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RỒI SẼ CÓ MỘT NGÀY… 
Có một sự trùng hợp hữu lý, ngày giỗ của cụ Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, cố Tổng Thống 

Việt Nam Công Hòa, cùng với bào đệ là cụ Giacôbê Ngô Đình Nhu vào đúng ngày 2 tháng 11 hàng 
năm. Đây là ngày Giáo Hội Công Giáo dành riêng một cách đặc biệt để kính nhớ và cầu nguyện cho 
những người đã khuất. Trong những ngày này ( kể từ trưa ngày 1.11 đến hết ngày 8.11 ), Giáo Hội 

khuyên các tín hữu đến viếng các nghĩa trang, 
hay nhà đặt hài cốt các tín hữu đã qua đời, để 
cầu nguyện cho những người đã ra đi trước 
mình, đặc biệt là những người thân yêu, trong đó 
cha mẹ, ông bà, tổ tiên… là thành phần ưu tiên 
số một. Giáo Hôi cũng dành riêng tháng 11 để 
cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, và 
khuyên con cái mình thực hành việc hiếu thảo cụ 
thể đối với cha mẹ, ông bà, đã khuất bằng lời cầu 
nguyện và sốt sắng tham dự Thánh Lễ. 

Một sự trùng hợp thuận lợi, vì trong 
những năm tháng khó khăn, những người mến 

mộ cụ Ngô đã không thể công khai kính nhớ cụ, nhưng đã nương theo kỳ đại lễ này để tưởng niệm và 
cầu nguyện cho cụ. Trong những năm gần đây, ngay ở trong nước, nhiều người đã bày tỏ lòng kính 
mến cụ công khai qua việc viếng mộ cụ trong kỳ đại lễ, thậm chí còn tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho 
cụ và tưởng niệm cụ ngay tại “nghĩa trang nổi” ( nhà Hài Cốt ) của Giáo Xứ mình. 52 năm, tưởng như 
các sự thật về cuộc đời và sự nghiệp của một con người đã không còn góc khuất, biến cố lịch sử 
1.11.1963 đã phơi bày ra cho moi người nhận biết, và lịch sử đã bắt đầu có những đánh giá trung thực 
về con người và biến cố. 

52 năm qua rồi nhưng những gì xảy ra đối với tôi và hẳn với nhiều người có mặt trong biến cố 
lịch sử này thật khó phai nhạt. Ngày ấy, cha tôi chỉ là một viên công chức quèn, nhưng nhận nhiệm vụ 
gác gian ( gardien ) cho một cư xá công chức cao cấp nên được phân cho một ngôi nhà trong cư xá ấy, 
nhà số 384/50 đường Công Lý. Ở đây tôi được chứng kiến, một ngày cảnh sát dẫn về một tử tù để quay 
phim dựng lại hiện trường vụ gài bom dự định đánh sập cầu Công Lý, người tử tù này sống ở khu nhà 
sàn ven kênh Nhiêu Lộc, cũng ở đây tôi chứng kiến những cái gầu xúc bùn ầm ầm chạy cả ngày để xúc 
bùn dọn mặt bằng xây chùa Vĩnh Nghiêm, ở đây tôi được dạy dỗ giáo lý bởi các sư huynh Dòng Kitô 
Vua sáng lập trường Sao Mai bên chân cầu Công Lý, ngôi trường này đã dạy dỗ tôi những năm cuối 
bậc tiểu học với bao nhiêu là tình cảm thân yêu… 

Vì sống trong khu cư xá có rất nhiều vị công chức cao cấp, từ ông bộ trưởng bộ Thông Tin Phan 
Văn Toại đến ông chủ nhiệm tờ báo Dân Chúng ( ngôi nhà đối diện nhà tôi qua một công viên nhỏ, cách đây một năm bị nổ do chứa chất nổ tạo cảnh cho phim ), cha tôi dễ dàng tìm được việc làm cho nhiều 
người đồng hương lúc chân ướt chân ráo di cư vào Nam. Khi cuộc đảo chánh nổ ra, rồi tin báo cụ Ngô 
và ông cố vấn bị giết chết, nhóm người “con ăn đầy tớ” này tụ họp ở nhà tôi. Tôi còn nhớ gương mặt ướt đầm đìa nước mắt của dì Hai, một người đàn bà ở Giáo Xứ Tân Việt, gần nhà dì tôi, được cha tôi lo 
cho đi làm, gương mặt thẫn thờ của chú Cỏn, người cảnh sát có nhiệm vụ giữ an ninh trật tự cho cư xá, 
cái hình ảnh ray rứt đứng ngồi không yên của bà Ba, người Sa Đéc mà chúng tôi nhận là bà ngoại trong 
những ngày tháng đến miền Nam không người thân thích. Họ xầm xì to nhỏ với nhau rồi bảo nhau 
nguyện kinh cầu cho cụ Ngô, tiếng cầu kinh râm ran khe khẽ như sợ lọt ra ngoài sẽ có hậu quả xấu. Mẹ 
tôi cứ khóc nức nở mãi nhiều ngày sau vẫn chưa nguôi. 
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Mấy hôm sau tôi đi học, vào lớp đã thấy khung hình của cụ treo ở giữa lớp phía trên bảng đen bị 
hạ xuống, người ta xé tan nát hình cụ rồi vứt vào sọt rác. Chú bé ngây thơ trong tôi ngày ấy nhìn quanh 
rồi nhặt vội mảnh hình con mắt của cụ đem về cất mãi trong ngăn học của mình. Từ ngày đó, mỗi thứ 
hai chào cờ, chúng tôi chỉ hát Quốc Ca, không hát bài suy tôn Ngô Tổng Thống nữa, tôi cảm thấy hụt 
hẫng và chán nản. Không biết mãi sau này, tôi đã quen với cái cảm giác thiếu thiếu đó từ bao giờ. 

Cha tôi có ba người bạn thân từ thời còn ở Hà Nội: bác Sâm, bác Phụng và bác Bất, họ gặp nhau 
lại ở giữa Sàigòn sau cuộc di cư 54. Ngày gặp bác Sâm ở công trường Hòa Bình ( công trường Nhà Thờ Đức Bà ), hai người ôm lấy nhau khóc. Bác Sâm làm ở Tòa Phá Án ở đường Hồng Thập Tự ( bây giờ khu 
đất ấy là nhà hàng cà phê ngay trước nhà Văn Hóa Thanh Niên đường Nguyễn Thị Minh Khai ) nên được 
phân cho căn nhà phía sau Tòa Phá Án. Bác Phụng thì làm cho Tòa Đại Sứ Pháp ( bây giờ là ngôi nhà 
của Tòa Lãnh Sự Pháp ở Sàigòn ), mỗi lần đi thăm bác thì nhiêu khê lắm vì phải qua cửa an ninh. Còn 
bác Bất thì ra Nhà Trang mở tiệm phở ở chợ Đầm.  

Cha tôi cũng có hai người bạn thân trong quân ngũ, ông thượng sĩ Duyệt nhà ở Hòa Hưng, trước 
cửa nhà có cái giếng, bọn trẻ chúng tôi thường ra đó chơi vì nó rất mát dưới tàn cây lớn, và ông thượng 
sĩ Trê nhà ở Giáo Xứ An Lạc, trước cửa nhà có cây vú sữa xum xuê. Tất cả những người này đều 
không phải Công Giáo, trừ gia đình ông Trê. Tôi dài dòng như vậy để muốn chia sẻ rằng không chỉ 
những người Công Giáo mới mến mộ cụ Ngô. Ngày ấy, mỗi chiều thứ bảy hoặc Chúa Nhật, cha tôi dẫn 
chúng tôi đi chơi thăm nhà bạn bè, câu chuyện về cụ Ngô được người lớn ôn lại với nhau trong nghẹn 
ngào nước mắt, bọn con trẻ chúng tôi lẳng lặng im nghe. 

Sau này qua một số tài liệu, người ta nói rằng các tướng lãnh đảo chánh đã đánh lừa binh sĩ 
dưới quyền, họ nói với binh sĩ rằng về thủ đô để giải vây cho Ngô Tổng thống, họ sợ nói là đảo chánh 
thì binh sĩ sẽ bất tuân lệnh, may cho họ là cuộc đảo chánh gần như không có tiếng súng, vì Ngô Tổng 
Thống đã lặng lẽ ra đi ẩn mình ở Nhà Thờ Cha Tam trong Chợ Lớn, rồi ngày hôm sau, vừa dự Thánh 
Lễ sáng xong, đã gọi điện thoại nộp mình chịu chết, nếu cụ quyết tâm phản ứng thì chưa biết cục diện 
sẽ ra sao vì rất đông binh sĩ yêu mến và biết ơn cụ. 

Cũng qua tài liệu đã tiết lộ, nhóm đảo chánh rất hèn, cái hèn giết người khi người ta đã đầu hàng, 
giết những người bị trói thúc ké hai tay bằng những nhát dao độc ác rồi kết thúc bằng những viên đạn súng 
lục, cái hèn của sự trả thù khi đạt được chiến thắng, tất cả nhân viên guồng máy hành chánh và quân sự 
của cụ đều bị trả thù, tài liệu đã kể nhiều lắm nhưng tôi chỉ xin kể những trường hợp rất cụ thể mà tôi biết.  

Có hai người họ hàng nhà tôi là hai người trong nhóm cận vệ của cụ, sau ngày đảo chánh, hai 
ông bị chuyển ngay ra đơn vị tác chiến, vài tháng sau cả hai đều tử trận, cái chết bí hiểm để lại nỗi đau 
nhức nhối cho hai gia đình. Ông Rong nhà ở đường xe lửa cổng số 6, Giáo Xứ Bùi Phát, và ông Thảo 
nhà ở cư xá Kiến Thiết, đường Huỳnh Quang Tiên, nay là đường Đặng Văn Ngữ, Giáo Xứ Đa Minh, Ba 
Chuông. Đến như cha tôi, một viên tùy phái quèn kiêm gác gian cư xá, chỉ nửa năm sau ngày đảo 
chánh 1.11, chúng tôi bị đuổi nhà, anh em chúng tôi bồng bế nhau về đường Nguyễn Huỳnh Đức, nay là 
Huỳnh Văn Bánh, mua một mảnh đất sình lầy bên dòng kênh Nhiêu Lộc. Tôi không bao giờ quên ngày 
theo các anh đi nhận đất, miếng đất sình người ta còn đang trồng giàn mướp nở hoa vàng rực dưới 
nắng sớm. Tôi lớn lên bên dòng kinh ấy rồi chứng kiến bao đổi thay của đất nước và thành phố này 
những năm 70 cho đến hôm nay. 

Các "hèn tướng" sau khi giết được cụ Ngô, chia chác gia sản mà cụ và những người cộng tác đã 
khổ công gầy dựng suốt 9 năm nền Đệ Nhất Cộng Hòa, họ chỉ lo bôi nhọ cụ và chế độ cũ, lo xóa dấu vết 
của cụ đã xây dựng, lo chứng minh rằng cụ sai, họ không đủ đức độ và tài năng để hy sinh như cụ, họ chỉ 
biết thỏa mãn cơn khát khao quyền lực, tiền bạc và địa vị, họ tìm cách hưởng thụ, không làm nên cơm 
cháo gì mà còn xé nát tất cả, từ một “Việt Nam minh châu trời Đông”, hôm nay, sau 52 năm thành một đất 
nước tụt hậu, kém xa cả những nước chậm phát triển nhất trên thế giới. 

Có người nói với tôi, cụ Ngô là người đạo đức tốt lành nhưng cụ không có tài, cụ không xây 
dựng được cho mình một lực lượng khả dĩ đủ để bảo vệ mình, tôi nghĩ nhận xét đó không đúng lắm. Chỉ 
trong vòng 9 năm mà cụ bình định được đất nước, thu phục được các giáo phái, các lực lượng vũ trang, 
dẹp yên được giặc Bình Xuyên, xây dựng đất nước đi lên, thì chẳng thể nào là người không có tài mà 
chỉ có đức. Có lẽ phải nói, cụ là người có tài có đức nhưng không một chút gian ác và xảo quyệt, thiếu 
mưu mẹo và lưu manh, cuối cùng cụ chết vì tất cả nữa thứ xảo quyết lưu manh ấy. Còn đám đông, y hệt 
như đám đông thời Chúa Giêsu, hôm nay tung hô, ngày mai hạ bệ, và đó là định mệnh của những ai 
chọn con đường theo chân Chúa. 

Rất nhiều nơi trên thế giới này đã tổ chức ngày lễ tưởng niệm cụ như một ngày lễ của người anh 
hùng vị quốc vong thân. Tôi nghĩ cũng chính đáng thôi, đất nước quê hương này phải có một ngày như 
vậy, rồi sẽ có một ngày như vậy... 

Lm. V ĨNH SANG, DCCT, đầu tháng 11.2015 
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TẤM LÒNG NGƯỜI NGHÈO 
Phụng Vụ hôm nay đề cập đến hạng người mà dư luận thương 

hại hay coi thường là các bà góa. Họ là những người giữa đường đứt 
gánh, một mình gánh vác giang sơn nhà chồng. Nhưng trong Giáo hội 
tiên khởi, họ được cộng đoàn săn sóc, có chỗ đứng ( 1Tm 5, 9-16 ) và 
là những người nhân đức được trọng vọng. 

Trong Cựu Ước cũng có nhiều đoạn kêu gọi sự chú ý săn sóc 
đến người cô nhi góa phụ. Họ là hạng người nghèo khó hơn cả. 
Nhưng các bài đọc hôm nay nhắc đến họ dưới một phương diện khác: 
Họ là những người đạo đức, có đức tin, biết hy sinh cả những điều 
cần thiết và trở nên những người mẫu. Bà góa ở Sarepta ( giữa Tyr và 
Sidon ) là một gương sáng đức tin, biết đặt tất cả trông cậy vào Chúa 
và được Chúa thưởng công. 

Bài Phúc Âm nói về đồng tiền của một bà góa dâng cúng. Nhưng cũng cho chúng ta thấy một 
khía cạnh khác, là sự chú ý của Chúa đến những sự kiện xảy ra xung quanh. Ngài đang ở trên sân đình 
đền thờ, ngồi trên cấp thang hình bán nguyệt dẫn vào sân nam giới và đưa mắt nhìn về phía trái, nơi có đặt 13 hòm cúng. Ngài chú ý đến bộ điệu khiêm tốn của một bà góa nghèo khổ, đến cả số tiền hèn mọn 
của bà dâng cúng: hai đồng tiền ( một 1/4 xu ). Ngài nhìn thấy nhất là tấm lòng của bà. Nhưng không 
chú trọng đến cái vỏ bên ngoài mà đi thẳng vào thâm tâm. Người Pharisêu đọc kinh rào rào cho mọi 
người chú ý, người Pharisêu bỏ tiền lẻng kẻng vào hòm cúng cho mọi người nghe thấy. Ngài không lưu 
tâm đến những hạng ấy, nhưng Ngài khen ngợi bà góa khiêm tốn đang lẩn vào giữa đám đông.  

Chúa liền gọi các môn đệ và bảo: “Bà góa nghèo khó này đã bỏ tiền vào hòm cúng nhiều hơn cả !” 
Chúa không nói về phương diện số tiền dâng cúng, mà thật ra cũng cần phải có một số lượng khá để lo 
việc phụng tự. Nhưng Chúa chú trọng đến tấm lòng của bà. Trong khi các người khác cho một phần của 
cải dư thừa thì “Bà cho cả những gì bà cần để nuôi sống.” Tình yêu không tính toán, tình yêu không mức độ. Bà ra đi, vui mừng hớn hở vì đã làm được một việc lành. 

Câu chuyện bà góa gợi cho chúng ta vài suy niệm sau đây: 

Một là các vi ệc tầm thường có m ột giá tr ị phi th ường, n ếu chúng ta bi ết làm vì yêu m ến 
Chúa . Đời chúng ta phần lớn gồm những việc nhỏ mọn, chúng ta phải biết thánh hoá, biết làm cách 
khác thường, làm vì yêu mến. Bà Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở Lisieux là một gương mẫu. Bà đã 
tìm ra một con đường nên thánh mà Đức Gioan-Phaolô II gọi là “Con đường dựa trên thực tại Phúc 
Âm”; “Con đường nên thánh của thời đại” ( Piô XI ). Con đường thơ ấu ấy gồm trong hai yếu tố căn 
bản: Nhìn nhận sự yếu đuối của mình và hoàn toàn trông cậy phó thác; làm mọi việc bé nhỏ, chịu đau 
khổ vì yêu mến Chúa. 

CÙNG SUY NIỆM  
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Hai là vi ệc bà góa b ỏ ít ti ền vào đền thờ, chúng ta đi lễ cũng bỏ ít nhi ều giúp vào công vi ệc 
nhà Chúa . Trong Cựu ước, Chúa dạy các chị họ Israel phải để ra thập phân để lo việc phụng tự ( Lv 27, 
30-32 ). Trong Tân ước, Thánh Phaolô nói: Người lo việc Chúa có quyền sống nhờ bàn thờ. Tuy Giáo 
Hội từ đầu đã bãi bỏ tục lệ thập phân, nhưng Giáo Dân đi dự lễ thường mang theo của lễ vật chất: có 
thầy Phó Tế để lo việc phân phát chia sẻ. Khi số người quá đông, tục lệ biến thành dâng cúng ít tiền. 
Giáo Hội là một tổ chức hữu hình, cần có nơi thờ phượng, đồ thờ và người trách nhiệm.  

Của dâng cho Chúa là “của đầu tư thiêng liêng”. Văn hào Louis Veuillot khi chết, có để lại một 
bao thơ dầy cộm với mấy giòng chữ ghi: “Tiền nhịn hút thuốc trong các Mùa Chay để giúp các người 
nghèo” – “kho tàng của Giáo Hội” ( Thánh Laurenrô Phó Tế ). 

Cố Lm. HỒNG PHÚC, DCCT 

ĐỒNG XU BÀ GÓA 
Chúng ta hãy cho đi, hãy ban phát tình yêu chúng 

ta đã lãnh nhận cho những người xung quanh. Hãy cho đi, 
cho đến khi nó trở thành một việc hy sinh, vì tình yêu đích 
thực luôn đòi hỏi hy sinh. Đó là lý do vì sao các bạn phải 
yêu cho đến khi chính tình yêu đó làm các bạn đau khổ. 

Các bạn hãy yêu với thời gian, với đôi bàn tay, với 
con tim của các bạn. Các bạn cần phải cho đi hết tất cả 
những gì các bạn có. Trước đây, đường rất hiếm ở 
Calcutta. Ngày kia, một cậu bé Ấn Độ, chừng bốn tuổi, 

cùng với bố mẹ, đem đến cho tôi một tách đường. Cậu bé nói: “Em đã nhịn đường trong ba ngày. Bà 
hãy lấy phần đường của em cho các em nhỏ của bà.” Cậu bé đã yêu đến độ phải hy sinh. 

Lần khác, một người thanh niên đến nhà chúng tôi và nói: “Có một gia đình người Ấn với 3 đứa 
con, đã khá lâu họ không có gì ăn.” Tôi vớ ngay túi gạo dành nấu bữa tối, đi với người thanh niên tìm đến gia đình này. Tới nơi, tôi thấy ngay bóng dáng của thần chết hiện rõ trên khuôn mặt những đứa trẻ. 
Thân hình chúng chỉ còn da bọc xương. Tuy bị cơn đói hành hạ, người mẹ cầm lấy túi gạo chúng tôi đem đến, chia làm hai phần, ra khỏi nhà, đem theo một phần gạo. 

Lúc trở về nhà, tôi hỏi bà: “Bà vừa đi đâu về ? Bà đã làm gì ?” Bà trả lời tôi: “Họ cũng rất đói.” Tôi 
hỏi: “Họ là ai ?” Hình như đó là một gia đình Hồi Giáo cùng 8 đứa con, đang sống bên kia đường. Bà ấy 
thừa biết họ cũng rất đói. Bà ấy biết, nên bà cho đi đến độ phải hy sinh. Đó là điều đánh động tôi. Một 
nghĩa cử quá cao đẹp phải không các bạn ? Đó chính là tình yêu đang hành động. Người mẹ ấy đã chia 
sẻ cho người khác đến phải rướm máu trong lòng. Tối hôm đó, tôi đã không đem thêm gạo cho gia đình 
bà, vì tôi muốn họ cảm nghiệm được niềm vui của một tình yêu chia sẻ. Ước gì các bạn thấy được nét 
mặt của những đứa con bà ! Chúng chỉ hiểu rất sơ sài những gì mẹ chúng đã làm, tuy nhiên nét mặt sáng 
lên trong nụ cười. Khi tôi đến trở lại, chúng trông vẫn rất đói và buồn. Nhưng mẹ chúng đã dạy cho chúng 
hiểu thế nào là yêu thương. Người nghèo khổ của chúng tôi đã là như vậy đó thưa các bạn. ( Thiên Phúc 
biên dịch, Têrêsa Calcutta, Con Tim Tràn Đầy Yêu Thương ).  

Trong Tin Mừng theo Thánh Máccô trong Chúa Nhật hôm nay, Đức Giêsu chỉ cho các môn đệ 
thấy hành động dũng cảm của một bà góa làm công quả. Người ca ngợi bà đã dâng hai đồng tiền là một 
phần tư xu vào thùng công phúc. Chắc chắn hai đồng tiến bà góa giá trị không kém túi gạo bà mẹ kia 
chia sẻ cho láng giềng đồng cảnh ngộ, vì bà góa cho đi cả tấm lòng và cả mạng sống. 

Cho đi cả tấm lòng  
Người liền gọi các môn đệ và bảo: "Thầy nói thật với các con: Trong những người đã bỏ tiền vào 

hòm, bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết.” Giữa những thầy kinh sư, thầy tư tế, thầy Biệt Phái giàu 
sụ, rủng rỉnh tiền bạc, xênh sang mũ áo, rổn rảng ném những đồng tiền vào thùng công quả, bỗng dưng 
xuất hiện một bà góa nghèo nàn, lôi thôi, lếch thếch, tiều tụy, rón rén bỏ vào thùng hai đồng kẽm, chỉ 
bằng một phần tư xu của đế quốc La Mã. Nếu Đức Giêsu không chỉ cho các môn đệ thấy, có lẽ chẳng ai 
kịp nhận ra bà góa gầy gò, nhỏ thó, thầm lặng đó. 

Thiên Chúa luôn nhìn thấu suốt mọi sự, dù nhỏ bé, tầm thường, thô kệch, quê mùa, nhếch nhác, 
xác xơ, giữa những cái lớn lao, vĩ đại, hào nhoáng. Hơn nữa, Ngài còn rất quan tâm, ưu ái và yêu 
thương những thân phận bị quẳng ra bên ngoài lề xã hội, những kẻ nghèo nàn, côi cút, góa bụa, đau 
khổ, bệnh hoạn, tật nguyền... 

Đức Giêsu ca ngợi bà góa quảng đại dâng cúng, vì hai đồng tiền ít ỏi đó là cả một tài sản rất lớn 
so với thu nhập quá bèo của bà. Như thế bà góa đã cho đi với tất cả tấm lòng chân thành. Chẳng mảy 
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may khoa trương, chẳng chút kiêu căng, chẳng háo danh, mà chỉ vì lòng mến Chúa, đóng góp hết sức 
vào xây dựng Nhà Chúa. 

Mặt khác, bà góa đó còn phản ảnh phần nào chính dung mạo của 
Đấng Cứu Thế, như Thánh Phaolô đã xác quyết: “Quả thật, anh em biết 
Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã có lòng quảng đại như thế nào: Người 
vốn giàu sang phú quý, nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em, để lấy 
cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giàu có” ( 2Cr 8, 9 ). Đức 
Giêsu nhập thế đã từ bỏ vinh quang, để mặc lấy thân phận nghèo khó, 
thấp kém, xoàng xĩnh, bị từ chối, bị xua đuổi ngay từ khi còn chưa được 
sinh ra, rồi chịu đố kỵ, ganh ghét, miệt thị, còn bị vu oan cáo vạ đủ điều. 

“Dùng của cải cách quảng đại, trọng của cải cách tế nhị, xa của cải 
cách anh hùng. Vì không phải của con, chính là của Chúa trao cho con sử 
dụng” ( Đường Hy Vọng, số 414 ). 

Cho đi cả mạng sống 
“Vì tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang 

túng thiếu, đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình." Đức Giêsu 
không chỉ thấy chân dung thảm thương, hành vi quảng đại của bà góa, mà 
còn thấu suốt cuộc đời khó khăn, chật vật, vất vả mưu sinh, chạy gạo từng 

ngày. Bà góa can đảm cho đi hai đồng xu, nhờ trung kiên Đức Tin, nồng nàn Đức Mến, dám cho đi ngay 
chén cơm, miếng bánh độ nhật, vì mãnh liệt Đức Cậy. Như thế bà góa đã hoàn toàn phó thác vào Lòng 
Thương Xót vô bờ, vô tận của Chúa. Đấng không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của con người. 

Mặc dù thiếu thốn, bà góa nghèo khổ vẫn thầm lặng hy sinh, sẵn lòng chịu đói khát để dâng lên 
Thiên Chúa của cải cần thiết để nuôi sống mình. Tấm gương bà góa hiến dâng dẫn dắt người Kitô hữu 
hướng đến cuộc hy tế vô cùng trọng đại: Đó là “Đức Giêsu đã tự hiến tế như lễ vật vẹn toàn, dâng lên 
Thiên Chúa. Máu của Người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta 
xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống” ( Dt 9, 14 ). 

“Đây là bằng chứng để ta biết được lòng mến: là Đấng ấy đã thí mạng mình vì ta. Và ta, ta cũng 
phải thí mạng mình vì anh em” ( 1 Ga 3, 16 ). Con hỏi Cha: “Đâu là mức độ dấn thân ?” Hãy làm như 
Chúa Giêsu: “Thí mạng” ( Đường Hy Vọng, số 612 ). 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã tự nguy ện từ bỏ Thiên Qu ốc xuống tr ần, trở nên t ặng ph ẩm cho 
nhân lo ại, cho đi từ cuộc đời rao gi ảng đến cả cuộc sống, để cứu chu ộc con ng ười khỏi phải 
chết đời đời. Xin d ạy chúng con noi g ương Người, yêu th ương tha nhân bi ết cho đi, bi ết dâng 
hiến cuộc đời cho Chúa và m ọi người. 

Mẹ Maria ơi, Mẹ đã tận hi ến cả cuộc đời cho Chúa và tha nhân, xin h ướng dẫn, ch ỉ dạy, 
nhắc nhủ chúng con luôn bi ết sống cho tha nhân, luôn chia s ẻ từ vật chất đến tinh th ần, luôn 
trao n ụ cười cùng d ấn thân ph ục vụ mọi người khốn khó chung quanh. Amen. 

AM. TRẦN BÌNH AN 

BÀ GIÀ BÁN RAU 
"Ăn rau không chú ơi, ăn hộ mớ rau đi !" Một giọng 

khàn khàn, run run của một bà cụ già yếu, lưng còng cố 
ngước lên nhìn gã đàn ông, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài 
mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm 
lấy. Gã liếc xuống nhìn xuống những mớ rau rồi đáp 
nhanh: Dạ cháu không bà ạ ! Rồi phóng xe nhanh. Hắn 
nghĩ, mình thương người thì ai thương mình. Tiếng vọng 
của bà cụ vẫn con đó.  

Lại có một cô gái nghe bà cụ mời mua rau. Rau 
như thế thì heo cũng không thèm ăn, nói chi người. 
Tiếng chát chua phát ra từ miệng cô. Rồi có một người đàn ông khác đi đến, nghe thấy thế, liền hỏi giá 
bán rau, và mua hết số rau của bà già, nhưng cũng không quên dặn rằng: cho tôi gửi, khi về sẽ ghé lấy. 

Ít hôm sau, người đàn ông ghé lại chỗ bà cụ bán rau. Người ta đang bàn tán về bà. Anh hỏi có 
chuyện gì vậy, bà cụ bán rau đâu rồi ? Họ trả lời: "Tội nghiệp bà cụ, già cả rồi, vậy mà hôm nọ có người 
mua rau rồi gửi lại, bà cố ngồi chờ để chủ đến lấy rau nhưng chẳng thấy họ đâu cả. Hôm đó trời lại mưa 
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dữ dội suốt ngày, bà cụ cứ ngồi chờ đợi hoài trong giá rét. Vì lạnh quá bà già chịu không nổi, nên ngã 
bệnh và đã qua đời" ( Sưu tầm ). 

Câu chuyện thật cảm động về cảnh nghèo của cụ bà. Tuổi già, đáng lẽ bà được nghỉ ngơi sống 
an nhàn bên đoàn con cháu. Vậy mà bà vẫn phải tần tảo bán rau kiếm sống qua ngày. Cảnh nghèo của 
bà thật cảm thương. Đọc chuyện ai cũng cảm phục thái độ sống của bà. Bà không thất hứa cho dù mưa 
gió bà vẫn chờ đợi để trao tận tay những bó rau đã bán. Có lẽ đây cũng là một bà góa quá nghèo. Bà 
sống nghèo và chân thành. Bà giữ chữ tín nên đã chết trong mưa rét. 

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay kể chuyện hai bà goá. Một bà trong bài Tin Mừng, một bà trong bài 
sách Các Vua. Chúa Giêsu gặp bà góa trong sân Đền Thờ Giêrusalem. Ngôn Sứ Êlia gặp bà góa ở xứ 
Sarépta. Một bà đã dâng vào thùng tiền Đền Thờ hai đồng tiền kẽm và một bà đã cho Ngôn Sứ Êlia một 
chiếc bánh nhỏ. 

Thời Êlia, khi Thiên Chúa làm hạn hán trên đất nước Do Thái để phạt vua tôi của nước này, vị 
ngôn sứ được lệnh Chúa tạm lánh sang xứ Sarépta. Ở đó, Êlia gặp một phụ nữ đầy lòng tin cậy vào lời 
hứa của Chúa. Bà đã dâng chút bột và dầu ít ỏi làm bánh nuôi ngôn sứ. Lương thực còn lại để nuôi 
sống gia đình, bà đã giúp Êlia. Bà góa có tấm lòng quảng đại nên Chúa đã chúc phúc cho bà: “Hũ bột đã 
không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Êlia mà phán”.  

Một bà góa thời Chúa Giêsu. Gầy gò bé nhỏ, nghèo nàn. Bà đem hai đồng tiền kẽm là tất cả 
những gì bà có và dâng vào Đền Thờ. Rất nhiều người bỏ nhiều tiền vào hòm tiền. Chúa quan sát và 
khen bà góa đã bỏ nhiều hơn ai hết.  

Hai bà góa có một đặc điểm giống nhau. Đó là họ đã dâng tất cả những gì cần thiết nhất cho 
cuộc sống của gia đình. Bà góa tại Sarépta dâng nắm bột chút dầu cuối cùng. Bà góa tại đền thờ dâng 
những đồng tiền cần thiết nhất của mình.  

Hai bà góa được đề cao có phải vì quà tặng mà họ đã cho không ? Hiển nhiên là không. Hai đồng 
kẽm thì có đáng là bao. Một chiếc bánh nhỏ thì có thấm tháp gì ! Thánh Kinh đề cao họ là vì quà tặng ấy 
tuy nhỏ mọn mà gói ghém cả tấm lòng người dâng. Đồng kẽm của bà goá bỏ vào thùng tiền Đền thờ là 
cả tấm lòng của một bà già nghèo, là cả tài sản của bà. Chiếc bánh nhỏ của bà goá xứ Sarépta là cả 
một cuộc sống của hai mẹ con trong lúc sắp chết đói.  

Của cho không bằng tấm lòng người cho. Cho của mình dư thừa thì chẳng đáng quý. Cho cái 
mình đang cần mới là thật quý. Cho cái mình vừa cần vừa tiếc mới là quý nhất. Của cho không bằng 
tấm lòng người cho. Của nhiều mà lòng ít thì không quý cho bằng của ít mà lòng nhiều.  

Hai bà góa được đề cao là vì lòng yêu mến đối với Người của Chúa và đối với Nhà của Chúa. Họ được đề cao nhờ lòng yêu mến Chúa. Chính lòng yêu mến đã làm cho những hành động của hai bà góa 
có được một giá trị to lớn trước mặt Chúa.  

Biết bao người giàu có quý phái sang trọng bỏ tiền vào Đền Thờ, thế mà Chúa chẳng khen ai. 
Chúa chỉ khen bà góa và cho rằng bà này bỏ nhiều hơn những người khác: “Quả vậy, mọi người đều rút 
từ tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình mà bỏ vào 
đó tất cả tài sản, tất cả những gì bà có để sống”. Bà goá bỏ tiền ít hơn mọi người, nhưng dưới mắt Chúa 
Giêsu, bà đã bỏ nhiều hơn cả, vì bà đã bỏ tất cả. Của dâng cúng của bà góa, xét về số lượng chẳng có 
là bao, nhưng về chất lượng lại đong đầy Đức Tin, Đức Cậy và Đức Mến. Chúa đánh giá không dựa 
theo khối lượng nhưng dựa theo chất lượng. Chúa không nhìn bề ngoài nhưng nhìn vào tấm lòng.  

Lối đánh giá của Chúa Giêsu giúp ta xét lại lối đánh giá của mình về người khác. Lắm khi ta cứ 
theo hình dáng bề ngoài, theo y phục, theo tiền của mà đánh giá. Chuộng hình thức hơn nội dung. Thích 
thành tích hơn thực chất. Thời đại ngày nay, người ta bị hấp dẫn về mẫu mã, quảng cáo, tuyên truyền, 
hơn là chất lượng sản phẩm. Hàng hóa thực phẩm giả dối lan tràn khắp nơi, gây nên biết bao tai họa.  

Lối đánh giá của Chúa Giêsu cũng đòi ta xét lại lối đánh giá của mình về chính mình. Nhiều khi 
làm điều tốt cho ai, ta cũng mong được hoàn trả cách này cách khác. Có khi mong được trả lại tương đương hay hậu hỹ hơn. Có khi mong trả lại bằng một bia đá ghi công hay một lời tri ân. Ta cảm thấy 
buồn, đau khổ khi bị chê, tự mãn khi được người khác khen.  

Đối với Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là bao nhiêu, nhiều hay ít, mà là với trọn tấm lòng. 
Cách cho quý hơn của cho. Của cho kèm theo tấm lòng là quà tặng quý hóa nhất. Của cho không bằng 
tấm lòng người cho. Và cho chính cái mình quý nhất mới là cái cho lớn nhất, giá trị nhất. Bà góa đã cho 
nhiều nhất vì đã cho cả tấm lòng. Theo số lượng thì một phần tư đồng xu là quá ít ỏi. Có thể hai đồng 
đồng kẽm mua được một ổ bánh mì, một lon gạo, một bó rau đủ để nuôi sống bà trong ngày hôm đó. Bà 
góa cũng không sợ bị chê cười vì bỏ quá ít so với người khác. Bà chấp nhận mình thấp hèn thua kém 
người khác. Nhưng với Chúa Giêsu, hai đồng tiền nhỏ của bà lại nhiều hơn hết. Không phải số lượng việc 
làm hay tiền của dâng cúng mà Thiên Chúa yêu thích, nhưng là một tấm lòng thuộc trọn vẹn về Người.  
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Thánh Maccô mô tả sự tương phản: các Kinh Sư xúng xính trong bộ áo thụng, bà goá đơn sơ 
nghèo nàn. Bà góa không lo lắng cho chính mình mà chỉ hướng về Thiên Chúa. Bà dâng cúng tất cả 
những gì đang có vào đền thờ. Bà không lo đến tương lai, không lo ngày mai sẽ ra sao, bà chỉ biết phụng 
sự. Bà thật là người thành tâm, thiện chí. Các Kinh sư làm việc đạo đức chỉ vì muốn có danh lợi và địa vị. 
Họ mặc lễ phục trịnh trọng, làm bộ đọc kinh nguyện lâu giờ chỉ để cầu mong được kính trọng chào hỏi, 
muốn ngồi chỗ danh dự nhất, lo kiếm được nhiều tiền của biếu tặng. Các Kinh sư chỉ nghĩ đến mình và 
tận dụng mọi sự, mọi người và ngay cả việc thờ phượng Thiên Chúa để làm giàu cho riêng mình.  

Việc từ thiện, việc đạo đức, nếu không có lòng yêu mến thì chỉ là phương tiện tìm danh giá và tìm 
lợi nhuận. Hạng người như thế ở thời đại nào và ở đâu cũng có với những cách thức khác nhau. Họ là 
tỷ phú hay triệu phú, họ bỏ ra một vài triệu để đóng góp vào công việc từ thiện hay xây cất những công 
trình công cộng với động lực chính là mua tiếng tăm.  

Lắm người có địa vị cao nhưng tâm hồn lại thấp. Có những người nghèo khó nhưng tâm hồn rất 
cao thượng. Có những người giàu có nhưng rất bủn xỉn. Có những người nghèo khổ nhưng rất quảng đại. 

Nhiều người giàu tiền giàu của nhưng 
lại rất nghèo vì họ không có gì để cho người 
khác. Họ nghèo lòng nhân ái, nghèo sự cảm 
thông và nghèo lòng trắc ẩn. Ngược lại, có 
những người rất nghèo vật chất nhưng lại 
thật giàu có vì họ luôn có gì đó để sẻ chia. 
Họ giàu lòng nhân ái, giàu lòng vị tha, giàu 
tình thương mến. 

Mẹ Têrêxa kể lại một câu chuyện. 
Một ngày nọ, mẹ đi xuống phố và một người ăn mày đến gặp mẹ và nói: “Thưa mẹ 
Têrêxa, mọi người đều cho mẹ tiền. Tôi 
cũng muốn cho mẹ tiền. Hôm nay, suốt cả 
ngày, tôi chỉ có được ba mươi xu. Tôi muốn cho mẹ số tiền ấy”. 

Mẹ Têrêxa suy nghĩ một lúc: “Nếu tôi lấy ba mươi xu thì tối nay anh ta sẽ phải nhịn ăn; còn nếu tôi 
không lấy, tôi sẽ làm tình cảm anh ta tổn thương. Vì thế tôi đưa tay ra để lấy số tiền ấy. Tôi chưa bao giờ 
thấy được niềm vui như thế trên khuôn mặt ai như trên khuôn mặt của người ăn mày đó khi anh ta nghĩ rằng 
mình cũng đã cho tiền mẹ Têrêxa”. 

Mẹ Têrêxa nói tiếp: “Đối với người đàn ông nghèo này, phải ngồi suốt cả ngày để chỉ xin được ba 
mươi xu. Đẹp biết bao, ba mươi xu như thế là một món tiền nhỏ, và có thể tôi chẳng mua được gì 
nhưng vì anh ta đã cho nó và tôi đã lấy nó, nó trở nên gấp ngàn lần bởi vì nó đã được cho với bao yêu 
thương. Thiên Chúa nhìn thấy không phải là sự to tát của công việc, mà vào tình yêu thương qua đó 
công việc được hoàn thành”. 

Thiên Chúa nhận định giá trị về một con người không dựa trên những gì họ có mà dựa trên 
những gì họ đã cho đi. Ai không bao giờ biết cho đi mới thực sự là người nghèo khốn cùng. Người ta có 
thể dâng thật nhiều cho Thiên Chúa, nhưng bao lâu người ta chưa dâng chính mình hay ít nữa những gì 
thuộc về bản thân, những gì liên hệ tới chính con người của mình thì kể là người ta chưa dâng hiến gì 
cả. Mẹ Têrêxa nói: “Khi ta trao tặng một món quà, mà nếu là một mất mát hy sinh lớn đối với ta, thì đó 
mới thật là món quà”. 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con bi ết sống qu ảng đại với Chúa và v ới tha nhân. Amen. 

Lm. Giuse NGUY ỄN HỮU AN 

ĐỨC TIN VÀ TẤM LÒNG BÀ GÓA 
Tin Mừng hôm nay giới thiệu cho chúng ta, Chúa Giêsu cho như một người Thầy, dạy cho chúng 

ta biết về sự thờ ơ mà chúng ta phải sống. Thứ nhất, thờ ơ về danh dự và nhận ra điều chúng ta thường 
xuyên tìm kiếm: "Hãy coi chừng (...) lời chào ngoài công trường, chiếm những ghế nhất trong hội đường 
và trong đám tiệc" ( x. Mc 12, 38 – 39 ). Về điểm này, Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta về những gương 
xấu của các luật sĩ. Thứ hai, dửng dưng với của cải vật chất. Chúa Giêsu ca ngợi thái độ của bà góa 
nghèo và lên án thói đạo đức giả của một số người ( x. Mc 12, 44 ). 
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Ai không có tinh thần từ bỏ của cải tạm thời, sống với đầy những của riêng tư người ấy không thể 
yêu mến được. Người có đức tin mà không nghĩ đến người khác: không động lòng trắc ẩn, không thương 
xót và để ý đến tha nhân, không thể sống trọn đòi hỏi của Tin Mừng là mến Chúa yêu người được. 

Đức tin kèm theo tấm lòng vàng của hai bà góa được Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay trình bày cho 
chúng ta là hai mẫu gương sống động. Hai bà được trình bày song song với nhau: một bà trong Sách Các 
Vua quyển thứ nhất ( 17, 10 – 16 ), và bà thứ hai trong Tin Mừng theo Thánh Marcô ( 12, 41 – 44 ). Cả hai đều rất nghèo, và chính trong thân phận ấy hai bà chứng tỏ một niềm tin mạnh mẽ nơi Thiên Chúa.  

Tấm lòng vàng 

Người phụ nữ thành Sarépta xuất hiện trong trình thuật về Ngôn Sứ Êlia. Trong thời kỳ hạn hán, 
vị ngôn sứ này nhận được lệnh của Chúa đi tới miền Siđon, tức là ra ngoài Israel, nơi lãnh thổ dân 
ngoại. Tại đó Êlia gặp bà góa phụ là người Sarépta đi lượm củi, ông cất lời: "Xin đem cho tôi một ít nước 
trong bình để tôi uống… Xin cũng mang cho tôi một miếng bánh" ( 1V 17, 10 – 11 ). Rủi thay, bà đang 
trong tình trạng không còn gì để ăn và con bà sẽ chết đói nay mai, nên bà trả lời: "Này tôi đi lượm vài 
que củi về nấu cho tôi và con trai tôi ăn rồi chết thôi" ( 1V 17, 12 ). Thế rồi Êlia nài nỉ và hứa với bà rằng 
nếu bà nghe lời, bà sẽ không thiếu bột và dầu nữa, bà đã nghe và đã được tưởng thưởng. 

 Trong hoàn cảnh khắc nghiệt, người phụ nữ này, đã đi kín nước với tất cả tình yêu của trái tim. 
Khi bà trở về, Êlia nói với bà: "Cứ đi và làm như bà đã nói… với chút bột ấy trước hết hãy làm cho tôi 
một cái bánh nhỏ, đem lại đây cho tôi, sau đó hãy làm cho bà và cho con trai bà" ( 1V 17, 13 ). Tấm lòng 
vàng và đức tin của bà góa lúc này bị thử thách, bà chỉ còn một nắm bột, cứ sự thường thật khó để có 
thể nuôi sống mẹ con bà, nay lại còn làm phần bánh cho cả vị Ngôn Sứ này nữa. 

Thái độ của bà góa thành Sarépta làm chúng ta liên tưởng tới một 
góa phụ khác mà Chúa Giêsu nói tới trong Tin Mừng Marcô hôm nay. Khi 
ngồi đối diện với hòm tiền, Chúa Giêsu quan sát thấy bà góa nghèo đến 
bỏ hai đồng tiền là một phần tư xu vào đền thờ, ngưỡng mộ bà, Ngài 
tuyên bố: "Với hai đồng tiền, bà góa nghèo này đã bỏ nhiều hơn hết. Vì 
tất cả những người kia bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu 
đã bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống" ( Mc 12, 44 ). Nghĩa cử dâng 
cúng của bà góa nghèo chứng tỏ nét đẹp của tấm lòng vàng tràn đầy hy 
vọng và tin tưởng vào Chúa nơi tâm hồn bà.  

Tin vào Thiên Chúa 

Nếu nói đến mẹ góa con côi, người Việt Nam ta thường nghĩ 
đến những người khổ cực thiếu thốn tứ bề, từ tình cảm đến vật chất, thì 
theo Kinh Thánh, thời Trung Cổ, hay quan niệm của người Do Thái, 
những cô nhi quả phụ tự nó đã là một thân phận thiếu thốn trầm trọng 
rồi. Họ không còn chồng, không còn cha để mà cậy dựa, hai bà trong 

Phụng Vụ Lời Chúa hôm nay là một bằng chứng. Cả hai cùng cực nghèo, nhưng không có ai nghèo 
túng đến độ không thể cho đi một cái gì. Câu hỏi được đặt ra: Điều gì đã thúc đẩy các bà làm như vậy ? 
Thưa: Đức tin. Cả hai bà góa hôm nay đều chứng tỏ niềm tin của họ bằng cách thực hiện một cử chỉ 
bác ái thể hiện tấm lòng vàng: một bà sẵn sàng chia sẻ với vị Ngôn Sứ, và bà thứ hai làm việc phúc đức 
dâng cúng cho Đền Thờ.  

Trong Kinh Thánh, các quả phụ và cô nhi là những người mà Thiên Chúa chăm sóc đặc biệt: họ 
không còn chỗ nương tựa trần thế, nhưng Thiên Chúa vẫn là vị Hôn Phu, là người Cha của họ. Hoàn 
cảnh túng thiếu khách quan, hay thân phận góa phụ, vẫn không đủ: Thiên Chúa luôn đòi hỏi sự tự 
nguyện gắn bó trong niềm tin, và được biểu lộ trong tình yêu đối với Chúa và tha nhân. Qua đó họ 
chứng tỏ sự hiệp nhất không thể tách rời giữa Đức Tin và Đức Ái, cũng như giữa lòng mến Chúa và yêu 
người như Tin Mừng đòi hỏi. 

Thánh Giáo Hoàng Lêô Cả đã khẳng định rằng: "Trên cán cân công lý của Chúa không phải 
trọng lượng của dâng cúng là đáng kể, nhưng là trọng lượng của con tim. Bà goá trong Tin Mừng đã đặt 
vào hòm tiền của đền thờ hai đồng xu nhỏ và vượt quá tiền dâng cúng của những người giàu. Không cử 
chỉ từ nhân nào thiếu ý nghĩa trước mặt Chúa, không có lòng từ bi nào mà không có hoa trái" ( Bài giảng 
về chay tịnh, dec.mems., 90, 3 ). 

Sống tín thác vào Chúa 

Chúng ta có thể nghĩ tới một phụ nữ góa nghèo khác nữa tên là Maria, dưới chân Thánh Giá 
Chúa, đã dâng tất cả đời mình cho Chúa. Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo của người tận hiến trọn vẹn qua sự 
tín thác nơi Thiên Chúa; với niềm tin ấy mẹ nói với Sứ Thần: "Này tôi đây" và đón nhận thánh ý Chúa. 
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Nhờ lời thưa xin vâng ấy, ý Chúa được thể hiện, mầu nhiệm sự sống được trao ban và dâng hiến được 
thực hiện nơi đồi Golgotha, thế gian có được Chúa Giêsu, Bánh Hằng Sống, Đấng Cứu Độ chúng ta.  

Tại Cana, Mẹ đã xin Chúa Giêsu cứu giúp anh em mình khi nói: "Họ không còn rượu nữa" ( Ga 
2, 3 ), và nhận được lời Chúa Giêsu: "Này bà, giữa tôi và bà, nào có việc gì ?" ( Ga 2, 4 ) Mẹ vẫn bảo 
gia nhân vâng lời Chúa Giêsu.  

Bà góa thành Sarépta đã làm những gì Ngôn Sứ Êlia nói với bà, mang cho ông ít bánh. Tương tự 
như thế, những người hầu bàn tại Cana vâng lời Chúa Giêsu. Sức mạnh tình yêu vô biên của Thiên Chúa, 
sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô được tái diễn nơi bàn Tiệc Thánh: Này là Mình Thầy hiến tế vì anh em.  

Lạy Mẹ Maria, xin giúp m ỗi người chúng con tín thác vào Chúa nh ư Mẹ. Amen. 

Lm. Antôn NGUY ỄN VĂN ĐỘ 

CHÚA CÓ VUI KHÔNG ? 
Lại một lần nữa Chúa Giêsu cho chúng ta thấy 

Người “dốt Toán”, theo cách nói của cố Hồng Y F.X. 
Nguyễn Văn Thuận. Hai đồng xèng trị giá phần tư xu 
lại nhiều hơn những đồng vàng rủng rẻng ! Cũng may 
là Chúa Giêsu đã kịp “giải” ngay cho ta “thích” chứ 
không lại có lắm kẻ bực bội: “Vì tất cả những người kia 
bỏ của mình dư thừa, còn bà này đang túng thiếu, đã 
bỏ tất cả những gì mình có để nuôi sống mình” ( Mc 
12, 44 ). Sao không bực bội cho được khi thấy những 

đồng vàng sáng loáng của mình bỗng dưng trở nên vô hiệu trước hai đồng xu hoen gỉ ?  

Có một lần đi ăn cưới ở xa, sáng vào quán cà-phê, tôi vô tình nghe lóm được câu chuyện ở một 
giáo xứ nọ qua đối thoại của hai ông bàn bên cạnh: 

Vì là sáng Chúa Nhật sau khi tan lễ Nhất nên quán hơi đông. Một ông sơ mi trắng đóng thùng, cà 
vạt tươm tất bước vào ngó dáo dác tìm bàn trống thì vừa hay có một ông tóc tai bờm xờm, áo quần bụi 
bặm đứng dậy bắt tay đón chào: 

- Chúc mừng bác, Giáng Sinh năm nay hoành tráng quá ! 

- Cám ơn bác, cũng phải đổi mới lên chứ. Ban Hành Giáo mới mà ! Chẳng lẽ cứ “bổn cũ soạn lại” ?  

- Ai cũng khen năm nay đèn màu nhiều nên rực rỡ, hang đá lộng lẫy như cung điện, diễn viên 
tuồng trang phục rất đẹp !... 

- Bác nói lạ ! Diễn nguyện chứ sao gọi là diễn viên tuồng ? 

- Ừ, thì tôi nghe người ta nói sao tôi thuật lại vậy đó mà ! 

- Rõ là miệng thế gian ! Mọi năm cứ mượn vải về vấn lên, trông luộm thuộm quá ! Năm nay tôi 
mạnh tay chi tiền để thuê trang phục văn nghệ đó ! 

- Ra thế ! Giờ tôi mới hiểu sao họ lại gọi là “diễn viên tuồng”, cũng có nguyên cớ cả. À, mà cái 
dzụ Thiệp Giáng Sinh cũng là ý của bác đó à ? 

- Ừ, mà sao ? 
- Hay ! Độc đáo ! Cái thiệp lãng mạn bỗng gánh thêm “thiên chức” quyên tiền. Nhất cử lưỡng 

tiện. Không nơi nào trên thế giới có được ! Sang năm, tôi phải xin vài cái để gửi cho vợ con… 
- Ủa, vợ con bác ở cả đây mà gửi thiệp làm gì ?  
- Thì… Giáo Dân cũng ở cả đây và Ban Hành Giáo lẫn Cha Sở có thể mừng Giáng Sinh trực 

tiếp, nóng hổi đó thôi. Nhưng tôi khoái nhất là cái câu… phụ đề ghi trong thiệp: “Sự quảng đại của quý vị 
là niềm vinh hạnh cho chúng tôi”. Hy vọng bà xã tôi cũng bắt chước mấy bà góa trong giáo khu mạnh tay 
chi cho tôi chút đỉnh vui chơi Giáng Sinh !  

- Mấy bà góa nào ? 
- Thì… mấy bà bó chổi, chằm nón… ngày kiếm vài ba chục. Mấy năm trước chỉ bỏ năm, mười 

ngàn vô thùng tiền Giáng Sinh, tự nhiên năm nay thấy cái thiệp Giáng Sinh ghi đích danh mình nên phát 
hoảng. Chạy sang nhà tôi vay một trăm để bỏ vô cho “dễ coi”. Tôi mới cho hai bà vay là… đứt chớn ! 
Mấy bà sau tôi chỉ qua nhà Tám thợ mộc. 

- Góp nhiều thì công đức nhiều chứ có ai ăn của mấy bả đâu ! Danh sách thu lẫn các khoản chi 
đều được thông báo công khai hết mà ! 
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- Ừa, thì chính cái dzụ “công khai” đó mà mấy bả mới… tái mặt !  
- Chúng tôi làm vì Giáo Xứ chứ có phải làm cho chúng tôi đâu ? 
- Ừ, thì làm cho Giáo Xứ ! Nhưng có bao giờ Giáo Xứ khen các bà góa như Chúa Giêsu đã làm, 

hay chỉ khen các bác giỏi vận động quyên góp, có óc tổ chức, thanh liêm, chính trực… Trước khi làm 
việc gì, các bác có khi nào tự hỏi thầm rằng: “Chúa có vui không ?”   

Đoạn đối thoại đến đây là chấm dứt vì ông “cà-vạt” đã vội đứng lên trả tiền sau khi uống ly cà-
phê… không đường. Ly cà-phê sữa ông gọi vẫn còn nguyên trên bàn ! 

Ngay từ thuở bình minh của Giáo Hội Công Giáo, các tín hữu đã theo gương Chúa mà luôn chăm 
sóc cho các góa phụ: “Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do Thái theo văn hoá Hy Lạp kêu 
trách những tín hữu Do Thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong 
nhóm họ bị bỏ quên” ( Cv 6, 1 ). Tôi cứ tưởng ngày nay trong Giáo Hội chẳng còn chuyện “nuốt tài sản 
của các bà góa” vì chẳng ai nỡ “ăn” đồng tiền đó. Không, tôi đã lầm ! Không ai “ăn” nhưng người ta dùng 
tiền của các bà góa để làm vinh danh mình. Bà góa hôm nay còn “thê thảm” hơn bà góa ngày xưa vì bà 
không chỉ bỏ tất cả những gì mình có mà còn cả những thứ phải đi vay mượn ! Chúa có vui không ? 

Có lúc chính tôi cũng đâm ganh tỵ với các bà góa vì các bà được Thiên Chúa quan tâm, ưu ái 
ngay từ trong Cựu Ước: 

- Anh ( em ) không được làm thiệt hại đến quyền lợi của ngoại kiều và cô nhi, không được giữ áo 
của người goá bụa làm đồ cầm ( Đnl 24, 17 ). 

- Khi anh ( em ) gặt lúa trong ruộng mình, mà bỏ sót một bó lúa trong ruộng, thì không được 
quay lại mà lấy; bó lúa ấy dành cho ngoại kiều và cô nhi quả phụ; như vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của 
anh ( em ), sẽ chúc phúc cho anh ( em ) trong mọi việc tay anh (em) làm. ( Đnl 24, 19 ). 

Nhiều khi tôi cũng đóng góp chút đỉnh nhưng cứ mặc cảm đó chỉ là của dư thừa… trước mặt 
Chúa ! Làm sao đây ?  

Cho đến một hôm, tôi được rong ruổi đường trường cùng “ông thầy kinh điển” trên chiếc Honda 
cub màu da trâu 90 phân khối. Hai thầy trò ghé vào một quán ăn bên đường. Một bà lão chìa tay ra. Ông 
thầy kín đáo nhét vào đó 500 đồng ( có lẽ tương đương với 10 ngàn hiện nay ). Cơm nước xong, tôi móc 
gói thuốc ra mời thầy ( dạo đó thầy vẫn còn hút thuốc ). Thầy xua tay lắc đầu. “Lạ à nghen, mới hồi sáng 
hai thầy trò ngồi uống cà-phê còn ‘chơi’ hai điếu mà bây giờ cai rồi !” Biết tôi thắc mắc, ông thầy mới từ 
tốn: “Đã cho bà già 500 rồi còn hút thuốc nữa hả ? Vậy là cho của dư thừa rồi. Từ giờ tới tối mình còn 
phải nhịn ba điếu nữa mới đủ !”  

Thì ra thế, tôi cho đi mà tôi chưa hy sinh. Tôi đóng góp mà tôi chưa từ bỏ. Chúa có vui không ? 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn bi ết quan tâm chia s ẻ với tha nhân và t ừ bỏ mình 

trong t ừng công vi ệc, trong t ừng giây phút s ống của đời mình. Nh ờ đó, chúng con không b ị lên 
án như những lu ật s ĩ mà ngày càng tr ở nên gi ống bà góa được Chúa vinh danh. Amen.  

Pio X LÊ HỒNG BẢO 

 

 
TIN TỨC HỘI THÁNH TOÀN CẦU 

1. Kỷ niệm 50 năm Tuyên Ngôn “Nostra aetate” 

Trong buổi tiếp kiến chung sáng ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha đã cùng với 40 ngàn tín hữu 
và đại diện các tôn giáo kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn “Nostra aetate” ( Thời đại chúng ta ) của Công Đồng chung Vatican 2 về quan hệ của Giáo Hội Công Giáo với các tôn giáo ngoài Kitô. Bầu trời u ám, 
và trước đó có mưa, nên Đức Thánh Cha đã chào thăm trước các anh chị em bệnh nhân và những 
người tháp tùng họ, tụ tập tại Đại thính đường Phaolô 6, rồi ngài tiến ra quảng trường, tiến qua các lối đi để chào thăm đông đảo các tín hữu khác. 

Lên tới bục cao ở thềm Đền Thờ, Đức Thánh Cha đặc biệt dừng lại chào thăm Đức Hồng Y Jean 
Louis Tauran, người Pháp, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Đối Thoại Liên Tôn, và Đức Hồng Y Kurt 
Koch, người Thụy Sĩ, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh liên lạc với Do Thái giáo. Hai vị đã lần lượt giới thiệu 
lên Đức Thánh Cha các tham dự viên thuộc nhiều tôn giáo khác nhau, đang tham dự Hội nghị quốc tế 
tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn Nostra aetare của 
Công đồng chung Vatican 2. Trong số các tham dự viên có phái đoàn của tổ chức 'Hội Đồng Do Thái 

CÙNG THÔNG TIN  
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Thế Giới' ( World Jewish Congress ). Tiếp đến, mọi người đã nghe đọc một đoạn trong tuyên ngôn 
Nostra aetare bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. 

2. Vatican xác nh ận cuộc đàm phán m ới với Bắc Kinh 

Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đã xác nhận báo cáo về các cuộc đàm phán mới giữa Tòa 
Thánh và chính phủ Trung Quốc. Đức Hồng Y Pietro Parolin nói với các phóng viên hôm 29 tháng 10 rằng 
một phái đoàn của Vatican đã đến Bắc Kinh hồi đầu tháng này. Ngài cho rằng sự phát triển này là “rất tích 
cực”. Đức Hồng Y nói: “Đây là một phần của một quá trình nhằm vào bình thường hóa quan hệ”. Đức 
Hồng Y từ chối suy đoán về kết quả của cuộc gặp gỡ ngoại giao này, nhưng cho biết: “Thực tế không thể 
phủ nhận được là chúng tôi đang có thể nói chuyện với nhau. Bản thân điều đó đã rất có ý nghĩa”. 

Như chúng tôi đã đưa tin, vòng đàm phán thứ hai Trung Quốc-Vatican đã được tổ chức từ 11 
tháng 10 tại Bắc Kinh. Cuộc họp được tổ chức trong bối cảnh một cuộc đàn áp tôn giáo quy mô lớn 
đang diễn ra ở Trung Quốc, trong đó nhà cầm quyền trung ương tìm cách thúc đẩy chính sách “Trung 
Hoa hóa” về tôn giáo ở nước này. Nhà Nước tìm cách hạn chế, nếu không thể loại bỏ hoàn toàn, những 
ảnh hưởng từ bên ngoài.  

Các báo cáo từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết nhà cầm quyền Trung Quốc đã buộc các Linh Mục phải 
viết một “bản tự kiểm” giải thích về sự hiểu biết của các ngài đối với chính sách Trung Hoa hóa và làm 
thế nào để vận dụng chính sách này trong các hoạt động mục vụ của họ. 

Phái đoàn Vatican đã rời Trung Quốc hôm 14 tháng 10. Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ 
Khanh Tòa Thánh, đã từng tham dự cuộc đàm phán vòng thứ nhất tại Trung Quốc vào năm 2009 khi 
ngài còn là thứ trưởng ngoại giao của Vatican. 

3. Đức Thánh Cha bày t ỏ tình liên đới với nhân dân Pakistan và Afghanistan 

Trong buổi tiếp kiến chung 40 ngàn tín hữu hành 
hương, sáng ngày 28 tháng 10, Đức Thánh Cha đã bày tỏ sự 
gần gũi với các nạn nhân động đất ở Pakistan và Afghanistan 
và nói: “Chúng ta gần gũi với nhân dân Pakistan và 
Afghanistan bị động đất nặng nề, làm cho nhiều trở thành 
nạn nhân và thiệt hại lớn lao. Chúng ta hãy cầu nguyện cho 
những người quá cố và thân nhân cảu họ, cho tất cả những 
người bị thương và không còn nhà cửa, khẩn cầu Thiên 
Chúa ơn an ủi cho những người đang chịu đau khổ và ban ơn can đảm trong nghịch cảnh. Ước gì không thiếu tình liên 
đới cụ thể của chúng ta với các anh chị em ấy.” 

Hôm trước đó, ngày 27 tháng 10, trong điện văn 
nhân danh Đức Thánh Cha gửi đến Đức Tổng Giám Mục 

Ghaleb Bader, Sứ thần Tòa Thánh tại Pakistan, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, 
cho biết Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ tình liên đới sâu xa với tất cả những người bị thương tổn vì 
thiên tai này và ngài cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng, bị thương và những người mất tích. 
Đức Thánh Cha cũng chúc lành cho thân nhân các nạn nhân, chính quyền dân sự và những người tham 
gia việc cứu cấp. 

Trận động đất đã xảy ra hôm thứ hai 26 tháng 10. 
Thống kê sơ khởi cho biết có hơn 300 người chết. Tổ 
chức Caritas Italia tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu trợ của Caritas Pakistan và Ấn độ để đáp ứng 
các nhu cầu cấp thiết nhất. Tại Afghanistan, Caritas Italia 
liên kết với các tổ chức quốc tế và dân sự đã cộng tác từ 
lâu, để tiến hành công tác cứu trợ.  

Tình trạng rất trầm trọng. Động đất xảy ra ở độ 
7.5 theo thước Richter. Đó là vùng núi và rất khó lui tới, 
khí hậu lạnh và và có nguy cơ đất lở. Dầu vậy các vị hữu 
trách của Caritas Pakistan và các nhóm địa phương 
khác đã liên kết với nhau trong công tác cứu trợ. 

Cách đây 10 năm, vào tháng 10 năm 2005, miền 
bắc Pakistan cũng bị động đất dữ dội, thiên tai này trải dài qua miền Trung Á, từ Kabul cho đến Ấn Độ, 
làm cho 73 ngàn người chết và cả một vùng bị tàn phá khiến cho 3 triệu người không còn gia cư. 
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4. Đức Thánh Cha ti ếp ki ến 100 v ị tuyên úy quân đội 

Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các vị tuyên úy quân đội tìm ra những phương thế thích hợp 
để săn sóc các vết thương tinh thần do chiến tranh và xung đột gây ra cho các binh sĩ và gia đình họ. 
Ngài đưa ra lời mời gọi trên đây sáng 26 tháng 10, khi tiếp kiến 100 vị tuyên úy quân đội đến từ các 
nước tham dự khóa huấn luyện về công pháp quốc tế nhân đạo do Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa 
bình, Bộ Giám Mục và hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn tổ chức. 

Đức Thánh Cha ghi nhận rằng trong khóa huấn luyện này, các vị tuyên úy suy tư và trao đổi kinh 
nghiệm về sứ mạng tháp tùng các quân nhân và gia đình họ, góp phần phòng ngừa những vi phạm 
công pháp về nhân đạo và với mục đích giảm bớt những đau khổ mà chiến tranh gây ra, nơi các nạn 
nhân, và cả nơi những người chống lại chiến tranh nữa. Thực vậy, nhiều quân nhân, sau các cuộc hành 
quân trở về, kể cả các sứ vụ hòa bình, họ thường mang những vết thương trong tâm hồn mà chiến 
tranh để lại nơi họ”. 

Đức Thánh Cha nói: “Anh em có thể đổ trên các vết thương tinh thần của những người ấy dầu 
thơm của Lời Chúa, thoa dịu những đau khổ và đổ tràn niềm hy vọng; Anh em có thể cống hiến cho họ ơn Thánh Thể và Hòa giải, nuôi dưỡng và hồi sinh tâm hồn bị thương tổn”. 

Sau cùng, Đức Thánh Cha nói với các vị tuyên úy quân đội rằng “Trong thời kỳ hiện nay, chúng ta đang sống một thứ “thế chiến thứ ba từng mảnh”, anh em được kêu gọi nuôi dưỡng nơi các quân nhân và 
gia đình họ chiều kích tinh thần và luân lý đạo đức, giúp họ đương đầu với những khó khăn và những vấn 
nạn tiềm ẩn trong việc phục vụ đặc biệt đối với tổ quốc và nhân loại. Ngay cả giữa những tình cảnh xâu xé 
vì chiến tranh, chúng ta không bao giờ được quên rằng “mỗi người có đặc tính thánh thiêng vô cùng”. 

5. Tổng Giáo Ph ận St. Louis c ảnh giác v ề việc trực ti ếp truy ền hình m ột buổi trừ tà 

Tổng Giáo Phận St. Louis, Hoa Kỳ tuyên bố hôm thứ năm 29.10.2015 rằng buổi trừ tà được 
truyền hình trực tiếp ngày 30 tháng 10 hoàn toàn không được phép của Tổng Giáo Phận hay của Tòa 
Thánh. Thông cáo cho biết thêm là người tự xưng là “Giám Mục” thực hiện nghi thức trừ tà từng là một 
chủng sinh Công Giáo nhưng đã theo một ly giáo gọi là “Giáo Hội Công Giáo Cổ”; và cảnh báo rằng nghi 
thức trừ tà không thể là một cái gì đó có thể đem ra làm trò tiêu khiển.  

Destination America, một chương trình cáp truyền hình tại Hoa Kỳ, đã thực hiện một chương trình 
truyền hình trực tiếp buổi trừ tà tại một căn nhà tại St. Louis hôm thứ sáu 30 tháng 10. Năm 1949, một thanh 
niên được biết với tên là “Roland Doe” bị quỷ nhập khi sống tại căn nhà này. Đây là bối cảnh của tác phẩm 
“The Exorcist” của nhà văn William Peter Blatty, đã được dựng thành phim và đoạt giải Oscar năm 1973. 

Destination America quảng cáo rầm rộ rằng từ đó đến nay, căn nhà này vẫn chưa được trừ tà; và 
do đó ma quỷ vẫn còn lộng hành trong căn nhà đó. Cho nên, họ muốn tổ chức một buổi trừ tà không 
phải cho một người cụ thể nào nhưng là cho ngôi nhà này. Người thực hiện nghi thức trừ tà là James 
Long, từng là một chủng sinh Công Giáo thuộc Tổng Giáo Phận St. Louis, nhưng nay tuyên bố mình là 
“Giám Mục” lãnh đạo “Giáo Hội Công Giáo Cổ” trong vùng. 

Trong tuyên bố của Tổng Giáo Phận, Đức Cha Robert Hermann, là Giám Mục Phụ Tá, cho biết 
trong bản tuyên bố: “Những người liên quan đến chương trình này và tuyên bố mình là Giáo Sĩ Công 
Giáo, thực ra không có liên hệ gì với Tổng Giáo Phận St. Louis; họ cũng chẳng được phép của Tòa 
Thánh”. Đức Cha Robert cũng cảnh cáo rằng: “Chúng ta không thể đùa với Satan và hy vọng thắng được nó”. Ngài cũng than phiền việc đài truyền hình này “tầm thường hóa một nghi thức cổ kính của 
Giáo Hội Công Giáo cũng như coi thường những nguy hiểm thực sự của ma quỷ”. 

6. Tấm gương Chân Ph ước Oscar Romero khích l ệ nhân dân El Salvador loan báo Tin M ừng 

Ngài bày tỏ mong ước trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm 30.10.2015, dành cho phái đoàn 
500 tín hữu El Salvador về Roma hành hương và cám ơn Đức Thánh Cha vì đã cho phép tiến hành lễ 
phong Chân Phước cho Đức cố Tổng Giám Mục Oscar Romero tử đạo, ngày 23 tháng 5 năm nay tại thủ đô San Salvador, nơi vị Chân Phước là chủ 
chăn và đã bị sát hại ngày 24.3.1980 trong lúc 
cử hành Thánh Lễ. Phái đoàn do các Giám Mục 
El Salvador hướng dẫn, cùng với nhiều Linh 
Mục, Tu Sĩ. 

 Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức 
Thánh Cha nhắc nhở mọi người về vai trò của vị 
tử đạo: “Vị tử đạo không phải là người ở lại 
trong quá khứ, một hình ảnh đẹp chúng ta trang 
trí ở các đền thờ, và chúng ta tưởng nhớ một 
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cách nào đó. Không phải vậy, vị tử đạo là một người anh, người chị tiếp tục tháp tùng chúng ta trong 
mầu nhiệm hiệp thông các thánh, và hiệp với Chúa Kitô, cảm thông cuộc lữ hành của chúng ta trên mặt đất, những đau khổ và lo âu của chúng ta”.  

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: “Chỉ còn vài tuần nữa là khai mạc Năm Thánh đặc biệt lòng Chúa 
Thương Xót, ước gì tấm gương của Đức Tổng Giám Mục Romealo là một khích lệ cho đất nước El 
Salvador yêu quí để canh tân việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, loan truyền Tin Mừng ấy để 
mọi người nhận biết, để tình yêu thương xót của Chúa Cứu Thế tràn đầy mọi tâm hồn và cuộc sống của 
những người dân tốt lành”. 

Đức Thánh Cha cũng nói rằng ngài đón nhận những tâm tình của Chân Phước Tổng Giám Mục 
Romero làm của ngài, mong ước cho El Salvador sớm được thấy thời điểm hạnh phúc trong đó không 
còn thảm trạng đau khổ kinh khủng của nhiều anh chị em chúng ta vì oán thù, bạo lực và bất công. Xin 
Chúa đổ tràn lòng thương xót và từ nhân, cùng với dòng ơn thánh, biến đổi con tim của mọi người và 
đất nước tươi đẹp của anh chị em...” 

Đức Cha José Luis Escovar Ales, Tổng Giám Mục San Salvador, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục El 
Salvador, cho biết ngài cùng với tất cả các Giám Mục và ngoại trưởng Hugo Martinez của El Salvador 
hướng dẫn phái đoàn 500 tín hữu về Roma hành hương, đồng thời bày tỏ ước nguyện được Đức 
Thánh Cha đến viếng thăm El Salvodar và phong Hiển Thánh cho Chân Phước Oscar Romero. 

Theo giáo luật, để vị Chân Phước được phong Hiển Thánh, cần phải có một phép lạ được chứng 
thực. Giáo quyền El Salvador đã gửi về Bộ Phong Thánh ở Roma hồ sơ 3 vụ khỏi bệnh lạ lùng, để xin 
cứu xét và công nhận đó là phép lạ nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Romero. 

Đức Tổng Giám Mục Escobar gọi Đức Cha Romero là “vị tử đạo của Mỹ Châu”, Đức Tổng Giám 
Mục đã bị đạo quân tử thần sát hại trong lúc dâng Thánh Lễ tại Nhà Nguyện của một nhà thương dành 
cho các bệnh nhân ung thư ở vùng thủ đô San Salvador. Tội ác ấy mở đầu cuộc nội chiến dài 12 năm 
làm cho 75 ngàn người chết, hơn 12 ngàn người bị mất tích. 

15. Đức Thánh Cha ti ếp 7.000 chủ xí nghi ệp 

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các tín hữu Công Giáo chủ nhân xí nghiệp và doanh 
nhân trở thành các Thừa Sai Giáo Dân trong môi trường hoạt động của mình. 

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31.10.2015, dành cho 7 ngàn 
người thuộc Liên Hiệp Kitô các Chủ Xí Nghiệp và Doanh Nhân. Tổ chức này được thành lập với mục đích thăng tiến công ích. Trong ý hướng này Hiệp hội đề cao tầm quan trọng của việc huấn luyện theo 
tinh thần Kitô và đào sâu Giáo huấn xã hội của Hội Thánh. 

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói: “Trong tư cách là một hiệp hội thuộc Giáo Hội, 
được các Giám Mục nhìn nhận, anh chị em được kêu gọi sống lòng trung thành với các giáo huấn Tin Mừng 
và đạo lý xã hội Công Giáo trong gia đình, nơi làm việc và trong xã hội. Chứng tá này rất quan trọng. Vì thế 
tôi khuyến khích anh chị em sống ơn gọi làm chủ xí nghiệp trong tinh thần Thừa Sai Giáo Dân”. 

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi “các chủ xí nghiệp Công Giáo nỗ lực kiến tạo những quan hệ huynh đệ 
giữa những người điều khiển và các công nhân, tạo điều kiện cho tinh thần đồng trách nhiệm và sự cộng tác để mưu ích chung. Điều có giá trị quyết định là đặc biệt quan tâm đến chất lượng đời sống lao động của 
những nhân viên thuco quyền, họ là nguồn tài nguyên quý giá nhất của một xí nghiệp, đặc biệt là thăng tiến 
sự hòa hợp giữa công việc và gia đình.  

Tôi nghĩ đến các nữ nhân công: thách đố ở đây là bảo vệ đồng thời quyền có một công việc hoàn 
toàn được công nhận và chức phận làm mẹ và sự hiện diện của họ trong gia đình. Quá nhiều khi phụ nữ bị 
sa thải vì mang thai, trong khi lẽ ra phải giữ họ lại”. 

Đức Thánh Cha nói thêm rằng: “Ơn gọi trở thành những Thừa Sai về chiều kích xã hội của Tin 
Mừng trong một thế giới khó khăn và phức tạp của công việc, kinh tế và xí nghiệp, cũng bao gồm sự cởi 
mở và gần gũi theo tinh thần Tin Mừng với những tình cảnh nghèo đói và mong manh. Cả trong lãnh 
vực này, vấn đề là có một thái độ, một lối sống để tiến hành những chương trình thăng tiến và trợ giúp, 
gia tăng những công việc cụ thể để chia sẻ và liên đới mà anh chị em đang hỗ trợ ở nhiều nơi tại Italia. Đây sẽ là cách thức anh chị em thi hành ơn sủng của Năm Thánh Lòng Thương Xót”. 

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng: “Nếu chỉ giúp đỡ, làm một chút điều từ thiện mà thôi thì vẫn 
chưa đủ. Điều cần thiết là hướng hoạt động kinh tế theo chiều hướng Tin Mừng, nghĩa là phục vụ con 
người và công ích. Trong viễn tượng này, anh chị em được kêu gọi cộng tác để làm tăng trưởng tinh 
thần xí nghiệp phụ đới, để đương đầu với các thách đố về luân lý đạo đức và thị trường, trước tiên là 
thách đố kiến tạo công ăn việc làm”. 
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16. Súng n ổ suốt ngày đêm tại thủ đô Bangui, li ệu Đức Thánh Cha có nên đến thăm ? 

Theo dự trù, lúc 7g45 sáng thứ tư 25.11.2015, Đức Thánh Cha sẽ khởi hành từ phi trường 
Fiumicino của Rôma để bay đến Nairobi, Kenya. Lúc 17g00 cùng ngày, Đức Thánh Cha sẽ đến sân bay 
quốc tế Jomo Kenyatta ở Nairobi. Ngài sẽ tông du Kenyacho đến chiều thứ sáu trước khi bay 
sang Uganda. Sau đó, Lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật 29 tháng 11, ngài sẽ ra sân bay Entebbe để lên 
đường sang Bangui, thủ đô Cộng Hòa Trung Phi là chặng cuối trong chuyến tông du 3 nước Phi Châu. 
Tuy nhiên, tình trạng an ninh tại Cộng Hòa Trung Phi đang xấu đi một cách đáng lo ngại khiến người ta 
tự hỏi liệu Đức Thánh Cha Phanxicô có nên đến thăm nước này không ?  

Sau vài tháng lắng đọng, tháng 9 vừa qua, đột nhiên có hai người Hồi Giáo bị giết chết ngay tại 
thủ đô Bangui. Bạo lực lập tức bùng lên làm hàng chục người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị 
thương trước khi một lực lượng quốc tế khôi phục lại được trật tự. 

Đầu tháng 10, đột nhiên lại có hai người Hồi Giáo bị giết chết. Bạo động lại nổ ra làm 4 Kitô hữu bị 
giết và khoảng 20 người bị thương tại Bangui trong một cuộc tấn trả thù cho cái chết của hai người Hồi 
Giáo này. Vụ bạo động đã khiến cuộc bầu cử Quốc Hội lập hiến và cuộc bầu cử Tổng Thống được dự trù 
vào ngày 4 tháng 10 và 18 tháng 10 phải dời đến 6 và 13 tháng 12. Hôm thứ năm 29 tháng 10, Tổng 
Thống lâm thời Samba Penza đã sa thải hai vị Bộ Trưởng Quốc Phòng và an ninh công cộng vì tình trạng 
bất ổn kéo dài. 

Đêm thứ bẩy 31 tháng 10, 
giao tranh dữ dội đã xảy ra tại các 
quận có đông người Kitô hữu tại 
thủ đô Bangui.  

Phát ngôn viên chính phủ 
cho biết: “Một số ngôi nhà bị đốt 
cháy và tiếng súng hạng nặng 
vang lên tại các quận Kitô Giáo đang bị bao vây bởi những người 
Hồi Giáo vũ trang.” Ông nói thêm: 
“Chưa rõ có bao nhiêu người bị 
thiệt mạng.”  

Các nhân chứng cho biết 
hàng trăm người bỏ chạy khỏi thủ đô Bangui. “Đàn ông, phụ nữ và trẻ em chạy tứ tán”.  

Một nhà ngoại giao cho biết một số đơn vị của Liên Hiệp Quốc và các lực lượng Pháp đã can 
thiệp nhằm giải cứu các Kitô hữu và bảo vệ cho một Tu Viện Dòng Comboni nơi dân chúng chạy loạn đang tá túc. Nữ Tổng Thống lâm thời Samba Penza cho biết chính phủ của bà hiện chỉ còn biết trông 
cậy vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc và binh lính Pháp để “ngăn chặn bạo lực hiện 
nay và đặc biệt là để bảo vệ những người cảm thấy bị bỏ rơi.” 

Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày Lễ Các Thánh Nam Nữ 1 tháng 11, kết thúc bài giảng, 
Đức Thánh Cha nói: 

“Anh chị em thân mến, những biến cố đau thương trong những ngày gần đây làm cho tình hình ở 
nước Cộng Hòa Trung Phi trở nên căng thẳng hơn và làm dấy lên trong tôi một sự quan tâm rất lớn. Tôi 
tha thiết kêu gọi các bên liên quan chấm dứt tình trạng bạo lực đang diễn ra tại đây. Tôi đặc biệt hiệp 
thông cách thiêng liêng với các cha Dòng Thánh Comboni thuộc Giáo Xứ Đức Mẹ Fatima ở Bangui, đã đón nhận một số lượng lớn những người tị nạn. Tôi muốn diễn tả tình hữu nghị đoàn kết của tôi đối với 
Giáo Hội, với các tôn giáo khác và tất cả mọi người ở Trung Phi.  

Chúng ta hãy cố gắng hết sức để vượt qua sự chia cắt và quay trở về con đường hòa bình. Và để 
diễn tả sự liên đới thân mật của toàn thể Giáo Hội với Cộng Hòa Trung Phi, chúng ta cùng cầu nguyện 
cho mọi người trong đất nước ấy, tuy đang chịu những đau đớn, khổ cực của chiến tranh bao lực; nhưng 
luôn cố gắng trở nên chứng tá của lòng thương xót và sự hòa giải.  

Chúa Nhật ngày 29 tháng 11, tôi dự định sẽ mở Cửa Thánh của Thánh Đường ở Bangui, và tôi hy 
vọng sẽ thực hiện được điều đó trong cuộc viếng thăm mục vụ sắp tới ở Trung Phi.” 

Trong quá khứ các vị Giáo Hoàng đôi khi đã phải hủy bỏ các chuyến tông du vì tình trạng an ninh 
ở các nước sở tại.  

Năm 1979, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phải hủy bỏ chuyến tông du tới Ái Nhĩ Lan sau 
khi Lord Louis Mountbatten bị ám sát chết hôm 27.8.1979, chỉ không đầy một tháng trước chuyến viếng 
thăm của ngài.  
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Năm 1994, ngài cũng phải hủy bỏ chuyến tông du Bosnia vì tình hình an ninh trong chiến 
tranh Bosnia. Khi ngài đến Sarajevo vào ngày 13.4.1997, người ta khám phá kịp thời một quả bom được đặt trên lộ trình của ngài. 

Trích b ản tin c ủa VUI SỐNG GIỮA ĐỜI 

 
 

TẠI SAO TÔI YÊU MẾN ĐỨC TIN CÔNG GIÁO ? 
Tôi là dân Công Giáo “nòi” – Công Giáo từ mới sinh, gọi là “đạo 

gốc”. Mẹ tôi muốn câu nói đầu tiên của tôi phải là “Giêsu”, vì bà thường 
đưa tôi đi Lễ hằng ngày. Khi tôi lớn, tôi bắt đầu thắc mắc về Đức Tin và 
nguội lạnh vài năm sau khi tôi xa nhà. Tôi cảm thấy cuộc sống rất trống 
rỗng, cuối cùng tôi nhận thấy mình cần Giáo Hội Công Giáo, các nghi lễ 
và truyền thống. Tôi càng thực hành và tìm hiểu về Công Giáo, tôi càng 
thêm yêu mến. Đây là vài lý do: 

Thánh L ễ – Thánh Lễ không chỉ là việc cử hành Phụng Vụ tốt 
lành mà còn là phương tiện đạt được ân sủng bằng việc rước lễ. Hằng 
ngày, lúc nào trên thế giới cũng có Thánh Lễ, hoàn tất yêu cầu của Đức 
Kitô: “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” ( Lc 22, 19 ). 

Tôi thích vì tôi có thể dự Lễ bằng tiếng Tây Ban Nha, Latinh hoặc 
bất kỳ ngôn ngữ nào, và tôi vẫn biết chính xác những gì đang diễn ra vì 
có nhịp điệu và nghi thức luôn giống nhau. Mỗi cộng đoàn còn có thể tạo 

nét riêng qua âm nhạc, cách trang trí Nhà Thờ và thói quen văn hóa của dân tộc mình. Tôi cảm thấy 
giống như ở xứ mình dù tham dự Thánh Lễ ở bất cứ nơi nào. 

Bí Tích – Giáo hội Công Giáo có bảy Bí Tích là dấu hiệu hữu hình về ân sủng, do chính Đức Kitô 
thiết lập. Bí Tích Thánh Tẩy, Thêm Sức và Thánh Thể là các Bí Tích khai tâm và nền tảng của Đức Tin. 
Bí Tích Hòa Giải và Xức Dầu bệnh nhân là các Bí Tích chữa lành. Bí Tích Hôn phối và Truyền Chức là 
các Bí Tích phục vụ. 

Tôi thích các nghi lễ và truyền thống đã xác định các Bí Tích, tôi cũng có thể đi xưng tội và rước 
Lễ theo ý ước muốn của tôi. Rất lạ là khi tôi rước Lễ, tôi trở nên “nhà tạm” cho Chúa ngự, và tôi có thể đưa Ngài đi khắp nơi. Tôi phải khiêm nhường để thú tội mình nơi tòa cáo giải. Càng lãnh nhận Bí Tích 
thì tôi càng đón nhận nhiều ân sủng. 

Truyền thống phong phú – Những ngọn nến lung linh, những nén hương trầm thơm ngát, 
những thánh tượng, những hạt trong xâu chuỗi, những cửa kính có hình ảnh Công Giáo, những lễ phục 
màu sắc, bàn thờ và nước phép chỉ là một số dấu hiệu hữu hình của truyền thống và nghi lễ Công Giáo. 
Người Công Giáo hiểu rằng việc tham dự các nghi lễ là hiệp thông trong Đức Tin. 

Tôi cũng yêu mến các lòng sùng kính lưu truyền từ đời nọ tới đời kia như Kinh Truyền Tin, 14 
Chặng Đàng Thánh Giá, Chuỗi Mai Khôi và Chầu Phép Lành Thánh Thể. Các thói quen tốt lành này thấm 
sâu vào Đức Tin của tôi và liên kết tôi với các Kitô hữu khác trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Tôi cảm 
thấy mình phải dạy những điều đó cho con cái để chúng tiếp tục duy trì truyền thống Công Giáo. 

Các thánh – Các Thánh là các anh hùng Đức Tin, các ngài cũng là những người bình thường 
nhưng thực hành nhân đức khác thường. Các Thánh là những Tu Sĩ nam nữ, Linh Mục, Giám Mục, 
Giáo Hoàng, binh sĩ, vua quan, nữ hoàng, giáo dân, nông dân, mục đồng, nô lệ,... Có những Thánh rất 
nghèo và sống rất khó khăn, có những Thánh giàu có nhưng hảo tâm với người nghèo, mỗi vị Thánh 
đều có hoàn cảnh sống khác nhau. 

Bình đẳng – Nhà Thờ Công Giáo đầy người, họ quỳ bên nhau, không phân biệt giai cấp, nghề 
nghiệp, tuổi tác... Người giàu sụ cũng quỳ ngang hàng người nghèo khổ nhất. Mọi người cùng nhau vui vẻ 
chúc bình an cho nhau. Người dân tộc này chúc bình an cho người dân tộc khác. Tất cả đều bình đẳng. 

Nhà Thờ – Kiến trúc của các Nhà Thờ Công Giáo đa dạng. Tôi đã đến nhiều Nhà Thờ ở Hoa Kỳ, 
đã đến Nhà Thờ ở California với lối kiến trúc Tây Ban Nha, Nhà Nguyện tân kỳ ở Georgia, đại giáo đường ở Texas, và Nhà Thờ ở Virginia với loại ghế đa dụng. Dù tới đâu, chúng tôi vẫn gặp những Nhà 
Thờ Công Giáo cách nhau chỉ vài dặm. 

Luân lý – Mặc dù nhiều người coi Đức Tin Công Giáo là dạng đòi hỏi phải giữ nghiêm luật, tôi 
vẫn yêu thích luân lý của Giáo Hội và tìm kiếm chân lý. Giáo Hội Công Giáo đặt tiêu chuẩn cao về luân 
lý, cảm thông với người bất đồng ý kiến, nhưng không nhượng bộ bất kỳ áp lực nào. Tất cả chúng ta 
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đều là tội nhân, Chúa đã thiết lập Bí Tích Hòa Giải để tha thứ tội lỗi và ban ân sủng cho chúng ta, giúp 
chúng ta sống đời sống luân lý tốt hơn. 

PEGGY BOWES,  
bản d ịch của TRẦM THIÊN THU từ beliefnet.com  

 
 

ĐỆ NHẤT LUẬT 
 Cuộc đời có nhiều loại luật, cả đạo 

và đời. Ngay trong một nhóm nhỏ, thậm chí 
chỉ có hai người, cũng vẫn có những quy ước nhất định. Muốn hợp tác lâu dài với 
nhau, người ta phải tôn trọng hợp đồng với 
nhau – dù đó là hợp đồng bằng văn bản 
hoặc hợp đồng miệng. 

Theo luật học, luật pháp được hiểu là 
tổng thể các quy tắc xử sự có tính bắt buộc 
chung, thể hiện ý chí của giai cấp cầm 
quyền, được Nhà Nước đảm bảo thực hiện 
bằng các biện pháp giáo dục, thuyết phục, 
và cưỡng chế. 

Luật pháp thông thường được thực thi thông qua hệ thống tòa án. Trong đó, quan tòa sẽ nghe 
tranh tụng từ các bên và áp dụng các quy định để đưa ra phán quyết công bằng và hợp lý. Cách thực thi 
luật pháp được coi là hệ thống pháp lý, thông thường phát triển trên cơ sở tập quán của mỗi quốc gia. 

Nhà có Gia Phong, nước có Quốc Pháp, và các Nhà Dòng cũng có tu luật. Quả thật, luật có ở 
khắp nơi, mọi lĩnh vực, với nhiều mức độ: kinh tế, kinh doanh, chính trị, xã hội, môi trường, giao thông  
( đường thủy, đường bộ, đường hàng không ), học tập, hôn nhân,... Nhưng tất cả các loại luật đều 
phải dựa trên Thiên Luật. Chỉ có Luật Chúa là Đệ Nhất Luật, là luật quan trọng nhất, dựa trên nền 
tảng yêu thương: mến Chúa và yêu người. 

Nhận lệnh của Thiên Chúa, ông Môsê nói với dân chúng: “Đây là mệnh lệnh, là những thánh chỉ và 
quyết định mà Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đã truyền phải dạy cho anh em, để anh em đem ra 
thực hành trong đất anh em sắp sang chiếm hữu. Như vậy anh em cũng như con cháu anh em sẽ kính sợ 
Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, mọi ngày trong su ốt cuộc đời, tuân giữ tất cả những ch ỉ th ị và 
mệnh lệnh  của Người mà tôi truyền cho anh em, và anh em sẽ được sống lâu” ( Ðnl 6, 1-2 ). Chỉ thị và 
mệnh lệnh là điều phải tuân giữ, xã hội trần gian còn như vậy, huống chi huấn lệnh của Thiên Chúa, nghĩa 
là chúng ta phải ưu tiên số một, không sợ khi phải chọn lựa, chấp nhận bỏ luật đời mà giữ luật Chúa. 

Giữ luật là điều khó, khó thì khổ, nhưng khó mà giữ được mới đáng công. Và thật vậy, Thiên 
Chúa không “đày đọa” chúng ta đâu, vì Ngài hứa ban những điều bất ngờ, những điều chúng ta không 
tưởng tượng nổi: “Hỡi Ítraen, hãy nghe và lo đem những điều ấy ra thực hành; như vậy anh em sẽ được 
hạnh phúc và trở nên thật đông đảo, trong miền đất tràn trề sữa và mật, như Đức Chúa, Thiên Chúa của 
cha ông anh em, đã phán với anh em. Nghe đây, hỡi Ítraen ! Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức 
Chúa duy nh ất. Hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, hết lòng hết dạ, hết sức anh em. 
Những lời này tôi truyền cho anh em hôm nay, anh em phải ghi t ạc vào lòng ” ( Ðnl 6, 3-6 ). 

Lời hứa của Thiên Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta một điều quan trọng liên quan Dức Tin, đó 
là chỉ có “MỘT Thiên Chúa duy nhất” mà thôi ( Đnl 6, 4; Mc 12, 29 ), không có bất cứ một vị thần nào 
khác để chúng ta tin kính và tôn thờ, từ cổ chí kim, mọi nơi và mọi lúc. 

Vị Chúa mà chúng ta tôn thờ chỉ là MỘT nhưng có BA NGÔI. Ngài là Đấng nhân hậu, vô thủy và 
vô chung, Ngài có nụ cười hiền hậu chứ không nhăn nhó khó chịu. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh đã luôn 
tôn thờ và kính mến Ngài tuyệt đối: “Con yêu mến Ngài, lạy Chúa là sức mạnh của con; lạy Chúa là núi 
đá, là thành luỹ, là Đấng giải thoát con; lạy Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con trú ẩn, là khiên mộc, là 
Đấng cứu độ quyền năng, là thành trì bảo vệ” ( Tv 18, 2-3 ). Không thể kiềm chế niềm hạnh phúc đó, tác 
giả Thánh Vịnh đã chia sẻ với người khác, đồng thời cũng là lời xác nhận với chúng ta: “Tôi kêu cầu 
Chúa là Đấng xứng muôn lời ngợi khen, và tôi được cứu thoát khỏi quân thù” ( Tv 18, 4 ). Lời xác nhận 
này giúp củng cố đức tin của chúng ta hôm nay, những kẻ hậu sinh hèn yếu lắm. 

CÙNG PHÂN TÍCH  
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Tác giả Thánh Vịnh tiếp tục tuyên xưng: “Đức Chúa vạn vạn tuế ! Chúc tụng Người là núi đá cho 
tôi trú ẩn. Tôn vinh Thiên Chúa là Đấng cứu độ tôi, là Thượng Đế giúp tôi rửa sạch hận thù, bắt chư dân 
quy phục quyền tôi. Lạy Chúa, Ngài giải thoát con khỏi thù địch cho thắng cả đối phương, cứu khỏi 
người tàn bạo. Vì thế giữa muôn dân, con cất lời cảm tạ, dâng điệu hát cung đàn ca mừng danh thánh 
Chúa. Chúa ban nhiều chiến thắng lớn lao cho Đức Vua chính Người đã lập” ( Tv 18, 47-51ab ). Thiên 
Chúa là “đèn trời soi xét” ( Tv 4, 2 ), Ngài “biết thừa mọi bí ẩn tâm can” ( Tv 44, 22 ), chắc chắn Ngài biết 
tâm hồn ai chân thật hay lọc lừa, đểu thật hay đểu giả. 

Luật Chúa là Lời Chúa, là Ý Chúa, là lương thực của các Kitô hữu. Thật vậy, chính Chúa Giêsu 
đã xác định: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán 
ra” ( Mt 4, 4b ). Ước gì mỗi chúng ta đều có thể thanh thản thân thưa: “Lạy Chúa, xin dò xét và thử thách 
con, tâm can này, xin đem thử lửa” ( Tv 26, 2 ). Quả thật, đây là điều không dễ thực hiện, nghĩa là phải 
thực sự can đảm và dứt khoát, tất nhiên cũng phải có một tình yêu chân thành. 

Kinh Thánh cho biết: “Chúa chẳng thích gì tế phẩm và lễ vật” ( Tv 40, 7a ). Thật vậy, ngay cả lễ 
toàn thiêu và lễ xá tội mà Ngài cũng không đòi ( Tv 40, 7b ). Nghĩa là Ngài muốn chúng ta tuân giữ luật 
Ngài truyền. Tuân giữ Luật Chúa là vâng lời Ngài. Ngài mở tai chúng ta để chúng ta lắng nghe Ngài, và 
Ngài muốn chúng ta không chần chừ thân thưa: “Này con xin đến !” 
( Tv 40, 8 ). Ước gì chúng ta có thể nói thật lòng với Ngài thế này: 
“Con thích làm theo thánh ý, và ấp ủ luật Chúa trong lòng, lạy Thiên 
Chúa của con !” ( Tv 40, 9 ). 

Giữ Luật Chúa thì có lợi, nhưng không giữ thì sao ? Bất lợi là 
cái chắc. Đó là vấn đề công bằng thôi ! 

Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta dù chúng ta bất xứng, 
Ngài yêu thương chúng ta ngay khi chúng ta còn là tội nhân kia mà, 
nghĩa là chúng ta còn dơ bẩn chứ đâu phải đã “tắm rửa” cho bớt hôi 
thối ( x. Rm 5, 8 ). Đó là bằng chứng minh nhiên về lòng thương xót 
của Thiên Chúa. 

Thánh Phaolô cho biết: “Trong dòng tộc Lêvi, có nhiều người 
kế tiếp nhau làm tư tế, bởi vì họ phải chết, không thể giữ mãi chức vụ 
đó. Còn Đức Giêsu, chính vì Người hằng sống muôn đời, nên 
phẩm vị tư tế của Người tồn tại mãi mãi . Do đó, Người có thể đem 
ơn cứu độ vĩnh vi ễn cho những ai nhờ Người mà tiến lại gần Thiên 
Chúa. Thật vậy, Người hằng  sống để chuyển cầu cho họ” ( Dt 7, 23-25 ). 

Nếu ai trong chúng ta yêu một người nào đó mà không được đáp lại, thậm chí còn bị phản bội và bị 
nói xấu đủ thứ, chắc chắn chúng ta nói họ là dại dột, ngu xuẩn, hoặc si tình. Thế mà Thiên Chúa là người 
yêu như vậy, yêu cuồng si những kẻ phản bội mình. Quả thật, chúng ta quá đáng lắm, trái tim bằng sắt nung 
chứ không chỉ là gỗ hoặc đá đâu. Trái tim của chúng ta bị chứng xơ vữa động mạch mãn tính rồi ! 

Chúng ta bất xứng đến nỗi không thể tự đền tội, mà phải nhờ đến một Vị Thượng Tế Thập Toàn, 
đó là Đức Kitô Giêsu, chính Con Thiên Chúa.  

Thánh Phaolô xác nhận: “Phải, đó chính là vị Thượng Tế mà chúng ta cần đến: một vị Thượng 
Tế thánh thiện, vẹn toàn, vô tội, tách biệt khỏi đám tội nhân và được nâng cao vượt các tầng trời. Đức 
Giêsu không như các vị thượng tế khác: mỗi ngày họ phải dâng lễ tế hy sinh, trước là để đền tội của 
mình , sau là để đền thay cho dân ; phần Người, Người đã dâng chính mình và chỉ dâng một lần là đủ. 
Vì Luật Môsê thì đặt làm thượng tế những con người vốn mỏng giòn yếu đuối, còn lời thề có sau Lề 
Luật, lại đặt Người Con đã nên thập toàn cho đến muôn đời” ( Dt 7, 26-28 ). 

Trình thuật Mc 12, 28b-34 ( Mt 23, 34-40; Lc 10, 25-28 ) đề cập “điều răn đứng hàng đầu” – tức 
là điều răn quan trọng nhất, gọi là Đệ Nhất Luật, và nói tới “MỘT Thiên Chúa duy nhất” như Cựu Ước đã nói tời từ xa xưa ( Đnl 6, 4 ). 

Một hôm, có một người trong các Kinh Sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm 
Xađốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông mới đến gần Ngài và hỏi một câu “xóc óc” 
lắm: “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu ?” Rõ ràng lão Kinh Sư này tâm phục rồi đấy nhưng lại chưa khẩu phục. Chuyện nhỏ thôi mà ! 

Đức Giêsu điềm nhiên trả lời bằng một mệnh lệnh: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ítraen, 
Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nh ất. Ngươi PHẢI yêu m ến Đức Chúa , Thiên Chúa 
của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu 
người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó”. Đó là luật hai-
trong-một, một điều to và một điều lớn, điều nào cũng quan trọng. Sau khi nghe Đức Giêsu nói vậy, ông 
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Kinh Sư gật gù tâm đắc, vừa tâm phục vừa khẩu phục, thế nên ông nói với Ngài: “Thưa Thầy, hay lắm, 
Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nh ất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến 
Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn 
mọi lễ toàn thiêu và hy lễ”. 

Kể ra ông Kinh Sư này cũng “ngon lành” lắm, biết luật lắm. Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn 
ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !” Sau đó, không ai dám ch ất vấn 
Ngài nữa. Chắc chắn là vậy, vì còn ai có thể “đấu lý” với trí tuệ của Thiên Chúa ? 

Lạy Thiên Chúa, Đấng chí minh và chí thi ện, xin giúp con “bi ết mến yêu và ph ụng sự Chúa 
trong m ọi người” ( Kinh Hòa Bình c ủa Thánh Phanxicô Assisi ). Xin t ạo cho con m ột trái tim m ới 
và trong s ạch, xin làm cho con nên khí c ụ của hòa bình và công lý. Con c ầu xin nhân danh Thánh 
Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân lo ại. Amen. 

TRẦM THIÊN THU 

 
 

QUÀ TẶNG THẬP GIÁ 
Một người đàn bà giàu có đang hấp hối trên giường bệnh. Trong tờ chúc thư để lại, bà kể tên 

của tất cả mọi người thân thuộc và xa gần sẽ hưởng gia tài của bà. Tuyệt nhiên, bà không hề đá động đến cô gái nghèo và trung thành hầu hạ bà từng giây từng phút. Quà tặng duy nhất mà bà tặng cho cô 
đó là một thập giá bằng thạch cao sơn màu nâu, vẻ bên ngoài xù xì, không có gì là hấp dẫn đẹp đẽ. 

Cô gái nhận lấy món quà nhưng lòng cô đầy cay đắng buồn phiền. Cô tự nghĩ: mình đã trung 
thành phục vụ, hầu hạ sớm hôm để rồi chỉ được món quà không ra gì.  

Không còn đủ bình tĩnh để nuốt lấy từng giọt cay đắng, vừa về đến phòng riêng, cô đã ném luôn 
thập giá ấy xuống nền nhà. Thập giá vỡ tung và kìa, trước sự kinh ngạc tột cùng của cô, tất cả những 
mảnh vụn thoát ra khỏi lớp vỏ thạch cao đều là những… viên kim cương óng ánh tuyệt vời ! 

Cô gái chỉ có thể hiểu được lòng tốt của bà chủ khi cô nhận ra giá trị của món quà... 

Lắm khi Thiên Chúa cũng gửi đến cho chúng ta những món quà được bao bọc bằng hình thù 
của thập giá. Cái sần sùi và dáng vẻ thê thảm của thập giá làm ta không thể hiểu được lòng tốt của 
Thiên Chúa. Thiên Chúa yêu thương chúng ta, Thiên Chúa không bao giờ muốn điều dữ cho chúng ta. 
Tất cả mọi sự xảy đến cho chúng ta đều nhằm dẫn đưa chúng ta đến nguồn hạnh phúc cao cả hơn. 

KHUYẾT DANH 

BÀI TẬP 'NỤ CƯỜI"  
Tôi là một bà mẹ ba con, 14, 12 và 3 tuổi, vừa hoàn tất chương 

trình đại học và bộ môn cuối cùng là Xã Hội học. Giảng viên bộ môn này đã hoàn toàn truyền cảm hứng cho sinh viên với những phẩm chất mà tôi 
ước gì người nào cũng được như thế. Đề tài cuối cùng cô đặt ra cho 
chúng tôi mang tên “nụ cười”. Cả lớp được yêu cầu ra ngoài và cười với 
ba người đồng thời ghi lại phản ứng của họ. Tôi thuộc type người thận 
thiện, luôn mỉm cười và chào hỏi mọi người xung quanh. Vì vậy, đề tài 
này đối với tôi mà nói thật dễ như ăn bánh. 

Ngay sau khi được giao đề tài, một buổi sáng đẹp trời tháng ba, tôi 
cùng chồng và con trai nhỏ đến tiệm thức ăn nhanh McDonald’s. Đó cũng 
là cách vợ chồng tôi dành thời gian chơi đùa cùng con mình. Khi chúng tôi đang xếp hàng đợi đến lượt mình gọi thức ăn thì đột nhiên tất cả mọi 
người đều như khựng lại. Tôi đứng yên không nhúc nhích dẫu chỉ một 
chút. Một cảm giác hoang mang tràn ngập khi tôi nhìn quanh xem vì sao 
mọi người lùi lại. Khi quay đầu về phía sau, tôi ngửi thấy một mùi hôi cơ 

thể kinh khủng, ngay sau lưng tôi là hai người đàn ông vô gia cư nghèo khổ. 

Khi tôi cúi nhìn xuống một người đàn ông thấp bé đứng gần mình, ông ta mỉm cười. Đôi mắt 
xanh tuyệt đẹp của ông ngập tràn ánh sáng thiên thần và ông đang tìm kiếm một sự chấp nhận. Ông 
nói: “Một ngày tốt lành nhé !” khi đếm những đồng xu lẻ đang nắm chặt trong tay. 

CÙNG NGHIỆM SINH  
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Người đàn ông thứ hai đứng sau lưng bạn đang vân vê bàn tay mình. Tôi nhận ra rằng người 
đàn ông này có vấn đề về thần kinh và người mắt xanh "lịch sự" kia là người giúp đỡ ông ấy. Tôi cố cầm 
nước mắt khi đứng đó cùng họ.  

Sau khi tôi đã mua xong phần thức ăn của gia đình tôi và rời đi, tôi nghe cô gái trẻ tại quầy hỏi 
hai người ông nghèo ấy muốn mua gì. Ông mắt xanh nói: “Cô cho chúng tôi hai tách nhỏ cà phê cả 
nhé.” Vâng, nếu họ muốn được ngồi trong cửa hàng và sưởi ấm, họ phải mua một thứ gì đó. Họ chỉ 
muốn được ấm áp một chút, và cà phê là những gì họ có thể mua lúc này. 

 Lúc đó một động lực thôi thúc mãnh liệt khiến tôi dang tay ra và ôm lấy người đàn ông mắt xanh 
ấy. Cũng trong khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy mọi cặp mắt đang đổ dồn về phía mình và dò xét từng cử 
chỉ của tôi. Tôi mỉm cười và quay lại quầy gọi thêm hai phần ăn sáng đặt trên một khay riêng. Sau đó, tôi đặt tay mình lên bàn tay đang lạnh cóng của người đàn ông mắt xanh. Ông ngước nhìn tôi mắt ngấn 
nước và nói: “Cám ơn cô.” Tôi cúi xuống, vỗ vào tay ông ấy và nói: “Tôi làm việc này không phải vì ông đâu. Chính Chúa Giêsu, qua tôi, mu ốn ban t ặng ông ni ềm hy v ọng.”  

Tôi bắt đầu khóc khi quay lại bàn với chồng và các con của mình. Khi ngồi xuống, chồng tôi mỉm 
cười và nói: “Đó là lý do vì sao Chúa ban em cho anh, là để mang hy vọng đến cho anh, em yêu !” 
Chúng tôi nắm lấy tay nhau một lúc lâu và biết rằng, bởi vì chúng tôi đã được nhận phúc lành c ủa 
Thiên Chúa mà chúng tôi có th ể lại sẵn sàng cho đi những gì được nhận. Vợ chồng tôi không phải 
là những con chiên ngoan đạo, nhưng chúng tôi có niềm tin. Ngày hôm đó, ánh sáng thu ần khi ết của 
Tình Yêu Thiên Chúa đã soi r ọi tôi. 

Tôi quay lại trường vào buổi tối cuối cùng của lớp học với câu chuyện của mình. Tôi nộp bài và 
người hướng dẫn bộ môn đã đọc nó. Sau đó cô ấy ngước lên nhìn tôi hỏi: “Tôi có thể chia sẻ câu 
chuyện này với mọi người được chứ ?” Tôi nhẹ nhàng gật đầu khi cô yêu cầu cả lớp chú ý. Và khi cô ấy 
bắt đầu đọc, tôi chợt nhận ra rằng, chúng ta là nh ững sinh m ệnh riêng l ẻ và là một phần trong 
ch ỉnh th ể vũ trụ, chia s ẻ là điều cần thi ết để hàn gắn và để được hàn g ắn. Bằng cách của mình, tôi 
đã làm những người tại cửa hàng McDonald’s, chồng tôi, con trai tôi, giáo viên bộ môn và tất cả mọi 
người tham dự ngày cuối cùng ở lớp học tối hôm đó xúc động. 

Tôi tốt nghiệp với một bài học lớn nhất trong đời, đó là: Chấp nhận người khác m ột cách vô điều ki ện. 

Bản d ịch của HƯỚNG DƯƠNG, từ daikynguyenvn.com 

 
 

LỜI KINH SUTRA 
Có một người tên Tetsugen. Ông là một tâm hồn Thiền ở Nhật bản mơ ước in các tập kinh điển 

Thiền Sutra cho dân Nhật. Bấy giờ kinh điển của Thiền mới có bằng tiếng Trung Hoa bên Tầu. Ông lặn 
lội khắp nơi xin tiền. In bằng bản khắc trên gỗ, công trình rất cam go, tốn phí. Sau mười năm dành được 
tiền, sắp đem in kinh, dòng sông Uji ngẫu hứng dâng nước tràn ngập, lụt lội khắp miền. Dân chúng lâm 
cảnh màn trời chiếu đất, mất mùa khốn khổ. 

Băn khoăn trước số tiền mười năm quyên góp được, in kinh hay cứu người ? 

 In kinh để truyền bá một triết lý, gầy dựng cả một suy tư tôn giáo. Cứu người chỉ là giai đoạn nhất 
thời. Rồi ai mà không chết ? In kinh có thể lưu danh lại tên tuổi. Ấy vậy mà Tetsugen không đành lòng đem 
tiền in kinh. Ông bỏ hết số tiền tích góp mười năm trời giúp 
nạn nhân lụt lội của dòng sông Uji. Thế là công trình mười 
năm với giấc mộng truyền bá Zen cho dân tộc Nhật theo 
dòng sông nước đục chảy vào hư vô. 

Tha thiết với tấm lòng, ông lại lên đường hành khất 
xin tiền lần nữa. Mấy năm sau, dành dụm được một số 
tiền, ai ngờ một nạn dịch lan tràn, bao nhiêu người chết, động lòng trắc ẩn, ông lại đem hết tiền in kinh giúp người 
khốn khổ. Thoáng qua đã mười mấy năm. Tuổi đời theo 
thời gian ngắn lại. 

Hết tiền in kinh, lòng ông vẫn tha thiết, ông lên 
đường xin lần thứ ba. Mất mấy năm nữa, lần thứ ba này 

CÙNG TRÂN TRỌNG  
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ông in được bộ Sutra. Thấm thoát hai mươi năm. Bản in gốc của bộ Sutra hiện còn lưu giữ tại Obaku, 
Thiền Viện ở Kyoto. Tôi đọc câu chuyện này ở Thiền Viện Bodhi Zendo, Ấn Ðộ trong cuốn Zen Flesh, 
Zen Bones, trang 44. 

Trên đây không phải câu chuyện dụ ngôn để dạy thiền sinh. Nó là tấm lòng có thật. Một trái tim bồ 
tát, trái tim Chúa Kitô. Có những dòng sông và những định mệnh. Có nhiều dòng nước phù sa, lụt lội. 
Dòng sông và lời kinh ở đâu cũng có. Nhưng những tấm lòng dám hy sinh lời kinh vì lấy con người làm 
chính lời kinh thì không nhiều. Bởi nó là một lối suy tư rất khác. Ôi ! những con người với những tấm lòng. 

Hôm nay, nhắc nhở đến Tutsugen, dân Nhật giáo dục con cái họ là Tetsugen đã in ba lần bộ kinh 
Sutra. Lần thứ nhất ông in bộ kinh ấy trong trận lụt của dòng sông Uji. Lần thứ hai in trong cơn bệnh 
dịch của xứ sở. Lần thứ ba in bằng mực. Hai lần trước vô hình không nhìn bằng mắt xác thịt được, 
nhưng hai lần ấy cao cả linh thiêng hơn lần thứ ba… 

Trích sách "Nh ững trang nh ật ký c ủa một Linh M ục" 
của Lm. NGUYỄN TẦM THƯỜNG, SJ. 

 
 

TẠI SAO NGƯỜI TA LẠI... ? 
Lạy Chúa, thật lòng con không hiểu... 

Tại sao người ta đang rất muốn có con, nhưng lại nỡ nào vào bệnh viện để phá thai chỉ vì bác sĩ 
bảo là có nguy cơ em bé bị dị tật, để rồi phải ân hận suốt đời vì tuyệt tự ? 

Tại sao người ta thề hứa yêu thương nhau, không thể sống thiếu nhau, nhưng rồi khi biết tin có em 
bé thì lại đưa nhau đến bệnh viện để phá thai ? 

Tại sao người ta sợ phải giáp mặt Cha Xứ, nhưng lại không biết sợ phải giáp mặt Chúa khi buộc 
con gái phải đi nạo thai để giữ sĩ diện trước người đời ? 

Tại sao người ta lần chuỗi đọc kinh xin Đức Mẹ “cầu cho chúng con là kẻ có tội”, nhưng rồi lại đi xì 
xầm gièm pha, kết án một chị phụ nữ trót lỡ lầm chửa hoang nào đó ? 

Tại sao người ta tỏ ra ghen tuông, đòi bạn đời của mình phải chung thủy, nhưng mình thì lại thoảI 
mái đi ngoại tình, chơi bời lăng nhăng, để rồi tan cửa nát nhà ? 

Tại sao người ta bắt con cái trong nhà phải tuyệt đối vâng lời mình, nhưng mình thì lại bất hiếu, bất 
kính và bất nghĩa với cha mẹ già ? 

Tại sao người ta xây nhưng ngôi nhà thật hoành tráng, lộng lẫy và nhiều tiện nghi, để rồi lại tự nhốt 
mình giữa những bức tường cao, các song sắt và hàng chông nhọn mảnh sành ? 

Tại sao người ta sắm các loại xe cộ thật mạnh, thật sang, thật đắt tiền, để rồi chịu chết cứng nằm 
một chỗ ngoài đường khi kẹt xe tắc đường ? 

Tại sao người ta tổ chức các bữa tiệc ăn uống linh đình, toàn những món đặc sản, bia hảo hạng, 
rượu cao cấp, nhưng sau đó lại say xỉn, nôn thốc nôn tháo cho bằng hết ? 

Tại sao người ta đặt những bàn thờ Chúa trong nhà thật đẹp, nhưng đến tối cả gia đình lại ngước 
mặt dán mắt vào chiếc màn hình Tivi để thổn thức với các diễn viên Hàn Quốc, Hồng Kông ? 

Tại sao người ta nài xin đòi hỏi Chúa đủ thứ, nhưng mình thì lại chẳng chịu chia sẻ chút tình nào 
cho chính những người thân cận ngay trong gia đình mình ? 

Tại sao người ta có thể đọc đủ mọi thứ tào lao linh tinh trên báo giấy, báo mạng, báo hình, nhưng 
lại chẳng bận tâm đọc và ghi nhớ và sống một câu Lời Chúa trong Tin Mừng ? 

Tại sao người ta rồng rắn xếp hàng để chờ được xưng tội, nhưng rồi lại đâu vào đấy, không cố 
gắng để hoán cải, để đổi đời, để sống tốt hơn ? 

Tại sao người ta vẫn chăm chút tỉ mỉ chuyện giữ chay, nhưng lại không chịu giữ miệng ăn nói cho 
hòa nhã tử tế, giữ lòng cho thật thà trong sạch, không giữ chữ tín, chữ nghĩa trong cư xử giao dịch ? 

Tại sao người ta đã chọn Chúa là Chúa của mình rồi, nhưng lại đi say mê suy tôn một ca sĩ là nữ 
thần ( Diva ), một cầu thủ là siêu sao ( Super star ), một người mẫu là thần tượng ( Idol ) ? 

Tại sao người ta ghi vào sổ Gia Đình Công Giáo, tự nhận mình là người có Đạo, nhưng lại có thể 
thản nhiên sống như thể kẻ lạc đạo, mất đạo, nghịch đạo, vô đạo ? 

CÙNG TRĂN TRỞ  
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Tại sao người ta đói và khát thê thảm lắm rồi, nhưng lại không biết tìm đến xin với Chúa cho được 
nhận lấy mẩu Bánh-Hằng-Sống và múc lấy thứ Nước-uống-rồi-không-còn-phải-khát-nữa ? 

Lm. QUANG UY, DCCT, Chúa Nh ật 27.3.2011 

 
 

TRUNG QUỐC QUÁ CHẬM  
TRONG VIỆC BÃI BỎ CHÍNH SÁCH MỘT CON 

Tân Hoa Xã hôm thứ năm 29.10.2015 loan 
tin Trung Quốc quyết định chấm dứt chính sách mỗi 
gia  đình chỉ có một con, và cho phép mỗi cặp vợ 
chồng được có hai con, và chỉ hai mà thôi, không 
hơn. Bản thông cáo do đảng cộng sản đưa ra nói 
rằng: “Để cân bằng sự gia tăng dân số, Trung Quốc 
căn bản sẽ tiếp tục giữ chính sách kế hoạch hóa gia 
đình và cải tiến gia tăng dân số” và “Thực hiện chủ 
trương ấy, Trung Quốc áp dụng chính sách 'mỗi cặp 
vợ chồng hai con” như là sự chủ động đối phó vấn đề dân chúng già đi”. 

Quyết định được đưa ra sau bốn ngày họp 
của các giới chức cao cấp về chiến lược trong đảng ở một khách sạn Bắc Kinh, như phóng viên 
CNN David McKenzie cho biết. Chưa biết bao giờ chính sách mới sẽ được thi hành. Theo Tân Hoa Xã 
cần được sự chấp thuận của Quốc Hội. Tuy nhiên ngay khi tin tức này được loan báo, cổ phiếu của các 
công ty sản xuất thực phẩm trẻ em như Mead Johnson, Nestle và Danone đã lên, do dự đoán của giới đầu tư về sức tiêu thụ ở Trung Quốc sẽ gia tăng mạnh. 

Chính sách một con là chính sách kiểm soát dân số, một chính sách quốc gia cơ bản của nước 
Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, được áp dụng từ năm 1979. Tên chính thức do chính phủ Trung Quốc 
đặt là "Chính sách kế hoạch hóa gia đình". 

Qua hai giai đoạn dân số Trung Quốc biến động bất thường – tử suất tăng cao và sinh suất giảm 
mạnh - do thất bại của kế hoạch Bước Tiến Nhảy Vọt 1958-1960 thời Mao Trạch Đông đưa tới nạn đói trầm 
trọng, và Cách Mạng Văn Hóa làm xáo trộn trật tự sinh hoạt xã hội, tình trạng dân số Trung Quốc bình ổn trở 
lại. Sau đó tốc độ gia tăng nhanh chóng của dân số Trung Quốc tạo nên nhiều áp lực về kinh tế xã hội. 

Đầu những năm 1970, Trung Quốc ban hành chính sách hai con, khuyến khích sinh con thứ hai 
sau khoảng 4 năm và kêu gọi cưới xin muộn hơn. Nhưng tới thời Đặng Tiểu Bình, nhận thấy dân số 
phát triển quá mau vượt khỏi tầm kiểm soát, nên năm 1978, Đặng đã đề ra mục tiêu: Trước năm 2000, 
dân số Trung Quốc không được vượt quá 1,2 tỷ người. Năm 1979, chính sách một con bắt đầu áp dụng 
và tới 1982 chính sách này được đưa vào Hiến Pháp. 

Mục tiêu ban đầu của chính sách một con là kinh tế: làm giảm nhu cầu tài nguyên thiên nhiên, 
duy trì tỷ lệ lao động ổn định, giảm tỷ lệ thất nghiệp và giảm lao động thặng dư. Mặc dù thi hành chặt 
chẽ chính sách một con, dân số Trung Quốc vẫn tăng nhanh. Nếu năm 1965 là 700 triệu thì năm 1982 
dân số Trung Quốc đã vượt 1 tỷ, lên tới 1,008 triệu; năm 2000 – 1.285 tỷ; 2010 – 1.339 tỷ. 

Theo các thống kê, số dân vẫn tăng tuy sinh suất có suy giảm mạnh. Dân tộc thiểu số tăng nhanh 
hơn so với người Hán: từ năm 1953 chiếm 6.06% dân số, đến năm 1982: 6.7% và 2010: 8,.9%. So sánh 
kết quả cuộc điều tra dân số toàn quốc lần thứ nhất 
với lần thứ năm, người Hán tăng 5.74%; trong khi 
dân tộc thiểu số tăng 6.92% ( hơn 1.2 lần ).  

Những quy định ngặt nghèo và việc thi hành 
khắt khe chế độ một con được cho là nguyên nhân 
dẫn đến nhiều bi kịch xã hội tại Trung Quốc. Vì vậy 
kể từ khi ra đời, chính sách này đã có nhiều thay 
đổi, trong đó có sự mở rộng dần giới hạn số con được phép sinh ra với một số đối tượng. Chính 
sách này giới hạn cho mỗi một cặp vợ chồng ở 
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thành thị chỉ được sinh một con. Những trường hợp ngoại lệ áp dụng đối với các cặp vợ chồng ở nông 
thôn: nếu con đầu lòng là gái thì được phép có thêm con thứ hai; dân tộc thiểu số được phép có từ 3 đến 4 con. Chính sách một con cũng không áp dụng với đặc khu hành chính Hong Kong và Macao, nơi 
được thiết lập chính sách kế hoạch gia đình riêng. 

Từ 2002, các cặp vợ chồng muốn có nhiều con phải chịu đóng một khoản tiền phạt cố định. 
Nhưng đến cuối năm ấy áp dụng Luật Dân Số và Kế Hoạch Hoá Gia Đình, công dân vi phạm còn phải 
trả thêm một khoản gọi là "phí bảo trì xã hội" chứ không phải là tiền phạt. Khoản phí này do các tỉnh, khu 
tự trị và thành phố quy định, căn cứ trên thu nhập bình quân đầu người của cư dân, thành phố cũng như 
nông thôn. Chi phí này được giải thích là để “trang trải những thiệt hại cho xã hội gây ra bởi đứa con thứ 
hai” của các gia đình vi phạm chính sách. Riêng năm 2010, tổng tiền phạt thu về khoảng 20 tỉ nhân dân 
tệ ( khoảng $3.2 tỷ ). 

Nếu gia đình không đóng khoản phí này, những đứa con ngoài chính sách không được đăng ký 
khai sinh, không có tên trong hộ khẩu, không được cấp chứng minh thư, không được tham gia vào hệ 
thống bảo hiểm cũng như không được hưởng hệ thống giáo dục, y tế của nhà nước. Trong trường hợp 
người mẹ bị phát hiện đang mang thai ngoài chính sách và không có khả năng đóng tiền phạt sẽ bị 
cưỡng ép phá thai. Một số trường hợp phá thai cưỡng bức dẫn đến thai phụ bị thiệt mạng. Ngoài ra, 
một số biện pháp khác cũng được thi hành như đặt vòng tránh thai cho phụ nữ có một con, triệt sản cho 
phụ nữ có hai con. 

Cuối năm 2013, sau 35 năm thực thi nghiêm khắc chính sách 
một con, Ủy Ban Lập Pháp Tối Cao Trung Quốc đưa ra báo cáo tuyên 
bố nới lỏng, cho phép các cặp vợ chồng được sinh con thứ hai nếu cha 
hoặc mẹ là con một, chính sách dân số mới được thực hiện từ đầu năm 
2014. Biện pháp cởi mở được hoan nghênh, nhưng ít được hưởng ứng 
và không đưa đến hậu quả đáng kể. 

Giới y tế ước lượng trên toàn quốc có khoảng 11 triệu cặp vợ 
chồng hợp với điều kiện nói trên và sẽ có thêm khoảng 2 triệu trẻ sơ 
sinh mới. Nhưng thực tế chỉ có 1 triệu cặp đăng ký xin đươc có đứa con 
thứ hai. Mặt khác, như mọi người đều hiểu, có sự mất cân bằng về giới 
tính do dân Trung Quốc quý con trai hơn con gái, và nhiều trường hợp 
nếu biết thai nhi là gái sẽ bị phá bỏ. Tỉ lệ nam/nữ sinh ra trong năm 
2005 bằng 118.9%: nghĩa là số bé trai nhiều hơn 20% so với bé gái. Sự 
mất cân bằng nghiêm trọng ấy có thể gây ra các vấn đề xã hội nghiêm 
trọng trong hai hoặc ba thập kỷ tiếp theo. 

Nhưng lý do quan trọng nhất khiến phải hủy bỏ chính sách gia đình một con là tình trạng già nua của dân Trung Quốc. Trong vòng 15 năm nữa dân Trung Quốc sẽ 
đứng đầu thế giới về sự già nua với 400 triệu người trên 60 tuổi. Số dân này là một gánh nặng cho nhà 
nước về chi phí y tế và trợ cấp xã hội. Họ cũng phải lệ thuộc vào sự chăm sóc hỗ trợ của con cháu và 
do đó làm giảm năng lực hoạt động trong lãnh vực kinh tế và phục vụ lợi ích xã hội. 

Wang Feng, giáo sư đại học Fudan và là một chuyên gia nhân khẩu học hàng đầu, nói: “Lịch sử 
sẽ nhìn lại để nhận thức rằng chính sách một con là một trong những sai lầm nặng nề nhất mà Trung 
Quốc đã áp dụng và hậu quả tai hại sẽ còn tồn tại trong nhiều thập niên nữa”. Mặc dù từ lâu đã có nhiều 
lời kêu gọi bãi bỏ chính sách này, Đảng và chính quyền Trung Quốc đã chỉ phản ứng chậm chạp bằng 
một số giải pháp cục bộ và cho đến nay mới có quyết định dứt khoát.  

Tuy vậy bản thông cáo của đảng vừa đưa ra về việc hủy bỏ chính sách một con vẫn khẳng định 
“gắn bó với căn bản kế hoạch hóa gia đình”. Giáo sư Wang cho rằng đó chỉ là một lối vuốt mặt, theo ông 
trong lịch sử các nhà cầm quyền ở Trung Quốc không bao giờ nhìn nhận “chúng tôi đã phạm sai lầm”. 

Peng Xizhe, một giáo sư khác ở đại học Fudan cho rằng chính sách mới sẽ không đưa tới 
chuyền biến lớn, không có bùng nổ về số trẻ con ra đời. Ông giải thích: “Nhiều cặp vợ chồng sẽ không 
muốn có đứa con thứ hai vì áp lực kinh tế và sự thiếu trợ cấp xã hội”. Theo ông, nếu muốn dân số tăng 
nhanh và trẻ trung hóa, chính quyền Trung Quốc phải có đường lối và thực hiện những phương cách 
khuyến khích sinh sản. 

Hơn 30 năm áp dụng chính sách một con còn đưa đến nhiều hậu quả nặng nề và không dễ dàng 
vượt qua khỏi trong nhiều thập kỷ tới, như làm giảm lượng dân số trong độ tuổi lao động, ảnh hưởng tới 
tốc độ phát triển kinh tế; cản trở mục tiêu thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Như thế sự 
thay đổi chính sách lúc này có thể là việc chữa trị quá muộn. Sau 30 năm phát triển vượt bực về kinh tế 
và đưa Trung Quốc tới vị trí cường quốc thế giới. Bây giờ đến lúc Trung Quốc đang phải đối mặt trước 
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thực tế đơn giản là không một tiến bộ nào có thể mãi mãi duy trì, với những khó khăn trở lực sẽ nảy sinh 
trong ngắn hạn và dài hạn. 

HÀ TƯỜNG CÁT, báo Người Việt ( tổng hợp ) 

 
 

 

30 ĐIỀU KHÔNG NÊN TIẾP TỤC LÀM VỚI BẢN THÂN 
“Không ai có th ể quay ng ược lại thời gian để bắt đầu lại từ đầu, nhưng bất kỳ ai cũng có 

thể bắt đầu từ ngày hôm nay và t ạo ra một kết thúc m ới”.  
1. Đừng m ất thời gian v ới những đối tượng sai l ầm 

Cuộc sống quá ngắn ngủi, bạn không nên dành thời gian với những người chỉ biết hút cạn nguồn 
hạnh phúc của mình. Nếu ai đó muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ, họ sẽ tự dành ra chỗ cho 
bạn. Bạn không phải đấu tranh để giành giật lấy một vị trí nào cả. Đừng bao giờ ép mình vào mối quan 
hệ với những người coi thường giá trị của bạn. Và hãy nhớ, những người bạn thật sự của bạn không 
phải là những người ở bên cạnh bạn khi bạn thành công, mà là những người ở bên cạnh bạn khi bạn 
gặp khó khăn. 

2. Đừng ch ạy trốn các r ắc rối của mình 

Hãy đối diện với chúng. Đây không phải là việc dễ dàng. Không ai có khả năng xử lý hoàn hảo 
mọi vấn đề họ gặp phải. Chúng ta cũng không thể ngay lập tức mà giải quyết trọn vẹn một khó khăn. 
Chúng ta không sinh ra để làm như vậy. Trên thực tế, chúng ta sinh ra để thất vọng, buồn chán, đau 
khổ, và vấp ngã. Bởi vì đó là toàn bộ mục đích của cuộc sống – đối mặt với vấn đề, học hỏi, thích nghi, 
và xử lý chúng. Chính điều này đã rèn luyện chúng ta trở thành con người như chúng ta hiện nay. 

3. Đừng nói d ối bản thân mình 

Bạn có thể nói dối người khác, nhưng bạn không thể nói dối chính bản thân mình. Cuộc sống 
của chúng ta chỉ tiến bộ khi chúng ta nắm bắt các cơ hội; và cơ hội đầu tiên và cũng là khó khăn nhất 
mà chúng ta có thể nắm bắt lấy là trung thực với chính mình. 

4. Đừng gác l ại các nhu c ầu của bản thân 

Điều đau đớn nhất là vì yêu người khác quá mà đánh mất bản thân mình, và quên mất rằng 
mình cũng là người đặc biệt. Vâng, hãy giúp đỡ người khác; nhưng bạn cũng phải giúp đỡ chính mình 
nữa chứ. Nếu có giây phút nào dành cho bạn để bạn theo đuổi đam mê và làm điều gì đó quan trọng với 
mình, thì giây phút đó chính là ngay lúc này đây. 

5. Đừng cố gắng làm ng ười khác 

Một trong những thách thức lớn nhất trong 
cuộc sống là làm chính mình trong một thế giới cứ 
chực biến bạn thành người giống như mọi người 
khác. Lúc nào cũng sẽ có người xinh đẹp hơn bạn, 
thông minh hơn bạn, trẻ trung hơn bạn, nhưng họ 
sẽ không bao giờ là bạn cả. Đừng thay đổi để mong 
người khác thích mình. Hãy là chính mình, và sẽ có 
người yêu con người thật của bạn. 

6. Đừng bận tâm với quá kh ứ 

Bạn không thể bắt đầu một chương mới 
trong cuộc đời nếu cứ đọc đi đọc lại chương cũ. 

7. Đừng sợ mắc sai l ầm 

Làm việc gì đó rồi mắc sai lầm còn hiệu quả gấp 10 lần so với không làm gì cả. Mỗi thành công 
đều có một vệt dài những thất bại đằng sau nó, và mỗi thất bại đều dẫn đường tới thành công. Suy cho 
cùng, bạn sẽ hối hận về những điều mình KHÔNG làm nhiều hơn là về những điều mình đã làm. 

8. Đừng trách móc b ản thân vì nh ững sai l ầm đã qua 

Có thể chúng ta yêu nhầm người và đau khổ về những điều không xứng đáng, nhưng dù mọi 
việc có tồi tệ tới mức nào, thì cũng có một điều chắc chắn: sai lầm giúp chúng ta tìm được đúng người, đúng thứ phù hợp với chúng ta. Chúng ta ai cũng có lúc mắc sai lầm, ai cũng có khó khăn, và thậm chí 
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tiếc nuối về những việc trong quá khứ. Nhưng bạn không phải là sai lầm của mình, bạn không phải là 
khó khăn của mình, và ngay lúc này đây, bạn có trong tay sức mạnh để xây dựng nên hiện tại và tương 
lai của chính mình. Mỗi một điều từng xảy ra trong cuộc sống của bạn đều góp phần chuẩn bị cho bạn 
đón nhận một khoảnh khắc mới chưa đến. 

9. Đừng cố công mua h ạnh phúc 

Nhiều thứ chúng ta mong mỏi có được có giá đắt. Nhưng sự thật là, những gì thực sự khiến 
chúng ta hài lòng lại hoàn toàn miễn phí – đó là tình yêu, là tiếng cười, và là những giây phút miệt mài 
theo đuổi đam mê của mình. 

10. Đừng tìm ki ếm hạnh phúc ở người khác 

Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc với chính con người bên trong của mình, thì bạn sẽ chẳng 
thể nào có được hạnh phúc lâu dài với bất kỳ người nào khác. Bạn phải tạo ra sự ổn định trong cuộc 
sống của mình trước rồi mới nghĩ tới chuyện chia sẻ cuộc sống đó với người khác được. 

11. Đừng lười nhác 

Đừng nghĩ ngợi quá nhiều, bởi có thể bạn sẽ 
tạo ra một rắc rối không đáng có. Hãy đánh giá tình 
hình và đưa ra hành động dứt khoát. Bạn không thể 
thay đổi điều mà mình không muốn đối mặt. Tiến bộ 
bao hàm rủi ro. Chấm hết ! Bạn không thể đứng một 
chỗ mà hy vọng mình sẽ tới được đích. 

12. Đừng ngh ĩ rằng mình ch ưa sẵn sàng 

Khi một cơ hội xuất hiện, không có ai cảm 
thấy mình đã sẵn sàng 100% để đón nhận nó. Bởi vì 
phần lớn những cơ hội lớn lao trong cuộc đời đều đòi 
hỏi chúng ta phải phát triển vượt quá “vùng thoải 
mái” của mình – điều này có nghĩa là ban đầu, chúng 
ta sẽ không cảm thấy hoàn toàn thoải mái. 

13. Đừng tham gia vào các m ối quan h ệ vì những lý do sai l ầm 

Cần phải lựa chọn các mối quan hệ một cách khôn ngoan. Ở một mình còn tốt hơn là giao tiếp 
với người xấu. Bạn không cần phải vội vàng. Điều gì phải đến, sẽ đến – và nó sẽ đến đúng lúc, với đúng 
người, và vì lý do tốt đẹp nhất. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, chứ đừng yêu khi bạn cảm thấy cô đơn. 

14. Đừng từ chối những mối quan h ệ mới ch ỉ bởi vì các m ối quan h ệ cũ không đem lại kết 
quả tốt đẹp 

Trong cuộc sống, rồi bạn sẽ nhận ra rằng mỗi người bạn gặp đều có ý nghĩa riêng cho bản thân 
bạn. Một số người sẽ thử thách bạn, một số người sẽ lợi dụng bạn, và một số khác sẽ dạy dỗ bạn. Nhưng điều quan trọng nhất là, một số người sẽ giúp bạn thể hiện được khía cạnh tốt đẹp nhất của mình. 

15. Đừng cố cạnh tranh v ới tất cả mọi người  

Đừng lo lắng khi thấy người khác giỏi hơn mình. Hãy tập trung vào việc “phá kỷ lục” của chính 
mình mỗi ngày. Thành công chỉ là một cuộc chiến giữa BẠN và BẢN THÂN BẠN mà thôi. 

16. Đừng ghen t ị với người khác 

Ghen tị là hành động đếm các “điểm cộng” của người khác thay vì đếm các “điểm cộng” của 
mình. Hãy tự hỏi bản thân mình câu này: “Mình có điểm gì mà ai cũng mong có ?” 

17. Đừng than vãn và t ự thương hại bản thân 

Các khó khăn xuất hiện trong cuộc sốngđều có lý do riêng của chúng – nhằm hướng bạn theo 
một cung đường phù hợp cho bạn. Có thể khi khó khăn xuất hiện, bạn sẽ không nhận thấy hay không 
hiểu được điều đó, và có thể đó là một trải nghiệm khó khăn.  

Nhưng bạn hãy thử nghĩ về những khó khăn mình đã trải qua trong quá khứ mà xem. Bạn sẽ 
thấy rằng, cuối cùng, chúng đã hướng bạn tới một địa điểm tốt hơn, trở thành một con người tốt hơn, có 
tâm trạng hay hoàn cảnh tích cực hơn. Vì thế, hãy cười lên ! Hãy cho mọi người thấy rằng bạn của ngày 
hômnay mạnh mẽ gấp nhiều lần so với bạn của ngày hôm qua – và bạn sẽ là như thế. 

18. Đừng gi ữ mãi những hằn học 

Đừng sống với niềm oán ghét trong tim. Bạn sẽ khiến mình đau khổ hơn so với những gì mà 
người mà bạn căm ghét có thể làm với bạn. Tha thứ không phải là nói: “Những gì anh đã làm với tôi là 
chấp nhận được”, mà là: “Tôi sẽ không để hạnh phúc của mình bị hủy hoại vĩnh viễn bởi những gì anh 
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đã làm với tôi”. Tha thứ là câu trả lời… hãy buông ra đi, hãy tìm kiếm sự thanh thản trong tâm hồn, hãy 
giải phóng bản thân bạn ! Và hãy nhớ, tha thứ không chỉ vì người khác, mà còn vì chính bạn nữa đấy. 
Hãy tha thứ cho bản thân mình, hãy tiếp tục cuộc sống, và cố gắng làm tốt hơn trong tương lai. 

19. Đừng để người khác kéo b ạn xuống v ị trí ngang b ằng với họ 

Đừng hạ thấp các tiêu chuẩn của mình để thích nghi với những người không chịu nâng cao các 
tiêu chuẩn của họ. 

20. Đừng lãng phí th ời gian gi ải thích b ản thân cho ng ười khác 

Bạn bè bạn sẽ không cần bạn phải giải thích gì cả, còn với kẻ thù, thì dù bạn cógiải thích bao 
nhiêu họ cũng chẳng tin đâu. Hãy cứ làm những gì mà thâm tâm bạn biết là đúng. 

21. Đừng mi ệt mài làm đi làm l ại một vi ệc mà không có “kho ảng ngừng” 

Thời điểm phù hợp để bạn hít một hơi thật sâu là khi bạn không có thời gian cho việc đó. Nếu bạn 
tiếp tục làm những gì mình đang làm, thì bạn sẽ tiếp tục nhận được những gì mà bạn đang nhận được. Đôi khi bạn cần phải tạo ra cho mình một khoảng cách để có thể nhìn nhận sự việc một cách rõ ràng. 

22. Đừng bỏ qua điều kỳ diệu của những kho ảnh kh ắc nhỏ nhoi 

Hãy tận hưởng những điều nhỏ nhặt, bởi vì biết đâu một ngày nào đó, bạn sẽ ngoảnh nhìn lại để 
rồi nhận ra rằng chúng là những điều lớn lao. Phần tốt đẹp nhất trong cuộc sống của bạn sẽ là những 
khoảnh khắc nhỏ bé không tên khi bạn dành thời gian mỉm cười với ai đó quan trọng đối với bạn. 

23. Đừng cố làm mọi thứ trở nên hoàn h ảo 

Thế giới thực không vinh danh những người cầu toàn; nó sẽ trao phần thưởng cho những người 
hoàn thành công việc. 

24. Đừng đi theo con đường ít b ị cản trở nhất 

Cuộc sống không dễ dàng, nhất là khi bạn lên kế hoạch đạt được điều gì đó có giá trị. Đừng 
chọn con đường đi dễ dàng. Hãy làm điều gì đó phi thường. 

25. Đừng hành động như thể mọi vi ệc đều tốt đẹp trong khi th ực tế không ph ải như vậy 

Suy sụp một lát cũng không sao. Bạn không nhất thiết lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ, và cũng 
không cần phải liên tục chứng minh rằng mọi việc đều diễn ra tốt đẹp. Bạn cũng không nên lo lắng về 
chuyện người khác đang nghĩ gì– hãy khóc nếu bạn cần khóc – điều đó cũng tốt cho sức khỏe của bạn 
mà. Càng khóc sớm, bạn càng sớm có khả năng mỉm cười trở lại. 

26. Đừng đổ lỗi cho ng ười khác v ề các r ắc rối của bạn 

Khả năng thực hiện được ước mơ của bạn tỉ lệ thuận với khả năng bạn tự nhận trách nhiệm cho 
cuộc sống của mình. Khi trách cứ người khác vì nhữnggì bạn đang trải qua, nghĩa là bạn đang chối bỏ 
trách nhiệm – bạn đang trao cho người khác quyền kiểm soát phần cuộc sống đó của mình. 

27. Đừng cố gắng làm v ừa lòng t ất cả mọi người 

Đó là điều không thể xảy ra, và nếu bạn cứ cố công làm 
như vậy, bạn sẽ kiệt sức mất thôi. Nhưng làm cho một người 
mỉm cười cũng có thể thay đổi cả thế giới. Có thể không phải là 
toàn bộ thế giới, mà chỉ là thế giới của riêng người đó thôi. Vì thế, 
hãy thu hẹp sự tập trung của mình lại.  

28. Đừng lo l ắng quá nhi ều 

Lo lắng sẽ không giúp giải thoát các gánh nặng của ngày 
mai, nhưng nó sẽ tước bỏ đi niềm vui của ngày hôm nay. Một cách để bạn có thể kiểm tra xem cónên mất công suy nghĩ về điều gì đó 
hay không là tự đặt ra cho mình câu hỏi này: “Điều này có quan 
trọng gì nữa không trong một năm tiếp theo ? Ba năm tiếp theo ? 
Năm năm tiếp theo ?” Nếu câu trả lời là không, thì nó không đáng 
để bạn bận tâm đâu. 

29. Đừng t ập trung vào nh ững gì b ạn không mong mu ốn xảy ra 

Hãy tập trung vào những gì bạn thực sự muốn xảy ra. Suy nghĩ tích cực là “tiền đồn” cho mọi 
thành công vĩ đại. Nếu mỗi sáng bạn thức dậy với tâm niệm rằng ngày hôm nay sẽ có điều tuyệt vời xảy 
ra trong cuộc sống của mình, và bạn để tâm chú ý, thì rồi thường là bạn sẽ nhận thấy rằng niềm tin của 
mình là đúng. 

30. Đừng là ng ười vô ơn 
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Dù bạn đang ở hoàn cảnh tốt đẹp hay tồi tệ, hãy thức dậy mỗi ngày với niềm biết ơn cuộc sống 
của mình. Ở nơi nào đó, người khác đang đấu tranh trong tuyệt vọng để giành giật lấy cuộc sống của họ. 
Thay vì nghĩ về những gì bạn không có, hãy nghĩ về những gì bạn đang có mà người khác không có. 

KHUYẾT DANH, ngu ồn: http://m.vietnamnet.vn/vn/giao-duc/ 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 
TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN VĂN NHẤT Ở BÌNH DƯƠNG, BỊ UNG THƯ XƯƠNG  

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé Nguy ễn Văn Nhất, 
sinh ngày 12.5.2008 ( 7 tuổi ), con anh Nguyễn Văn Thế và chị Phạm Thị Sang, ngụ tại số 87 DT 741, ấp Đồng Bé, xã Minh Thạnh, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, điện thoại: 01657.560.019. Hoàn cảnh 
gia đình rất khó khăn, ba mẹ buôn bán lặt vặt nuôi 4 con còn nhỏ. Bé Nhất b ị ung th ư xương ác tính,  
đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình 

bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 
biên lai ). 

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN BẢO NHƯ Ở BÌNH ĐỊNH,  
BỊ U NGUYÊN BÀO THẦN KINH 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Bảo Như, sinh ngày 17.10.2010 ( gần 5 tuổi ), con của chị Nguyễn Thị Bảo 
Hà, hiện ngụ tại thôn An Long 1, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định, điện thoại: 01692.424.739. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba đã bỏ rơi hai mẹ 
con bé Bảo Như từ khi bé mới hoài thai. Bé b ị u nguyên bào th ần kinh,  đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 01, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp 
gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 

Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ PHẠM NGUYỄN THÀNH PHÚC Ở TIỀN GIANG,  
BỊ U TRUNG THẤT 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Phạm Nguy ễn Thành Phúc, sinh ngày 21.7.2001 ( hơn 4 tuổi ), con của anh 
Phạm Văn Bảy và chị Nguyễn Thị Hường, hiện ngụ tại ấp Bình Tịnh, xã Bình 
Phú, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 0984.143.541. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ làm ruộng nuôi 2 con. Bé Phúc b ị u trung th ất, đang 
nằm điều trị tại phòng bệnh số 01, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin 
trợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu 
Bác Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ TRẦN MINH TUYẾT Ở LÂM ĐỒNG,  
BỊ LYMPHO HẠCH CỔ TRÁI 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, 
giới thiệu bé Trần Minh Tuy ết, sinh ngày 15.3.2010 ( 5 tuổi rưỡi ), 
con của anh Trần Dũng Minh và chị Vũ Thị Tường Vi, hiện ngụ tại ấp 
Nam Hiệp 1, xã Kađô, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 
01642.717.315. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ đều làm 
nghề nông nuôi 2 con còn nhỏ. Bé Tuyết b ị chứng Lympho h ạch 

cổ trái,  đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 04, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp 
gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 8 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ QUÁCH QUỲNH BẢO THƯ Ở SÓC TRĂNG,  
BỊ U NGUYÊN BÀO VÕNG MẠC VÀ U NÃO 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới 
thiệu bé Quách Qu ỳnh Bảo Thư, sinh ngày 16.10.2014 ( 1 tuổi ), con 
của anh Quách Mộc Châu và chị Huỳnh Thị Xương, hiện ngụ tại ấp Dào 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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Duyên, xã Thạnh Quới, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 0908.923.163. Hoàn cảnh gia đình 
rất khó khăn, ba làm công nhân, mẹ trông bé Bảo Thư còn quá nhỏ đã bị nhi ều bệnh ng ặt nghèo,  đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 05, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình 
bé số tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN THÀNH TRUNG Ở HẬU GIANG,  
BỊ U TRONG GAN 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Thành Trung, sinh ngày 8.9.2010 ( 5 tuổi ), con của anh Nguyễn Minh 
Cảnh và chị Huỳnh Thị Nhí, hiện ngụ tại ấp Phú Bình, thị trấn Mái Dầm, huyện 
Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, điện thoại: 01676.068.565. Hoàn cảnh gia đình rất 
khó khăn, ba mẹ đều đi làm thuê nuôi 2 con nhỏ. Bé Trung là con lớn, bị u trong 
gan  từ hơn 1 năm nay, đang nằm điều trị tại phòng bệnh số 01, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN THỊ TƯỜNG VI Ở SÓC TRĂNG,  
BỊ UNG THƯ MÁU VÀ THẬN, TỬ CUNG LỚN 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu 
bé Nguy ễn Th ị Tường Vi, sinh ngày 3.9.2011 ( ( 4 tuổi ), con của anh 
Nguyễn Thành Vũ và chị Lâm Thị Mỹ Hường, hiện ngụ tại ấp Châu Thành, xã 
An Ninh, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 01665.408.379. 
Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba là thợ mộc, mẹ chăm sóc 2 con còn nhỏ. 
Bé Tường Vi b ị nhiều bệnh ng ặt nghèo nan y,  đang nằm điều trị tại phòng 
bệnh số 08, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP BÉ Y BIN Ở ĐĂK NÔNG, B Ị UNG THƯ MẮT 
Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 

Y Bin, sinh ngày 3.11.2013 ( 2 tuổi ), con của anh Y Hiền và chị H'Duy, người 
dân tộc M'Nông, hiện ngụ tại thôn 1, xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đăk 
Nông, điện thoại: 01639.637.015. Hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, ba mẹ làm 
rẫy nuôi 3 con còn nhỏ. Bé Y Binh b ị ung th ư mắt đã 1 năm nay, đang nằm 
điều trị tại phòng bệnh số 01, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ 
giúp gia đình bé s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ). 

TRỢ GIÚP LẦN THỨ 1 ÔNG NGUYỄN VĂN NAM Ở SÀIGÒN, B Ị UNG THƯ PHỔI  
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu ông Nguyễn Văn 

Nam, sinh năm 1955, hiện ngụ tại 121 Nguyễn Thông, P. 9, Q. 3, điện thoại: 
0934.038.799. Hai vợ chồng ông Nam không có con, ông làm nghề chạy xe ôm, vợ 
bán hàng rong. Tháng 12 năm 2014, ông bị sốt cao và ho dữ dội, đi khám tại Bệnh 
Viện Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ cho biết ông b ị ung th ư phổi giai đoạn 3. Ông đã 
xạ trị 20 tia, hóa trị 9 toa. Hiện ông đang điều trị ngoại trú tại Bệnh Viện 115 và 
Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, chi phí đã lên đến 60 triệu đồng mà bệnh vẫn chưa 
thuyên giảm, phải tiếp tục hóa trị giai đoạn 2 nếu thể trạng cho phép. Chúng tôi 
xin tr ợ giúp ông Nam l ần thứ nhất 6.000.000 đồng, số tiền được trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô (  có 11 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN TRỌNG PÔN Ở LÂM ĐỒNG,  
BỊ TAI NẠN XE DẬP XƯƠNG CHÂN 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu em NGUYỄN 
TRỌNG PÔN, sinh năm 1994, hiện ngụ tại xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm 
Đồng, điện thoại: 01863.450.534. Em Pôn là là con trai lớn trong gia đình có 2 anh 
em, ba mẹ làm nông, em giái đang học lớp 12. Trước lúc bị tai nạn, em đi làm thuê để lo cho em gái còn đi học. Tháng 8 năm 2014, khi đang chở thuê hàng bằng 
Honda, Pôn bị trượt dốc đường đi ở rẫy, hàng và xe ngã đè lên chân phải. Em được 
người đi đường đưa vào Bệnh Viện tỉnh Lâm Đồng cấp cứu, bác sĩ cho biết em b ị 
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dập xương chân,  sau đó em lại được chuyển vào Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình Sàigòn để tiến 
hành giải phẫu lắp mổ xương, chi phí hơn 40 triệu đồng gia đình phải vay mượn. Nay đã tới hạn mổ 
tháo ốc mà gia đình không lo được tiền. Chúng tôi xin tr ợ giúp em 3.000.000 VND, s ố tiền được trích 
từ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 10 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ NGUYỄN THỊ KIM HẠNH Ở SÀIGÒN, B Ị SUY THẬN 
Ông Nguy ễn Văn Hạnh, cộng tác viên Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, giới 

thiệu ch ị NGUYỄN THỊ KIM HẠNH, sinh 1972, ngụ tại ấp 1A, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, Sàigòn, số điện thoại: 0122.7693.138. Chị Hạnh không lập gia đình, 
bán bánh ướt vỉa hè nuôi mẹ già và một người em bị tâm thần. Mẹ chị vừa qua đời 
tháng 6 năm 2015 thì sang tháng 7, chị bị sốt cao, bác sĩ cho biết ch ị bị suy th ận độ 2 chuy ển qua độ 3, có cặn trong bàng quang và suy tim.  Hiện chị đang điều 
trị tại Bệnh Viện Thống Nhất. Chúng tôi xin tr ợ giúp ch ị Hạnh 4.600.000 VND, số 
tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP LẦN THỨ NHẤT CÔ NGUYỄN THỊ ÚT  
Ở TIỀN GIANG, B Ị NHIÊU BỆNH NGẶT NGHÈO 

Lm. Tôma Nguy ễn Văn Phong, Giáo X ứ Cái Thia, Giáo Phận Tiền Giang, 
giới thiệu cô NGUYỄN THỊ ÚT, sinh năm 1965, hiện ngụ tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Đức 
Đông, huyện Cái Bè, Tiền Gang. Cô Út đi làm thuê nuôi con gái nay 16 tuổi. Cách đây ba năm, cô có các triệu chứng phát bệnh, về khám tại Bệnh Viện tỉnh Tiền 
Giang, bác sĩ cho biết cô b ị cao huy ết áp vô c ăn, rối loạn lipid máu, suy tuy ến 
yên nguyên phát.  Gia đình cô hiện lâm cảnh túng bấn kiệt quệ. Chúng tôi xin tr ợ 
giúp cô Út l ần thứ nhất 7.300.000 VND, số tiền được trích t ừ Chương Trình 

Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 6 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM TÔ CHẤN PHONG Ở SÀIGÒN,  
BỊ BỆNH LAO PHỔI KHÁNG THUỐC 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu em Tô Chấn 
Phong , sinh năm 2002, địa chỉ gốc 277/38 Đoàn Văn Bơ P. 13, Q. 4 là nhà của bà nội 
( chỉ có tên trong hộ khẩu ). Lâm và ba mẹ đều đang ở nhà trọ, làm thuê ngoài chợ 
Xóm Chiếu, Q. 4 ), là con thứ tư trong gia đình, còn 2 em nhỏ đã phải nghỉ học vì 
không có tiền đóng học phí. Lâm làm nghề chiên đậu hủ thuê ngoài chợ. Em phát 
bệnh năm 2011 nhưng không có tiền nằm viện, đến lúc nặng quá phải nhập viện 
tháng 9 năm 2014, bác sĩ cho biết em đã bị lao ph ổi, tắc ngh ẽn phế quản. Lâm trốn 
viện vì không có tiền điều trị. Bệnh tái phát nặng hơn, Lâm nhập viện lần 2 phải mượn 
tiền của chủ. Nay nhập viện lần 3, chủ không cho mượn nữa, gom cả nhà chỉ được 
800.000 đồng, các bệnh nhân cùng phòng cho thêm 200.000 đồng, tổng cộng được 1 

triệu đồng đóng tạm ứng. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em Phong 2.000.000 VND, s ố tiền được 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP CÔ NGUYỄN THỊ HẠNH Ở BÌNH THUẬN, BỊ VIÊM PHỔI 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu cô NGUYỄN THỊ 

HẠNH, sinh năm 1966, hiện ngụ tại phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh 
Bình Thuận. Cô Hạnh không lập gia đình, bán vé số rong để nuôi mẹ già. Đầu năm 
2015, cô phát b ệnh viêm ph ổi, phải vào cấp cứu Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn, mà 
không lo liệu được đủ viện phí. Chúng tôi xin tr ợ giúp cô 150.000 VND, s ố tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHỊ HUỲNH MỸ SỰ Ở LONG AN, SINH EM BÉ 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu ch ị HUỲNH MỸ SỰ, sinh năm 1986, 

hiện ngụ tại 297A khu vực 1, Bến Kinh, thị xã Đức Hòa, tỉnh Long An, điện thoại: 0902.161.950. Chị Sự 
có chồng và ba con nhỏ. Chồng chị trước đây là trẻ mồ côi khuyết tật, nay là thầy giáo dạy kèm các em 
nhỏ tại nhà, kinh tế gia đình chỉ tạm đủ ăn. Tháng 9 năm 2015, chị Sự sinh con thứ ba tại Bệnh Viện Từ 
Dũ mà không lo liệu được đủ viện phí. Chúng tôi xin tr ợ giúp ch ị 3.500.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( 8 biên lai ).  
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670. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ UNG THƯ TỬ CUNG  
CHO BÀ TRẦN THỊ THU Ở HÀ TĨNH 

Lm. GB. Lê Đình Các, DCCT, giới thiệu bà TRẦN THỊ THU, sinh ngày 20.10.1958, hiện ngụ tại số 
nhà 11, ngõ 8, Nguyễn Huy Tự, P. Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, điện thoại liên hệ: 
0975.478.324. Hoàn cảnh gia đình bà rất khó khăn, người con trai bị bệnh máu khó đông ( Hemophilia A ), 
chân phải bị bị teo cơ và biến dạng khớp gối phải, thường xuyên ra Viện Huyết Học để chạy chữa. 

Năm 2010, bà Thu đi khám sức khoẻ tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương ở Hà Nội, các bác sĩ 
cho biết bà có nguy c ơ bị ung th ư cổ tử cung,  sau đó các bác sĩ Bệnh Viện K để hội chẩn lại lần nữa, 
quyết định phải cắt bỏ hoàn toàn tử cung mới có thể cứu được. Hàng tháng đều phải ra bệnh viện K1 
theo định kỳ để khám, điều trị, đồng thời cả hai mẹ con phải mua thuốc tự túc bên ngoài với giá cao 
hơn, trong khi thuốc bảo hiểm chỉ được hưởng những loại rẻ tiền.  

Ngày 31.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị ung th ư tử cung cho bà Tr ần Th ị Thu ở 
Hà Tĩnh với số tiền là 30.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang 
Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: gxmehangcuugiup@gmail.com 
Danh sách các ân nhân g ần xa: 
Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp bà Lê Thị Thương ( BR-VT ): 15.000.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Anh chị Tuấn Anh – Kim Oanh ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Anh Trường ( Buôn Ma Thuột ): 1.000.000 VND 
Ca đoàn Việt Linh, California ( Hoa Kỳ ): 100 USD 
Tổng kết đến 12 giờ 30 trưa thứ bảy 31.10.2015: 
29.000.000 VND + 100 USD = 31.250.000 VND 

Như vậy, ch ỉ trong 1 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 30 tri ệu đồng 
giúp bà Tr ần Th ị Thu. Số tiền 1.250.000 VND dôi ra, xin chuy ển sang Qu ỹ 
giúp bé Nguy ễn Hoàng Ng ọc Ân ở Lâm Đồng được mổ tim.  Xin tạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ, cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 

671. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ ĐA CHẤN THƯƠNG DO TAI NẠN  
CHO BÀ NGUYỄN THỊ HƯƠNG Ở NGHỆ AN 

Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT,  giới thiệu bà Têrêsa NGUYỄN THỊ HƯƠNG, sinh ngày 
3.2.1961, chồng là ông Phanxicô Nguyễn Văn Linh, 52 tuổi, hiện ngụ tại xóm 12, xã Phúc Thành, huyện 
Yên Thành, tỉnh Nghệ An, điện thoại: 01679.398.176, thuộc Giáo Họ Diệu Ốc, Giáo Xứ Đức Lân, Giáo 
Hạt Kẻ Dừa, Giáo Phận Vinh. Gia đình có 6 người con, chỉ mới có người con gái lớn lấy chồng, hoàn 
cảnh gia đình rất khó khăn, chỉ trông chờ vào 4 sào ruộng khoán không đủ ăn, chồng đi làm thuê phụ 
hồ, vợ đi mò cua bắt ốc nuôi các con ăn học.  

Ngày 15.8.2015, bà Hương bị tai nạn giao thông mê man bất tỉnh, người gây tai nạn bỏ chạy, người đi đường đưa bà vào cấp cứu ở Bệnh Viện 115 tỉnh Nghệ An. Các bác sĩ cho biết bà b ị tắc ngh ẽn tủy 
sống đoạn đốt sống cổ, gãy xương cánh tay trái thành 3 đoạn. Sau đó bà được chuyển ra Bệnh Viện 
Việt Đức, Hà Nội, giải phẫu đốt sống cổ để thông tủy. Sau 17 ngày bà lại chuyển về Bệnh Viện Đa Chấn 
Thương Chỉnh Hình Nghệ An, mỗi ngày tiêm từ 3 đến 5 mũi, mỗi mũi hết 1.800.000 đồng. Dù vậy, bệnh 
trạng chưa khả quan, vẫn phải thở ôxi liên tục. Gia đình đã hoàn toàn suy kiệt, chi phí đến nay đã hết 
hơn 250 tri ệu đồng,  phải thế chấp nhà đất để vay ngân hàng được có 150 triệu đồng.  

Cha xứ và Gia Đình Thánh Tâm của Giáo Xứ giúp được 3 triệu rưỡi đồng. Một người quen kêu 
gọi trên Facebook giúp được thêm 4 triệu đồng. Còn lại gia đình đã phải đi vay nóng. Cuối cùng bà 
Hương đành xin ra viện, về nhà uống thuốc cầm cự qua ngày, và còn lo thanh toán cho bệnh viện các 
khoản còn xin thiếu. 

Ngày 31.10.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị đa chấn thương cho bà Nguy ễn Thị 
Hương ở Nghệ An với số tiền là 35.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang 
Uy, Phòng Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 
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Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp bà Trần Thị Thu: 1.250.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Anh chị Tuấn Anh – Kim Oanh ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Cô Phạm Thị Yên Vui, Gx. Dĩ An ( Bình Dương ): 1.000.000 VND 
Anh Giuse Sơn ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Bs. Thanh Thủy ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Một cô ẩn danh ở Gx. Tân Thái Sơn ( Sàigòn ): 600.000 VND 
Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Chị Lê Thị Hoàng Linh ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Cô Xuân Đào, quán Hoàng Ty ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Cô Huyền ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Một người ẩn danh ( Hậu Giang ): 50.000 VND 
Gia đình bé Gia Bảo ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Ông bà Uông Văn Bằng, California ( Hoa Kỳ ): 500 USD 
Hai bạn Hoài Nhiên và Kim Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Một Linh Mục ẩn danh ( gốc Bắc Ninh ): 2.100.000 VND 
Bé Nguyễn Võ Bảo Kha ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Hùng và An ở California ( Hoa Kỳ ): 1.300.000 VND 

Tổng kết đến 8 giờ 45 sáng th ứ ba 3.11.2015:  
25.900.000 VND + 500 USD = 36.050.000 VND 

Như vậy, sau 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 35 tri ệu đồng giúp bà Nguy ễn Th ị 
Hương. Số tiền 1.050.000 VND dôi ra xin chuy ển sang cho Qu ỹ giúp bà Nguy ễn Th ị Thể Hằng ở 
Huế. Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ, cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 

672. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ BỆNH BẠCH CẦU  
CHO BÀ NGUYỄN THỊ THỂ HẰNG Ở HUẾ 

Lm. Gioan Bosco D ương Quang Ni ệm, Giáo Xứ Phường Đúc, Tổng Giáo Phận Huế, điện 
thoại 0546.566.110, giới thiệu bà Maria NGUYỄN THỊ THỂ HẰNG, sinh ngày 2.7.1962, hiện ngụ tại số 
350 Bùi Thị Xuân, Huế, thuộc Giáo Xứ Phường Đúc, Tổng Giáo Phận Huế, điện thoại liên hệ với gia 
đình: 01684.727.256.  

Bà Thể Hằng b ị bệnh Bạch Cầu kinh dòng h ạt, cứ 10 ngày lại phải đến Bệnh Viện Trung 
Ương Huế để truyền máu, chi phí mua thuốc điều trị và truyền máu hết 14 triệu đồng, Bảo Hiểm Y Tế 
chỉ thanh toán được 8 triệu đồng, số tiền còn lại phải vay mượn khắp nơi. Như vậy, một tháng bà phải lo 
liệu sao cho có được 18 triệu đồng để chạy chữa, chưa tính tiền đi lại và ăn uống, gia cảnh đến nay đã 
thật sự kiệt quệ.  

Ngày 3.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị bệnh bạch cầu cho bà Nguy ễn Th ị Thể 
Hằng với số tiền là 30.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm . Giuse Lê Quang Uy, Phòng 
Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, phường 9, qu ận 3, Sàigòn. Email: gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp bà Nguyễn Thị Hương: 1.050.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình anh Đỗ Trọng Toàn: 800.000 VND 
Anh Ngô Văn Quảng ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Ông Ngô Đức Hạnh ( Hoa Kỳ ): 400 USD 
Một người ẩn danh ở quận 10 ( Sàigòn ): 600.000 VND 
Fiat Xuân Văn – Hoàng Lan ( Gia Lai ): 1.000.000 VND 
Một ân nhân ở Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Hai bạn Trúc Quân – Như Ý ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Hoàng Mai ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Bà con hành hương Đức Mẹ Giáo Xứ Chợ Đũi ( Sàigòn ): 2.400.000 VND 
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Tổng kết đến 22 giờ tối thứ tư 4.11.2015:  
21.850.000 VND + 400 USD = 31.200.000 VND 

Như vậy, sau 2 ngày, chúng ta đã quyên góp được 30 tri ệu đồng giúp bà Nguy ễn Th ị Thể 
Hằng. Số tiền 1.200.000 VND dôi ra xin chuy ển sang Qu ỹ giúp anh Đinh Văn Lợi ở Nam Định, b ị 
tai nạn dập gan.  Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ, cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 

673. ĐANG QUYÊN GÓP QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ DẬP GAN DO TAI NẠN  
CHO ANH ĐINH VĂN LỢI Ở NAM ĐỊNH 

Lm.  Giuse Nguy ễn Văn Toản, DCCT Hà Nội, giới thiệu anh Grêgôriô ĐINH VĂN LỢI, sinh 
năm 1982, con của ông Grêgôriô Đinh Văn Trọng và bà Maria Đinh Thị Loan, hiện ngụ tại xóm 17, xã 
Hải Quang, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, thuộc Giáo Xứ Trung Phương, Giáo Phận Bùi Chu, điện 
thoại: 01686.927.376. 

Anh L ợi b ị dập gan do tai n ạn xe gắn máy  hồi tháng 1 năm 2015 khi đang ở trong Nam. Anh 
Lợi được cấp cứu và chữa trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn, sau đó chuyển tiếp ra Bệnh Viện Việt Đức, Hà Nội. Anh đã được giải phẫu, sức khỏe đang hồi phục dần dần, được xuất viện và tái khám định 
kỳ. Viện phí tính đến nay đã vượt hơn 60 tri ệu đồng, ph ần lớn là đi vay m ượn khắp nơi.  

Ngày 4.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị dập gan cho anh Đinh Văn Lợi ở Nam Định với số tiền là 30.000.000 VND.  Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Giuse Lê Quang Uy, Phòng 
Bác Ái Xã H ội DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email:  gxmehangcuugiup@gmail.com 

Danh sách các ân nhân g ần xa: 

Hội Bác Ái Phanxicô ( Hoa Kỳ ): 4.000.000 VND  
Chuyển từ Quỹ giúp bà Thể Hằng: 1.200.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Gia đình họ Dương ở California ( Hoa Kỳ ): 1.300.000 VND 
Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 600.000 VND 
Ông Trần Phúc Tôn, Paris ( Pháp ): 200 EUR 
Gia đình anh Quốc Đạt ( Đồng Nai ): 200.000 VND 
Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 800.000 VND 
Hai bạn trẻ ẩn danh ( Hà Tĩnh ): 100.000 VND 
Anh chị Bửu – Quyên ( Sàigòn ) và Anh Thư ( Pháp ): 5.200.000 VND 
Chị Võ Thị Kim Nga ( Sàigòn ): 200.000 VND 

Sơ kết đến 19 giờ 30 chi ều thứ sáu 6.11.2015:  17.600.000 VND + 200 EUR 

 

 
 


