội, nhằm mục đích giúp đỡ các linh mục đã suốt
đời phục vụ Giáo Hội và nay đang sống phần cuối đời ở các nhà
hưu dưỡng tại Việt Nam.
Quý ân nhân và hội viên sẽ được các cha hưu dưỡng cầu nguyện
trong các thánh lễ hằng ngày. Riêng quý ân nhân tặng từ $1.000
trở lên sẽ được nhận Bằng Tri Ân của Hội Đồng Giám Mục Việt
Nam và là Hội Viên Vĩnh Viễn của Hội. Qúy Vị có thể yểm trợ
hoặc gia nhập Hội bằng cách đóng góp vào Qũy Tương Trợ hoặc
ghi danh gia nhập hội:
TÔI MUỐN:
º Đóng góp vào Quỹ Tương Trợ:
º $50
º $100
º $200
º $300
º $500
º $1000
º $ _____________
1. Số tiền đóng trước $__________
2. Mỗi tháng $ __________ trong một năm.
3. Đóng hết một lần số tiền hứa: $__________
º Ghi danh gia nhập Hội:
º Hội Viên Ân Nhân Vĩnh Viễn - $1.000
º Hội Viên Ân Nhân Bậc I- $120 một năm
º Hội Viên Ân Nhân Bậc II- $60 một năm
º Xin Lễ Tùy Ý
Tên Thánh: ______________Tên gọi: ___________________
Địa chỉ: ___________________________________________
Thành Phố _________________________ TB/Zip _________
Phone: _________________ Email: _____________________
Ngày _____ Tháng _____ Năm ______

THƯ XIN GIÚP TU VIỆN
Mến Thánh Giá VẠN LỘC
Trọng kính Quý Cha cùng Quý Vị ân Nhân,
Tu Viện Mến Thánh Giá Vạn Lộc thuộc Hội Dòng MTG
Vinh hiện gồm 102 chị em, 20 chị khấn trọn (10 chị lớn tuổi,
mất sức lao động), 20 chị khấn tạm,13 em tiền tập và 49 em
đệ tử.
Năm 1988 cộng đoàn chúng con mới chỉ được 16 chị khấn
và 7 em đệ tử và chúng con ở ven sông Lam. Nhưng tháng
8/1988, một trận lũ lụt cuốn trôi hết nhà cửa và nhà nước bắt
chúng con di dời và cấp cho một miếng đất chật hẹp lại lầy
lội. Chúng con có làm tạm căn nhà. Vì thấy quá chật chội và
nguy hiểm cho 102 người, các bề trên muốn chúng con có nơi
để sinh hoạt căn bản và giữ đời tu trì. Vâng lời các Bề trên,
chúng con đã dồn hết sức lực cho công việc này nhưng lực bất
tòng tâm. Nay ngân quỹ hết mà công việc đang dở dang.
Vì vậy chúng con , tha thiết kính xin Quý Cha cùng Quý Vị
ân Nhân thương tình giúp dỡ để công tác xây dựng tu viện sớm
hoàn thành, có chỗ để chị em để chị em an tâm thờ phượng
Chúa và phục vụ Giáo Hội cách đắc lực hơn.
Chúng con xin hết lòng tri ân. Nguyện xin Chúa, Đức Mẹ
trả công hội hậu trên Quý Cha cùng Quý Vị Ân Nhân.

“Các Linh Mục hưu dưỡng là những người Cha, người anh và
là người bạn thân yêu của chúng ta. Các Ngài đã dành cả một
đời để yêu thương, phục vụ và chăm lo cho đời sống thiêng liêng
của chúng ta. Nay đến tuổi già không còn khả năng để tự chăm
sóc cho bản thân nữa, phải ngồi xe lăn hay trên giường bệnh.
Các ngài đang cần đến sự quan tâm, săn sóc của chúng ta.”
Những đóng góp của quý vị cho các Linh Mục Hưu Dưỡng
VN là sự biểu lộ tâm tình tri ân các Ngài đã suốt đời tận hiến, hy
sinh phục vụ đàn chiên Chúa.
CHI PHIẾU XIN ĐỀ:
Priesthood Support Foundation, Inc.
Hoặc: Hội Tương Trợ Linh Mục Hưu Dưỡng VN
A Non-profit organization
MỌI LIÊN LẠC XIN GỬI VỀ TRỤ SỞ HỘI:
10812 Stanford Ave.
Garden Grove, CA 92840
ĐT: (714) 636-3581 * (714) 399-6273
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Địa Chỉ Liên lạc:
Nữ Tu Luxia Nguyễn Thị Diệu,
Phụ Trách Tu Viện MTG Vạn Lộc,
Nam Lộc, Nam Đàn, Nghệ An.
Đt 0383 822 942 • Dđ. 0168 577 7419
tvmtgvanlocc@yahoo.com.vn
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Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm
13055 Se Cr 4271 Kerens Texas 75144

www.thientamosb.org
Phone : 903 396 3201

NGÀY‱THÁNH‱THỂ
Từ 4 – 6 tháng 6 năm 2010
Chủ Đề

“Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thày” (Lc 22:19)
• Chúa Giêsu thiết lập Phép
Thánh Thể trong bữa tiệc ly.
Ngài cầm lấy bánh và chén,
đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao
chén cho các môn đệ. Các môn
đệ nhận bánh và ăn, cùng uống
chén được trao, để nhớ đến
Chúa Giêsu Kitô.
• Bẻ thân mình Chúa Kitô qua
hành động bẻ bánh như một hy
tế. Này là mình Thày sẽ bị nộp
cho các con. Bánh thánh Chúa
là của nuôi linh hồn chúng ta, vì
không gì bổ dưỡng và đáng giá
hơn cho linh hồn chúng ta bằng
việc đền tội của Đức Kitô.
• “Bánh” của Chúa được bẻ ra
và ban phát để xá tội, để thỏa
mãn lòng ao ước của linh hồn.
Và vì thế mỗi lần chúng ta cử
hành nghi thức này để nhớ
những gì Chúa Kitô làm cho
chúng ta qua cái chết của
Người, và đó là một tưởng niệm
cho chúng ta được thông dự với
Ngài trong giao ước vĩnh cửu.

Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

Chương Trình NGÀY THÁNH THỂ NĂM 2010
THỨ SÁU (Ngày 4 tháng 6 năm 2010)
5:00 pm
6:00 pm

Khai Mạc
Thánh Lễ Khai Mạc
Chủ đề: Trở Về - Yêu Thương
7:30 pm
Cơm tối
8:30 pm
Văn nghệ
Chủ đề: Quê Hương, Trở Về, Chúa Chữa Lành
10:00 pm -6:00 am Chầu Thánh Thể
THỨ BẢY (Ngày 5 tháng 6 năm 2010)
6:30 am
Báo Thức
7:00 am
Thánh Lễ Sáng
7:30 am – 8:30 pm Ăn Sáng
8:30-10:00 am
Hội Thảo Chủ đề: Huấn Đức
10:15 am
Giải Lao
10:30-12:00 pm
Hội Thảo Chủ đề: Giới Trẻ
12:00-14:00 pm
Ăn Trưa
14:00-15:30 pm
Hội Thảo
Chủ đề: Thánh Thể và Thánh/Ca Nhạc
15:30 pm
Chầu Thánh Thể
(15:30-17:00 pm
Xưng Tội)
16:00 pm
Giải Lao
17:30 pm
Thánh Lễ Đại Trào
18:30-19:30 pm
Rước Kiệu Thánh Thể
20:00 pm
Ăn Tối
21:00-22:00 pm
Canh Thức Thánh Thể
Xin ơn chữa lành
CHÚA NHẬT (Ngày 6 tháng 6 năm 2010)
8:30 am
Thánh Lễ Bế Mạc

77

LM, Pr. NGUYỄN VĂN MINH
HỌ ĐẠO CỒN TRÒN
HẠT SÓC TRĂNG – GP. CẦN THƠ.
ĐT: (84) 79. 2479.006 – DĐ: (84) 982.059.068
Email: pherominhct@vnn.vn

Thư ngỏ

(Xin ủng Hộ Xây Dựng Nhà Xứ, Nhà Giáo Lý Họ Đạo Cồn Tròn)
Kính thưa Quý Ân Nhân xa gần.
Lời đầu tiên, tôi xin có lời kính chúc sức khoẻ và chào chúc mọi người trong bình an của Chúa Kitô.
Kính thưa Quý Vị,
Nhà thờ Cồn Tròn, tọa lạc tại : Ấp Nguyễn Tăng, Xã Đại Ân I, Huyện Cù Lao Dung, Tỉnh Sóc Trăng. Địa danh này
nằm trong dải đất cù lao dưới hạ nguồn của con Sông Hậu nơi tiếp giáp với Biển Đông.
Họ đạo đã được thành lập từ những năm 1920. Dầu vậy vẫn còn là một Họ đạo Truyền Giáo. Dân số mới chỉ trên 300
giáo dân. Tuy đã 90 năm trôi qua nhưng vì là vùng đất Cù Lao biệt lập với đất liền, lại thêm giáo dân phải di tản khỏi quê vào
thời chiến tranh. Họ đạo chỉ mới thực sự quy tụ sau năm 1975 với đầy những thách đố. Mãi tới năm 2000, sau tám mươi năm
bà con mới có được Ngôi Nhà Thờ và đó cũng là điều duy nhất Họ Đạo có.
Đây là vùng đất có sáu tháng nước mặn vào mùa khô và chỉ có nước nước ngọt khi trời có mưa nhiều, và thấp dưới
mực nước biển. Do vậy chỉ trồng được có cây mía, mà mía phải sau 10 tháng trồng mới thu hoạch. Cuộc sống bà con rất khổ,
cơ cực và nghèo đói.
Từ ngày 21 tháng 08 năm 2007, Đức Giám Mục Địa Phận đã sai tôi về coi sóc Họ đạo này. Bà con rất hân hoan đón
nhận vì đã phải chờ đợi 87 năm qua, nay mới có một linh mục ở cùng. Nhưng rồi bà con cũng rất đỗi đau buồn vì hoàn cảnh
hiện tại của tôi. Bà con biết, nhưng hoàn cảnh không cho phép cách nào hơn. Coi như tôi mới là Cha sở tiên khởi của Họ
Đạo nên không được thừa kế điều gì ngoài Ngôi Nhà Thờ duy nhất, ngay cả cái sân nhà thờ cũng còn nền đất, mùa mưa rất
lầy lội.
Thưa Quý Vị, Cái nghèo sẽ kéo theo sự thất học. Họ đạo chưa có người nào học tới Đại Học. Tới lớp 12 chỉ có 5 em.
Họ đạo đã có cách đây 90 năm mà lùc này không có người đàn lễ, tập hát. Do vậy, hiện nay việc tập hát, dạy đàn, dạy giáo
lý tôi đều phải làm tất cả. Thực vậy, trong lúc này, cả Địa phận không có một Linh Mục nào như tôi, phải làm từ một công
việc nhỏ như tập hát, dạy đàn, dạy giáo lý, ... Nhưng trên hết là chẳng ai lại không có nhà để ở. Hiện nay tôi đang ở tạm trong
Phòng Thánh. Một nơi để dạy giáo lý, tập hát hay các sinh hoạt khác của Họ đạo cũng không có. Tất cả mọi sinh hoạt : Hội
họp, dạy giáo lý, tập hát … đều ở trong nhà thờ, thật là bất tiện và đôi khi thấy mất đi cả sự thánh thiện nữa.
Thưa Quý Vị, đã gần 3 năm rồi, kể từ ngày tôi về với họ đạo Cồn Tròn. Tôi đã cố gắng hết mình mà vẫn chưa xong
được ngôi nhà để ở, một nửa sân trước nhà thờ vẫn lầy lội mùa mưa, con cái vẫn chưa có chỗ để học giáo lý… Tôi cũng chỉ
làm một ngôi nhà thường, loại nhà cấp bốn nông thôn không cần phải xin giấy phép xây dựng. Nhưng bởi vì Họ Đạo quá
nghèo có chăng là góp công một chút. Lại là vùng sâu hẻo lánh nơi đất Cù Lao nên mấy ai biết tới. Bản thân thì giới hạn và
một mình với bao công việc mục vụ của một Họ Đạo Truyền Giáo nên cũng khó bỏ nhà đi xin nơi này nơi kia.
Với lòng mến yêu Giáo Hội, với Họ đạo Cồn Tròn, tôi viết thư này và xin thưa cùng Quý Vị: Tôi ước mong Quý Vị là
những cánh tay nối dài tới họ đạo Cồn Tròn. Xin thương giúp tôi chút phần còn lại của công trình xây dựng (24 bộ bàn ghế
lớp học, sơn tường nhà, điện nước, lót nền và gắn cửa) nhà chung Họ Đạo Cồn Tròn. Ước mong được sự chung tay của Quý
Vị để tôi có được nơi ở và làm việc, họ đạo có nơi sinh hoạt, các em có chỗ học giáo lý. Của ít lòng nhiều, có sự giúp đỡ của
Quý Vị đã là điều làm an ủi và nâng đỡ tinh thần tôi. Ước mong Quý Vị thương giúp để tôi được an tâm phục vụ cộng đoàn
mà Chúa đã trao phó. Tất cả vì Danh Chúa Cả Sáng.
Xin Thiên Chúa chúc lành cho những công việc tốt đẹp mà Quý Vị đã, đang và sẽ làm.
Cồn Tròn, ngày 14 tháng 03 năm 2010
Kính Thư

Lm, Phêrô Nguyễn Văn Minh
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Thư Xin Giúp Đỡ
Nhà thờ Trà Cú
Tân Lập A – Long Tân
Ngã Năm – Sóc Trăng
Đt: 0793.870559
Dđ: 0918.530.413 – 0919.245.512
***
Kính thưa anh chị em thân mến!
Nhà thờ Trà Cú được xây cất từ những năm 1930.
Với số giáo dân hiện nay khoảng hơn 3.310 người, đã từng trải qua thời gian chiến tranh và hứng chịu bom
đạn. Nay nó đã xuống cấp trầm trọng, bị sập đổ và đang được tháo dỡ.
Vậy anh em linh mục chúng tôi đã xin Đức Cha cho phép được xây dựng lại nhà thờ. Bà con giáo dân
trong họ đạo cũng đóng góp được phần nào vật chất nhỏ bé rồi. Vì vậy rất cần đến sự giúp đỡ vật chất của
anh chị em. Giáo dân của chúng tôi ở vùng sâu rất nghèo, đa số đi làm mướn nên không đóng góp được bao
nhiêu, có chăng chỉ đóng góp công sức là nhiều. Chúng tôi tha thiết kêu gọi anh chị em mở rộng bàn tay giúp
đỡ, chắc chắn tấm lòng rộng lượng của anh chị em sẽ được Thiên Chúa đón nhận và trả ơn bội hậu thay cho
chúng tôi. Mặc dù anh chị em cũng gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, những mỗi người cùng chung
sức góp gió thành bão thì công việc sẽ được Thiên Chúa chúc phúc sớm hoàn thành. Chúng tôi cũng tha thiết
xin anh chị em giới thiệu cho các ân nhân, thân nhân và những ai có tấm lòng rộng lượng xa gần giúp đỡ
chúng tôi với.
Chúng tôi hết lòng cám ơn anh chị em. Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban tràn đầy ơn thánh trên
anh chị em và quý ân nhân.

Thông‱Tin‱Liên‱Lạc

79

80

NS.‱Trái‱Tim‱Đức‱Mẹ,‱Số‱389,‱Tháng‱05,‱2010

HỘI THƯƠNG VIỆT NGHÈO
Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Nga trân trọng kính mời quí
vị ân nhân hảo tâm gia nhập làm thành viên của hội bác ái có
tên gọi là “Thương Việt Nghèo”, để giúp đỡ những người cực
kỳ nghèo khổ đang sống ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng và Việt Nam
nói chung. Với kế hoạch lâu dài, các lĩnh vực phục vụ của hội
này khá đa dạng như: xây phòng máy vi tính; xây mới, trùng
tu hoặc đại tu nhà thờ, nhà nguyện, nhà xứ; xây nhà tình
thương (mỗi nhà 15.000.000 đồng VN, tương đương 777 Mỹ
kim); làm lu chứa nước mưa (mỗi cái 36 Mỹ kim); hoặc khoan
giếng nước sạch (mỗi cái 2.000.000 đồng VN, tương đương
103 Mỹ kim). Đáng kể là 2 chương trình sau đây: cấp heo/lợn
giống cho các gia đình nghèo nuôi; và cấp học bổng hằng năm
cho học sinh và sinh viên nghèo-ngoan-giỏi-hiếu học (Xin xem
hình ảnh đính kèm):
* Cấp heo/lợn giống: 2 con / 10kg / 1 gia đình (1.000.000
đồng VN, tương đương 51 Mỹ kim). Nuôi 6 tháng xuất chuồng
bán được 3.200.000 đồng VN (tương đương 165Mỹ kim). Sau
khi hoàn trả tiền mua heo/lợn giống được cấp lần trước, nếu còn
nhu cầu sẽ được cấp heo/lợn nuôi tiếp. Chiết tính sơ bộ:

2con heo/lợn/1gia đình = 1.000.000vnđ) + 6 tháng
nuôi =3.200.000vnđ ≈165,8usd

* Cấp học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo-ngoan-giỏihiếu học: Mỗi em 875.000 đồng VN (tương đương 45 Mỹ kim).
Trong số đó: học phí 500.000 đồng VN; 375.000 đồng VN còn
lại dành cho các chi tiêu khác như tiền ăn, thuê phòng trọ, sách
bút, giấy mực... Chiết tính sơ bộ:

1em học sinh sinh viên /1năm học
(500.000vnđ+375.000vnđ = 875.000vnđ (≈ 45usd)
Chúng con tha thiết xin quý vị ân nhân gia nhập làm thành
viên của hội bác ái này. Xin vui lòng liên lạc:
Lm. Gioan Baotixita Nguyễn Ngọc Nga
Giáo Xứ Dụ Thành - Thôn Hoàng Dụ - Xã Kỳ Khang
Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh – VIỆT NAM
ĐT (nhà): 0393817331
DĐ: 0912487646 hoặc: 01266003600
Email: jbngocnga@gmail.com
hoặc: tuonglai2005@gmail.com
hoặc: jbngocnga@yahoo. com;
website: www.thuongvietngheo.org
* Quyền Lợi: Hưởng ơn ích lời cầu nguyện của các hội viên
và những người thụ ơn, vào các Thứ Sáu và Thứ Bảy hằng tuần.
Mỗi tháng, hưởng ơn ích 1 thánh lễ các hội viên hợp dâng (vào
giữa tháng) với Lm. sáng lập hội và những người thụ ơn, cầu cho
và cầu như ý các hội viên.
* Trách Nhiệm: Kể từ ngày ghi danh, xin quý ân nhân (hội
viên) cứ 6 tháng đóng góp 100 Mỹ kim, để các gia đình nghèo
khó được hưởng nhờ lợi ích thiết thực.
Chân thành cám ơn quý ân nhân.
Lm. Gioan B. Nguyễn Ngọc Nga
Thông‱Tin‱Liên‱Lạc
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Cá‱o‱Phó‱‱và‱‱CẢM‱TẠ
Gia‱₫ình‱chúng‱tôi‱vô‱cùng‱thương‱tiếc‱và‱₫au‱₫ớn‱báo‱tin:
Mẹ,‱Bà,‱Bà‱Cố‱Ngoại,‱Chị,‱Bác,‱Cô‱và‱Dì‱của‱chúng‱tôi‱là

Cụ‱Bà‱Nguyễn‱văn‱Hân‱
Nhũ‱danh‱Rosa‱Trịnh‱thị‱Mây
Đã‱₫ược‱Chúa‱gọi‱về‱ngày‱06‱tháng‱4‱năm‱2010‱Hưởng‱thọ‱90‱tuổi.‱
Thánh‱lễ‱an‱táng‱₫ã‱₫ược‱cử‱hành‱lúc11‱giờ‱sáng‱Thứ‱Bảy‱ngày‱10‱tháng‱4‱
năm‱2010‱tại‱Thánh‱Đường‱Andrew‱Dũng‱lạc,
Lansing,‱Michigan
Kính‱xin‱Quý‱Cha‱và‱Quý‱Vị‱thêm‱lời‱cầu‱nguyện‱cho‱linh‱hồn‱Rosa

Gia‱₫ình‱chúng‱tôi‱xin‱cảm‱tạ‱và‱tri‱ân:
-‱Cha‱Giuse‱Trần‱Thanh‱Trung,‱Cha‱Xứ‱Giáo‱Xứ‱Andrew‱Dũng-Lạc,‱Lansing‱Michigan‱
-‱Cha‱Vincent‱Đoàn,‱Cha‱Xứ‱Giáo‱Xứ‱Immaculate‱Conception,‱Milan‱Michigan.
-‱Ông‱Chủ‱Tịch‱Hội‱Đồng‱Giáo‱Xứ‱‱‱
-‱Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Michigan.
-‱Ông‱Trưởng‱Ban‱Thánh‱lễ‱
- Hội Cựu Quân Cán Chính Detroit
-‱Quý‱vị‱Ban‱Chấp‱hành‱Giáo‱Xứ‱Andrew‱Dũng‱Lạc‱
- Hội Cựu Sĩ Quan Thủ Đức Detroit
-‱Quý‱vị‱trong‱Giáo‱Xứ‱Andrew‱Dũng‱Lạc
-‱Quý‱vị‱Thông‱gia,‱Quý‱Thân‱bằng‱quyến‱thuộc‱và‱Quý‱Bạn‱hữu‱xa‱gần‱₫ã‱gọi‱₫iện‱thoại,‱chia‱buồn,‱thăm‱
viếng,‱gởi‱vòng‱hoa‱phân‱ưu,‱cầu‱nguyện,‱xin‱lễ,‱hiệp‱dâng‱Thánh‱lễ‱An‱táng‱và‱tiễn‱₫ưa‱linh‱cữu‱của‱‱Mẹ,‱
Bà,‱Bà‱Cố‱Ngoại,‱Chị,‱Bác,‱Cô‱và‱Dì‱của‱chúng‱tôi‱₫ến‱nơi‱an‱nghỉ‱cuối‱cùng‱tại‱nghĩa‱trang‱St‱Joseph,‱
Lansing‱Michigan.
Nguyện‱xin‱Thiên‱Chúa‱chúc‱lành‱và‱trả‱công‱bội‱hậu‱cho‱Quý‱Vi.‱‱

Tang‱gia‱₫ồng‱bái‱tạ:
Em‱Dâu‱Bà‱Quả‱Phụ‱Trịnh‱Tất‱Đạt‱và‱Các‱Con,‱Các‱Cháu‱USA‱và‱Việt‱Nam
Em‱Trai‱Ông‱Bà‱Trị‱nh‱Văn‱Trạ‱c‱và‱Các‱Con,‱Các‱Cháu‱USA
Em‱Gái‱Bà‱Quả‱Phụ‱Lưu‱Thế‱Quý‱(nhũ‱danh‱Trịnh‱Thi‱Hằng)‱và‱Các‱Con,‱Các‱cháu‱USA‱và‱Canada.
Trưởng‱Nữ‱Nguyễn‱Khuê‱Dung‱Chồng‱và‱Các‱Con‱Các‱Cháu‱Việt‱Nam.
Thứ‱Nữ‱Nguyễn‱Lệ‱Trang‱USA
Trưởng‱Nam‱Nguyễn‱Huy‱Hoàng‱USA
Thứ‱Nữ‱Nguyễn‱diễm‱Hồng‱USA‱
Thứ‱Nam‱Nguyễn‱Hào‱Hùng‱và‱Vợ‱USA
Thứ‱Nam‱Nguyễn‱Quang‱Hiể‱n‱Vợ‱và‱Các‱Con‱USA
Thứ‱Nam‱Nguyễn‱Thái‱Hoà‱Vợ‱và‱Các‱Con‱USA
Thứ‱Nữ‱Nguyễn‱Minh‱Hảo‱Chồng‱và‱Các‱Con‱USA
Đại‱diện‱cho‱Các‱Cháu:‱Ông‱Bà‱Trịnh‱Thanh‱Hoàng‱và‱Các‱Con‱Các‱Cháu‱USA.
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tâm hồn cho Ngài bằng cách ưng nhận cuộc Nhập Thể, thì cũng thế, Mẹ gắng sức làm cho cộng đoàn biết
cởi mở hoàn toàn trước Thiên Chúa.
Trong tính cách mãnh liệt của biến cố hiện xuống, trong sự sung mãn mà biến cố mang đến cho mọi
người hiện diện, trong sự say sưa được cảm nghiệm, trong ca vãn tri ân tự nhiên phát ra từ cõi lòng, trong
những biểu hiện bất ngờ về lòng nhiệt thành tông đồ, Mẹ đã nhận ra những nét quen thuộc của Đấng từ lâu
đã là vị khách của tâm hồn mình và đã từng biến cải tâm hồn mình cách sâu xa.
Vì Hiện Xuống không phải là một biến cố riêng lẻ và nhất thời, nhưng là lúc khai mạc một thể chế mới,
nên Thánh Linh không ngừng đến trong Hội Thánh. Ngài tiếp tục đến theo cách thức Ngài đã đến lần thứ
nhất, nghĩa là, bằng cách nhờ đến Mẹ như một cộng sự viên đặc biệt. Nơi nào Mẹ vắng bóng, nơi đó Ngài
khó có thể tác động như Ngài muốn, vì tác động của Ngài luôn đi theo cùng một đường lối. Mãi mãi Mẹ là
Cộng Sự Viên của Ngài và Mẹ sẽ còn vai trò đó cho đến khi tận thế.
Biến cố Nhập Thể và Hiện Xuống cho chúng ta biết: Thánh Linh đến với nhân loại qua sự hợp lực của
Mẹ. Nơi nào Thánh Linh gặp thấy lòng tôn sùng Mẹ, Thánh Linh sẽ vui thích nhiều hơn đến cư ngụ trong
tâm hồn ban cho dư dật ơn Ngài, thực hiện trong đó những kỳ công. Bất kỳ chỗ nào trên trái đất có Mẹ,
Thánh Linh sẽ đến đó.
Vì thế, chúng ta cần dành cho Mẹ một chỗ ngày một lớn trong lòng chúng ta, để dễ nhận được Thánh Linh
vào trong chúng ta nhiều hơn. Chúng ta hãy chứng tỏ với Mẹ những tâm tình mà cộng đoàn Kitô giáo đầu
tiên họp trong nhà Tiệc Ly đã có với Mẹ, để cuộc Hiện Xuống có thể tái diễn cách trọn vẹn nơi chúng ta.
Việc phú ban Thánh Linh là ân điển tối thượng của Thiên Chúa. Nhờ Người, chính tình yêu Thiên Chúa đạt
đến chúng ta vì Ngài chính là tình yêu Thiên Chúa. Trong Ngài có mọi sự phong phú của ơn cứu độ chúng
ta. Trong Ngài chúng ta được ban tất cả những gì Đức Giêsu đoạt được cho chúng ta nhờ Hy Tế của Ngài.
Chính Ngài chứa đựng mọi ơn, chính Ngài thông ban cho chúng ta để thiết lập sự sống thần thiêng. Ngài
đến cư ngụ trong chúng ta để thiết lập sự thân thiết giữa chúng ta với Thiên Chúa và Ngài mang đến cùng
với Người nhiều ân điển, sự khôn ngoan, sức mạnh, lòng biết ơn, lòng cậy, lòng mến, sự vui mừng. Ngài là
kho tàng có đủ mọi sự đối với tâm hồn chúng ta.
Chớ gì chúng ta gắn bó sâu xa hơn với Mẹ để nhận được Thánh Linh, cũng như sự sống và ân huệ dồi
dào của Ngài. Trong việc Mẹ hợp tác chặt chẽ với Thánh Linh, chúng ta nhận thấy rõ hơn vai trò quan trọng
của Mẹ trong đời sống nội tâm chúng ta. Mỗi khi chúng ta đến gần Mẹ, Thánh Linh cũng đến gần chúng ta
và bao phủ chúng ta nhiều hơn. Hơn nữa, vì việc Mẹ hợp lực với Ngài có đặc điểm là thực hiện những điều
vô cùng kỳ diệu, nên Thánh Linh sẽ thực hiện những kỳ công đích thực bên trong chúng ta, nếu chúng ta
gắn bó với Mẹ.
Ôi cộng sự viên của Thánh Linh. Xin Mẹ làm cho chúng con được nếm trọn vẹn sự hiện diện và các ân
huệ Thánh Linh!
Các ý chỉ khi lần chuỗi
Lạy Đức Trinh Nữ là Cộng Sự Viên của Thánh Linh,
- Xin Mẹ làm cho chúng ta, nhờ biết tôn sùng Mẹ nhiều hơn, cũng đáng được nhận lãnh các ơn huệ của
Thánh Linh hơn.
- Xin Mẹ đoái mở trí khôn chúng ta cho ánh sáng Chúa Thánh Linh,.
- Xin đoái mở trái tim chúng ta cho lòng mến Chúa Thánh Linh.
- Xin Mẹ giúp cho những người có sứ mạng cai quản hoặc dạy dỗ trong Hội Thánh biết thuận ý hoàn toàn
với Thánh Linh.
- Xin Mẹ cầu cùng Thánh Linh ban cho mỗi Kitô hữu trở nên tông đồ.
Lời nguyện
Lạy Mẹ là Đấng được Thánh Linh kén chọn làm cộng sự viên đầu tiên, xin Mẹ làm cho Ngài đến trong Hội
Thánh và trong mỗi người chúng con một cách đầy tràn hơn
Theo Jean Galot
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