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"LUNG LINH, LUNG LINH, HAI TI ẾNG GIA ĐÌNH…" 
Giáo Hội Việt Nam cử hành lễ kính các 

Thánh Tử Đạo Việt Nam vào ngày 24 tháng 1 
hàng năm, sở dĩ ngày 24 tháng 11 được chọn vì 
đó là ngày thành lập hàng Giáo Phẩm Việt Nam, 
tuy nhiên những ngày này trùng vào những 
ngày cuối cùng của Năm Phụng Vụ nên việc 
kính nhớ các Thánh Tử Đạo Việt Nam mang 
sắc thái Việt Nam một cách đặc biệt. 

Người Việt Nam trong những ngày cuối 
năm là những ngày lo thu vén, tổng kết những 
công việc cả năm để chuẩn bị mừng năm mới. 
Trong các việc không bao giờ được bỏ qua đó 
là kính nhớ ông bà tổ tiên, những người cuối 
năm người ta sẽ ra mộ thắp những nén nhang 
tưởng nhớ ông bà cha mẹ, dọn dẹp mộ phần 

sạch sẽ gọn ghẽ như sẽ dọn nhà cửa đón mừng năm mới, dọn bàn thờ tổ tiên, thay hoa, bày biện thêm 
hoa trái, xin lễ cầu nguyện cho ông bà, thậm chí còn tổ chức họp mặt gia đình để làm giỗ kỵ, chưa kể 
ngày mồng hai Tết sẽ là ngày đặc biệt cho việc thiêng liêng này. 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được xem là tổ tiên của các Kitô hữu Việt Nam, chính các  ngài đã 
làm khai sinh ra Giáo Hội Việt Nam bằng chính những giọt máu đào làm chứng cho Đức Tin của các 
ngài. Những ngày cuối Năm Phụng Vụ là cơ hội tốt để chúng ta tưởng nhớ, cầu nguyện, tạ ơn Chúa và 
vinh danh các ngài.  

Khi chúng ta kính nhớ ông bà tổ tiên, chúng ta không chỉ thực hành một hành vi thiêng liêng, 
nhưng còn thi hành một công việc mang tính xã hội và giáo dục. Ngày kính nhớ ông bà là ngày con 
cháu quy tụ, hội họp và chia sẻ với nhau, ngày kính nhớ ông bà tổ tiên cũng là ngày chúng ta nhắc nhau 
về công ơn và gương lành của các vị, từ đó chúng ta soi rọi đời sống của từng thành viên trong gia đình 
cũng như toàn gia đình và điều chỉnh cách sống sao cho xứng đáng với công ơn và gương sáng của 
các vị để lại. 

Ngày lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam không nằm ngoài những suy tư và sinh hoạt như một ngày 
kính nhớ tổ tiên của người Việt, nhưng còn hơn thế nữa vì được Lời Chúa chiếu sáng và dẫn đường cho 
chúng ta điều chỉnh cuộc sống của chúng ta. Bài đọc 1 trích trong sách Macabê quyển thứ hai ( 2Mcb 7, 
1.20-23.27b-29 ) kể lại câu chuyện một bà mẹ và 7 người con trai chịu chết vì đạo trong cùng một ngày. 

Sách Macabê chỉ cho chúng ta nghe câu chuyện nhưng không nói rõ bà mẹ tên gì và những con 
trai của bà tên gì, phải chăng Kinh Thánh muốn đưa ra cho chúng ta một chứng tá điển hình của một 
cuộc làm chứng, mà gia đình là nền tảng của Đức Tin và sự hy sinh.  

Trước hết chúng ta thấy thật là khủng khiếp khi trong môt gia đình, tai họa ấp đến trong vòng 
một ngày cho cả mẹ và 7 con trai, chắc chắn họ phải dựa vào sức mạnh thần linh để chấp nhận và 
sẵn sàng chết một cách can đảm, sức con người không thể vượt qua. Vì thế ơn chịu chết vì đạo là 
một ơn mà chúng ta phải khẩn cầu, nếu không có ơn chịu chết vì đạo, con người mỏng dòn của chúng 
ta không thể đảm đương.  

Từ suy nghĩ này có lẽ chúng ta cần có cái nhìn cảm thông hơn cho sợ nhát hèn của những con 
người khi đứng trước thử thách đã không thể bước qua. Cuộc tàn sát đạo ở Việt Nam trải dài ba thế kỷ, 
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danh sách của Giáo Hội có bao nhiêu Kitô hữu nhưng chỉ có hơn 300.000 người chịu chết và chỉ có 117 
vị được tuyên phong !  

Đó là con số nhỏ, rất nhỏ so với dân số Công Giáo, vì không phải ai cũng được gọi, và khi gọi rồi 
không phải ai cũng được chọn. Con số nhỏ bé này trong Kinh Thánh đã từng được nhắc đi nhắc lại với 
danh xưng “số sót của Israel”. Đã là số nhỏ thì chắc chắn là không đươc ủng hộ rồi, thậm chí còn bị bỏ 
rơi và kết án nữa, càng làm cho thêm giống Thầy Chí Thánh.  

Trong chuyến công du đang thực hiện ở Phi Châu, Đức Thánh Cha có nói với các Linh Mục rằng 
đừng đi tìm công danh, giàu sang, phú quý. Chọn Chúa sẽ mất tất cả, có chấp nhận đánh đổi không ? 

Điều khác chúng ta dễ nhận ra đó là vai trò của người mẹ trong câu chuyện xưa của sách 
Macabê. Là phụ nữ, đứng trước mất mát lớn lao như vậy bà đã không hoảng loạn, đã không xử sự theo 
cảm tính, nhưng rất bình tĩnh, bản lĩnh và khôn ngoan trong ngôn ngữ của mình để dẫn cuộc chịu chết 
vì đạo của cả gia đình mình đến nơi đến chốn.  

Một chi tiết thú vị trong câu chuyện đó là bà dùng tiếng mẹ đẻ mà nói chuyện với các con của 
mình. Đức Tin của Thiên Chúa ban cho mọi dân tộc, không cho riêng một dân tộc nào, Thiên Chúa làm 
người để Đức Tin Ngài ban nẩy nở sinh hoa kết trái trong từng dân tộc. “Ngôn ngữ” của dân tộc là 
phương thức tuyệt hảo mà Thiên Chúa dùng để ngỏ với từng người, từng dân tộc, Thiên Chúa cũng 
muốn lắng nghe từng dân tộc cất lời ngợi ca Ngài bằng chính ngôn ngữ của dân tộc ấy. "Ngàn dân ơi 
nào hát lên ca tụng Thiên Chúa. Muôn dân tộc tiến vào chầu…" Vay mượn và say mê ngôn ngữ ngoại 
lai trong phụng tự có làm cho Thiên Chúa hài lòng chăng ? 

Một điều nữa chúng ta nhận ra đó là mối tương quan trong cuộc tử đạo này. Chính người mẹ đã ươm trồng Đức Tin cho con mình, "chín tháng cưu mang, ba năm bú mớm", giờ đây bà nâng đỡ Đức 
Tin ấy và mạnh mẽ củng cố Đức Tin ấy bằng những lời lẽ mang đầy tính tình cảm gia đình thân thương.  

Trong thư của Thánh Phaolô, chúng ta nhận ra đầy dấu vết Đức Tin ban đầu được loan truyền từ 
“kênh” gia đình, Thánh Phaolô nhắc gia đình này gởi lời thăm gia đình kia… Giáo Hội Việt Nam chúng ta 
cũng bắt đầu từ những gia đình đón tiếp, giúp đỡ và che chở các Thừa Sai như vậy. Và lịch sử Giáo Hội 
Việt Nam đã được viết tiếp, âm thầm nhưng bền bỉ, cũng bằng những hạt mầm được ươm từ mảnh đất 
gia đình. Có thể nói: từ đơn vị gia đình nhỏ bé mà dần dần hình thành Giáo Điểm, rồi từ Giáo Điểm mà 
vun đắp nên Giáo Xứ, Giáo Phận, Giáo Hội…  

Chúng tôi có lần đã được nghe một Linh Mục trẻ bộc bạch tâm sự rằng: rất sẵn sàng, rất khao 
khát, rất hứng khởi khi có dịp được dâng Lễ Cưới và Lễ Tang, đặc biệt là những nố chuẩn hôn nhân 
khác đạo, bởi chính trong những dịp Lễ mang tính gia đình như thế, ngoài chiều kích dọc hướng lên 
Thiên Chúa, thì chiều kích ngang được tràn ra cho phần đông quần chúng rất ít khi hoặc chưa bao giờ 
bước qua ngưỡng cửa Nhà Thờ. Linh Mục qua bài giảng Tin Mừng có thể gây được ý thức rất thấm thía 
xúc động cho người trong đạo là đương nhiên, mà còn cho cả những anh chị em vô thần hoặc khác đạo 
có mặt trong những Lễ như thế. Và sau đó, từ khởi điểm ấy, những thành viên Công Giáo, có thể rất ít, 
rất yếu trong các gia đình ấy sẽ làm tiếp nhiệm vụ lan tỏa Tin Mừng cho chính những người thân không 
phải là Công Giáo của mình… 

Ngày hôm nay, khái niệm "tử đạo" còn được 
mở ra thành… "sinh đạo". Chết cho đạo, cho Tin 
Mừng của Chúa Giêsu là một ơn lớn lao. Thế 
nhưng, để "sinh đạo", sống cho đạo, cũng là một 
cách "tử đạo", chết cho đạo từng ngày, từng tháng, 
từng năm, trong từng chọn lựa, từng quyết định, 
từng xác quyết theo sát Tin Mừng giữa một xã hội đang bị duy vật hóa, vô thần hóa của chúng ta hiện 
tại, thiết nghĩ, lại là một ơn lâu dài, bền bỉ và luôn 
luôn, vì lằn ranh giữa Tin Mừng và Sự Dữ bây giờ 
quá mong manh, sảy một ly đi một dặm ngay. Và 
trách nhiệm để gìn giữ cho "sinh đạo" ấy xin đừng 
dồn hết cho Nhà Thờ, cho các cha, các dì phước, 
nhưng chính là của gia đình, từ gia đình.  

Gia đình còn giữ được Lửa Tin Mừng thì Giáo Hội sẽ còn có thể tiếp tục tiến bước, chậm nhưng 
chắc. Xin các Thánh đã chết vì đạo ngày xưa cầu bầu cùng Chúa những ơn cần thiết cho chúng con là 
những… Thánh đang sống cho đạo hôm nay. Amen. 

Lm. V ĨNH SANG, DCCT, 24.11.2015 
( Tựa đề lấy theo m ột câu trong bài hát c ủa Phương Thảo – Ngọc Lễ ) 
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SẴN SÀNG TỈNH THỨC VÀ CẦU NGUYỆN 

Cô bé Sahatorn Matheryn Naovaratpong, 2 tuổi 
tại Mỹ, hiện đang trở thành bệnh nhân nhỏ tuổi nhất thế 
giới trải qua giấc ngủ đông ( frozen child ) với hy vọng 
một ngày nào đó sẽ tỉnh lại. Quyết định của gia đình khi 
để bé Matheryn Noavaratpong tách biệt hoàn toàn với 
các thiết bị hỗ trợ y tế chính thức thực hiện từ đầu năm 
nay, sau khi cô bé tử vong vì ung thư não.  

Cô bé lần đầu tiên được chẩn đoán bệnh khi 
bố mẹ bé, cả hai đều là bác sĩ, đã vội vàng đưa con đến bệnh viện Bangkok lúc bé bắt đầu hôn mê vào 
năm ngoái. Các bác sĩ đã phát hiện một khối u não 
11cm và tiến hành phẫu thuật loại bỏ một nửa khối u này. Sau ca phẫu thuật, bố mẹ bé gái nhận được 
thông báo cơ hội con gái họ tỉnh dậy sau hôn mê là rất thấp. Tuy nhiên, cha cô bé đã đưa ra ý tưởng 
giúp Sahatorn Naovaratpong sớm tỉnh lại. Ông cho biết: “Chúng tôi sẽ chiến đấu để chống lại căn bệnh 
ung thư này.” Những tháng tiếp theo, cô bé đã phải trải qua một số ca phẫu thuật khiến não trái của bé 
bị teo đến 80%. Dù phải trải qua một cuộc chiến rất khó khăn, tuy nhiên những tế bào ung thư cuối cùng 
vẫn lan ra toàn bộ não của Matheryn."Chúng tôi nhận ra rằng cuộc chiến đã kết thúc", bố cô bé nói. 

Trước đó, gia đình cũng đã liên lạc với tổ chức Alcor Life Extension Foundation, một trong những 
tổ chức lớn nhất chuyên sử dụng kỹ thuật ‘đông lạnh’ để làm con người bất tử. Giám đốc tổ chức, ông 
Aaron Drake, cũng cho biết họ chấp thuận thực hiện kỹ thuật làm đông trên bệnh nhân Matheryn. 

"Mọi người đều hy vọng cô bé 2 tuổi đã cạn kiệt sức lực này sẽ có nhiều khả năng sống sót hơn, 
khi thực hiện liệu pháp này”, giám đốc cho biết. "Tuy nhiên thật không may, hơi thở của cô càng yếu đi 
nhanh hơn so với dự đoán của bác sĩ. Vì vậy, hai ngày trước khi đưa sang Mỹ, cô bé tiếp tục phải sử 
dụng máy thở nhằm loại trừ khả năng xấu nhất có thể xảy ra đối với hãng du lịch hàng không”. Điều này 
buộc nhóm nhân viên y tế thực hiện truyền dịch cryoprotective cho Matheryn ở Thái Lan trước khi 
chuyển cơ thể cô bé về Mỹ. 

Ông Drake cho biết não của Matheryn đã được tách chiết và bảo quản bằng thép không gỉ, 
cách nhiệt chân không chứa nitơ lỏng. Thi thể của bé sẽ được duy trì bằng chất cryofreeze cho đến 
tìm được một phương pháp điều trị mới phù hợp. Điều này cũng đồng nghĩa với việc phải chờ đợi để 
có cách thức khiến cô bé có thể hồi sinh. "Chắc chắn sẽ phải mất một khoản tiền khá lớn khi thực hiện 
kế hoạch này, tuy nhiên chúng tôi sẽ rất vui nếu thu được hiệu quả”. Và, mặc dù đây là một chặng 
đường gian nan nhưng gia đình vẫn tiếp tục cố gắng tìm mọi cách để cứu sống em, bố cô bé cho hay. 
Hiện nay, "Thi thể của cô bé được trữ lạnh tại phòng chờ công nghệ mới Arizona", ông Noavaratpong 
cho biết thêm. ( Linh Nguyễn dịch theo News.com.au ) 

Cha mẹ bé Matheryn luôn cháy bỏng khao khát đứa con yêu thương tỉnh dậy. Mong ước này phản 
ảnh phần nào ước muốn nồng nàn của Đức Giêsu, khi Người kêu gọi Kitô hữu “hãy tỉnh thức và cầu 
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nguyện luôn, để có thể thoát khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người !" Sẵn sàng 
tỉnh thức và cầu nguyện là hai điều cấp bách cho đời sống tín hữu Kitô. 

Sẵn sàng t ỉnh thức 

Đức Giêsu tha thiết kêu gọi mọi người đừng ngủ mê trong vật chất, tiền bạc, của cải, trong danh 
lợi, chức tước, trong thú vui xác thịt, trong những đam mê vị kỷ, phù phiếm, bất nhân, thất đức, để khỏi bị 
bất ngờ Chúa gọi. “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng 
việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới chụp xuống mọi người sống trên mặt đất.” 

Ngày Chúa gọi, cũng là ngày người đó xuôi tay nhắm mắt, từ giã cõi đời. Sống thác tử quy. Lẽ tự 
nhiên mỗi người đều phải trở về nguồn cội với Chúa, Đấng Tạo Hóa. 

Sẵn sàng sống từng giây phút xả kỷ vị tha, sống cho người, chết đi bản thân, cái tôi ích kỷ, tham 
lam, ham hố, vơ vét, gian manh, dối lừa, hại người. Chọn cái dại dột, cái điên rồ, cái khờ khạo hơn là cái 
khôn lỏi của thế gian, mà xấu xa với Chúa. “Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của 
loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.” ( 1Cr 1, 25 ).  

Sẵn sàng sống cho Chúa, sống cho tha nhân, chết 
đi tánh xác thịt, cám dỗ phạm tội. Buông xuôi sống theo 
thế gian, hưởng thụ theo xác thịt và thỏa hiệp với ma quỷ, đều là chống lại Lời Hằng Sống, chống lại Đức Kitô, tuy 
nhiên vẫn “có nhiều người sống đối nghịch với thập giá 
Đức Kitô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là 
cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ 
thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. 
Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên Trời, và chúng ta 
nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ Trời đến cứu chúng 
ta. ( Pl 3, 18-20 ). 

Sẵn sàng làm chứng nhân Đức Giêsu mọi nơi, mọi 
lúc, mọi hoàn cảnh thuận hay nghịch. Bởi vì: "Tôi sống 

nhưng không phải tôi sống mà là Chúa Kitô sống trong tôi" ( Gl 2, 20 ). 

Sẵn sàng dấn thân hy sinh phục vụ tha nhân, nhất là với những người nghèo khó, bệnh tật, côi 
cút, cơ nhỡ, đau khổ, vì những người đó chính là Đức Kitô bị bỏ rơi.”Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho 
ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã 
cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm nom; Ta ngồi tù, các ngươi đã đến thăm" ( Mt 25, 35 - 36 ). 

Cầu nguy ện 

Để có thể sẵn sàng tỉnh thức theo Chúa, thì luôn cần đi đôi với việc cầu nguyện. Đây là phương 
thế quan trọng và cấp bách để liên kết mật thiết với Đức Giêsu, Nguồn Sống, nguồn hồng ân vô tận. 
Cầu nguyện như mạch máu lưu thông trong cơ thể, đem dưỡng chất nuôi sống các bộ phận. Bởi vì 
“Thầy là cây nho, chúng con là ngành nho. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong kẻ ấy, thì kẻ ấy sinh quả, vì 
không có Thầy chúng con không thể làm gì được” ( Ga 15, 5 ). 

Từng giây phút, biết bao hồng ân đổ tràn đầy, được sống an toàn, được sức khỏe, được làm 
việc, sinh hoạt, thì người Ki tô hữu càng cần cầu nguyện để tỏ lòng biết ơn, cảm tạ và ngợi khen. Hơn 
nữa, khi gặp sự khốn khó, thì tiên quyết chạy đến với Chúa, khẩn khoản nài van, hay phó thác, dâng lên 
Ngài những đau khổ, gian nan, thử thách. “Hãy vui mừng vì có niềm hy vọng, cứ kiên nhẫn lúc gặp gian 
truân, và chuyên cần cầu nguyện” ( Rm 12, 12 ). 

Sắp bước vào Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót, chớ gì tất cả tín hữu Kitô nhìn lại cuộc đời 
trầm luân bất nghĩa, bất tín, bất trung, trong suốt bao năm tháng, hầu thật lòng ăn năn, sám hối, canh 
tân đời sống, đừng tiếp tục nhẫn tâm phụ lòng quảng đại vô biên của Chúa. 

“Con nhìn thấy những giọt nước lã chã rơi trong một chiều đông. Mỗi ngày bao nhiêu người cùng 
vào cõi đời đời, như hạt nước kia không ai để ý, và một giây phút nào đó, một hạt nước rơi ấy chính là 
con” ( Đường Hy Vọng, số 666 ). 

Lạy Chúa Giêsu chúng con n ặng nề xác th ịt, hay ng ủ vùi trong thú vui tr ần tục, hay mê 
man, chìm đắm trong nh ững cám d ỗ phù phi ếm chóng qua. Xin Chúa th ương xót th ức t ỉnh chúng 
con, luôn s ẵn sàng nghe ti ếng Chúa g ọi, luôn chu ẩn b ị tươm tất cả xác l ẫn hồn về với Chúa. 

Lạy Mẹ Maria, xin M ẹ cầu bầu, gìn gi ữ chúng con luôn trung thành s ống đạo, nhất là luôn 
tỉnh thức và c ầu nguy ện, để luôn s ẵn sàng nghe ti ếng Chúa g ọi về. Amen. 

AM. TRẦN BÌNH AN 
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MỞ CỬA TÂM HỒN ĐÓN CHÚA ĐẾN 
Chúng ta bước vào Mùa Vọng, hay còn gọi 

là mùa Ad. Mùa Vọng, nguyên nghĩa tiếng Latinh 
là Adventus ( có nghĩa là đến, quang lâm ). Thời 
Thánh Giáo Hoàng Grêgôriô I, thời gian chuẩn bị 
đón chờ Chúa đến trước Lễ Giáng Sinh kéo dài 
bốn tuần được gọi là Mùa Vọng.  

Hỏi: Chúa đã đến chưa ? Chúng ta phải 
khẳng định với nhau rằng: Chúa đã đến rồi. Vậy 
chúng ta còn mong chờ Chúa nào nữa ? 

Mùa Vọng Giáo Hội đang sống là sống với 
hai chiều kích: một là tưởng niệm biến cố Nhập 
Thể làm người của Đức Giêsu Con Thiên Chúa, 
sinh bởi Ðức Maria Đồng Trinh; hai là chờ đợi 
Chúa trở lại trong vinh quang để “phán xét kẻ sống 
và người chết”, như chúng ta vẫn đọc trong Kinh Tin Kính. Đó là lý do các từ “chờ đợi” được người ta 
nhắc nhiều đến trong Mùa Vọng. Các lễ nghi cử hành Phụng Vụ trong Mùa Vọng, từ màu sắc, các bài đọc, các bài Thánh Ca đều diễn tả niềm hy vọng với lời cầu xin tha thiết: "Maranatha – Ngài ơi hãy đến, 
Ngài đến mau đi", và hơn thế nữa dân Do Thái kêu van: "Xin Ngài xé tầng Trời mà ngự xuống".  

Vì sống cả hai chiều kích, nên người Kitô hữu phải mặc tâm tình của dân Cựu Ước và của chính 
mình ngày hôm nay.  

Mùa Vọng trong Kinh Thánh  
Phụng vụ Lời Chúa trong Mùa Vọng làm chúng ta nhớ lại sự mong chờ Đấng Cứu Thế đến của 

dân Do Thái, Đấng mà Ngôn Sứ đã loan báo: “Từ gốc tổ Giêsê, sẽ đâm ra một nhánh nhỏ, từ cội rễ ấy, 
sẽ mọc lên một mầm non… ” ( x. Is 11, 1-10 ).  

Lời thiên thần Gabriel cho biết Đức Maria cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế: “Và này đây bà 
sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu…” ( x. Lc 1, 26-38 ). 

Gioan Tẩy Giả, con trai của Êlisabét và là anh em họ với Chúa Giêsu, xuất hiện trước để loan báo 
việc Con Thiên Chúa đến, kêu gọi mọi người hoán cải và rao giảng rằng: “Có Ðấng quyền thế hơn tôi 
đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. Tôi đã làm phép rửa cho anh em nhờ 
nước; còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần” ( Mc 1, 1.8 và Ga 1, 19.28 ). 

Như thế, những việc cử hành thánh trong Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta hoán cải nội tâm, canh 
tân niềm tin, vững tin vào tương lai và trở lên men giữa lòng thế giới.  

Mùa Vọng  

Trong lịch phụng vụ Công Giáo, Mùa Vọng kéo dài bốn tuần và mỗi tuần có tên gọi truyền thống 
đặc thù của nó, gồm những lời đầu tiên của bài Thánh Ca mở đầu: 

- Chúa nhật I Mùa Vọng: Ad Te levavi… ( Con nâng tâm hồn con lên tới Chúa, lạy Chúa… ) 
- Chúa nhật II Mùa Vọng: Populus Sion... ( Này hỡi Dân Sion… ) 
- Chúa nhật III Mùa Vọng: Gaudete… ( Anh em hãy vui lên trong niềm vui của Chúa… ) 
- Chủ nhật IV Mùa Vọng: Rorate… ( Trời cao, hãy đổ sương xuống… ) 

Đức Giêsu d ạy chúng ta s ống Mùa Vọng  

Đức Giêsu đã đến rồi, nên chiều kích thứ nhất của Mùa Vọng nhắc lại cho chúng ta việc Chúa 
đến lần thứ nhất, và tỉnh thức sẵn sàng đón Chúa tái lâm là chiều kích thứ hai: “Vì giờ cứu rỗi các con 
đã đến gần” ( x. Lc 21, 25-28, 34-36 ).  

“Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao; dưới đất, các dân tộc buồn sầu lo 
lắng, vì biển gầm sóng vỗ. Người ta sợ hãi kinh hồn chờ đợi những gì sẽ xảy đến trong vũ trụ, vì các 
tầng trời sẽ rung chuyển. Lúc đó, người ta sẽ thấy trên đám mây, Con Người hiện đến đầy quyền năng 
và uy nghi cao cả. Khi những điều đó bắt đầu xảy đến, các con hãy đứng dậy và ngẩng đầu lên, vì giờ 
cứu rỗi các con đã gần đến” ( Lc 21, 25-28 ). Đó là những dấu hiệu báo trước ngày Chúa tái lâm.  

Hơn bao giờ hết, con người thời nay hết sức đau buồn vì quân khủng bố IS tại Syria. Nếu như 
các Kitô hữu tại Irắc và Syria kêu la thảm thiết trong những năm qua, thì bây giờ là Nga và Pháp hết sức 
lo lắng. Biển gầm lên, đất rung chuyển tại Nhật Bản, Inđônêsia, Trung Quốc và nhiều nơi khác nữa thiêu 
hủy biết bao sinh mạng con người. Phải chăng giờ cứu rỗi đã gần đến ? 
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Lời Chúa Giêsu khuyên chúng ta vẫn còn cấp bách: “Các con hãy giữ mình, kẻo lòng các con ra 
nặng nề, vì chè chén say sưa và lo lắng việc đời, mà ngày đó thình lình đến với các con, như chiếc lưới 
chụp xuống mọi người sống trên mặt đất. Vậy các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, để có thể thoát 
khỏi những việc sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người !” ( Lc 21, 34-36 ).  

Năm Thánh Lòng Th ương Xót  
Chúng ta đang ở ngưỡng cửa của Năm Thánh Lòng Thương Xót với khẩu hiệu Thương Xót 

Như Chúa Cha  ( x. Lc 6, 36 ) là lời mời gọi sống lòng thương xót theo gương Cha trên Trời, dạy chúng 
ta đừng xét đoán và kết án, nhưng hãy tha thứ và yêu thương vô giới hạn ( x. Lc 6, 37-38 ).  

Thế giới dường như đang cạn kiệt tình thương, nên loài người giết hại nhau, hủy hoại môi sinh, 
khiến thiên nhiên nổi nóng chống lại con người. Đức Phanxicô nói: Người Kitô hữu được khích lệ mở các 
cửa của mình để cùng Chúa Cứu Thế giáng sinh đi gặp gỡ những ai đang đi trên đường. Sách Khải Huyền 
viết: “Ta đứng ngoài cửa và gõ”. Chúa gõ cửa lòng chúng ta: “Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà 
người ấy, sẽ dùng bữa chiều với người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với Ta” ( Kh 3, 20 ). Chúa đang chờ đợi 
chúng ta mở cửa để bước vào đem theo phúc lành cũng như tình bạn của Chúa đến cho chúng ta.  

Chúa Giêsu là Hoàng Tử Hòa Bình, vì Người sinh ra hòa bình trong trái tim chúng ta. Người đến thế 
gian bằng lòng thương xót với tình nhân loại, và sự cảm thương dịu hiền của một Vì Thiên Chúa là Cha. Lợi 
dụng cơ hội này, để bước vào ngưỡng của lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải ý thức mình là 
người mang lòng từ bi thương xót, hòa giải và an bình, sẵn sàng trao ban và tha thứ cho nhau, liên đới trong 
tình thương xót, tử tế, giúp đỡ lẫn nhau, đồng tâm chia sẻ vui buồn, đau khổ với đồng loại.  

Lạy Mẹ Maria, Thân M ẫu của Lòng Th ương Xót, Thân M ẫu của Đấng Ch ịu Đóng Đinh và 
cũng là Thân M ẫu của Đấng Phục Sinh đã bước vào trong thánh địa Lòng Th ương Xót c ủa Thiên 
Chúa, xin d ẫn chúng con b ước vào c ửa lòng th ương xót c ả Thiên Chúa. Amen.  

Lm. Antôn NGUY ỄN VĂN ĐỘ 

 MÙA TỈNH THỨC 
Phụng Vụ Giáo Hội đã bước vào năm mới với khởi đầu là 

Mùa Vọng. Năm Phụng Vụ được tổ chức như một chu kỳ hàng 
năm để tưởng niệm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu Kitô 
và các ngày lễ của các Thánh. Những mầu nhiệm này đã được 
hoàn tất trong thời gian của Chúa Giêsu Kitô, nhưng nay vẫn tiếp 
tục thể hiện trong thời gian của Giáo Hội. Năm Phụng Vụ có cơ 
cấu như hiện nay là cả một quá trình hình thành và phát triển dọc 
theo chiều dài lịch sử Phụng Vụ của Giáo Hội. 

Mùa Vọng được tổ chức để chuẩn bị đón Chúa Giêsu 
trong hai lần Người ngự đến. Gồm có hai giai đoạn: Từ Chúa 

Nhật 1 đến ngày 16 tháng 12, các bản văn Kinh Thánh dùng trong Phụng Vụ nói lên sự mong đợi ngày 
Chúa đến lần thứ hai trong vinh quang. Từ 17 tháng 12 đến 24 tháng 12, trực tiếp nói đến sinh nhật của 
Chúa Giêsu. Theo tinh thần canh tân Phụng Vụ hiện nay, Mùa Vọng không còn là mùa thống hối nữa 
mà là mùa hân hoan mong đợi, mặc dầu phẩm phục vẫn là màu tím và không đọc Kinh Vinh Danh. 

Mùa Vọng là mùa của những lời loan báo: loan báo việc Chúa sinh ra, loan báo thời gian cứu độ, 
loan báo ngày trở lại của Chúa Giêsu. Vì thế, các bài đọc của mùa này xoay quanh các chủ đề loan báo 
mời gọi tỉnh thức và hy vọng. 

1. Mùa Vọng – Mùa loan báo 

Mùa vọng là mùa của những lời loan báo. Loan báo Chúa Giêsu sinh ra, loan báo thời gian cứu 
độ, loan báo ngày trở lại của Chúa Kitô. Những lời loan báo này được công bố rõ ràng trong các bài đọc 
Sách Thánh ngày Chúa Nhật. 

Bài đọc 1, trích trong sách Isaia, đó là những lời tiên tri về Đấng Cứu Thế mà đỉnh cao là Chúa 
Nhật 4, loan báo một trinh nữ sẽ sinh hạ tại Bêlem một Hài Nhi thuộc chi tộc Đavit và Ngài sẽ được gọi 
là Emmanuel. 

Bài Phúc Âm: Chúa Nhật 1 Mùa Vọng nói lên niềm mong đợi ngày Chúa Kitô trở lại với lời nhắn 
nhủ: Hãy tỉnh thức; Chúa Nhật 2, 3 dành cho Gioan tiền Hô với lời mời gọi: Dọn đường cho Chúa; Chúa 
Nhật 4 là Chúa Nhật Truyền tin cho Đức Mẹ và Thánh Giuse. 
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Các bài đọc 2 là các bài Thánh Thư của Phaolô, Giacôbê, Phêrô, đặc biệt làm cho Mùa Vọng trở 
thành một mùa loan báo việc Chúa Kitô trở lại lần thứ hai. 

2. Mùa Vọng – Mùa ch ờ đợi 

Mùa Vọng là mùa mong đợi Chúa đến. Từ ngữ “Chúa đến” thường được hiểu bằng bốn cách: 

Chúa đến lần thứ nhất: Chúa đã làm người trong nghèo hèn và đau khổ. Chúa được sinh hạ tại 
hang đá Belem. Chúa đến thế gian để trao ban Ơn Cứu Độ cho nhân loại. Ngày nay nhân loại đợi chờ 
và hân hoan kỷ niệm ngày Chúa Giáng Sinh.  

Chúa đến lần thứ hai : Chúa Giêsu sẽ đến thế gian lần 
thứ hai để hoàn tất công cuộc cứu độ, gọi là Tận Thế hoặc Cánh 
Chung. Lần này Chúa đến trong vinh quang với tư thế là Vua 
Thẩm phán để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Không ai biết được 
ngày đó sẽ xẩy ra khi nào. Chỉ biết chờ đợi trong hy vọng.   

Chúa đến giữa hai l ần:  Chúa đến với từng người. Đó là 
giờ chết. Không ai biết được Chúa gọi mình lúc nào và ở đâu. 
Không ai có thể chọn cho mình ngày giờ ra đi. Lần giữa này là 
lần thật quan trọng với từng người.  

Chúa đến trong ơn thánh : Hàng ngày Chúa đến với ta 
trong ơn thánh qua các Bí Tích, đặc biệt là Bí Tích Thánh Thể.   

Mùa Vọng chính là mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi 
Chúa đến. 

3. Mùa Vọng – Mùa t ỉnh thức 

Chúa Giêsu nói đến tư thế của người tỉnh thức là luôn: “đứng thẳng và ngẩng đầu lên”. Chúa 
cũng nói đến thái độ sống của người tỉnh thức là không để “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, 
lo lắng sự đời”, không quá mê mẩn những đam mê hưởng thụ, không quá mê say danh lợi thú. 

- Đứng th ẳng : đây là động thái hiên ngang dũng cảm vượt trên mọi đam mê tội lỗi. Đứng thẳng 
mới khỏi sa chước cám dỗ và những lôi cuốn mời mọc hấp dẫn trong cuộc đời. 

- Ngẩng đầu lên : đây là động thái hướng thượng, vươn mình lên tới những giá trị cao cả. 

Tin Mừng Chúa Nhật 1 Mùa Vọng dặn dò mỗi người Kitô hữu là: “Hãy t ỉnh th ức và c ầu nguy ện 
luôn ”. Tỉnh thức để đón chờ ngày tái ngộ với Chúa Kitô. Tỉnh thức không phải là việc dễ dàng. Tự sức 
ta sẽ khó mà tỉnh thức nên phải tha thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Cuộc tái ngộ có thể xảy đến 
bất ngờ đối với mỗi người và đối với cả nhân loại nên phải luôn tỉnh thức và cầu nguyện. 

a. Tỉnh thức 

Thánh Kinh kể chuyện: Samson là vị thủ lãnh của dân Do Thái. Anh có sức mạnh phi thường, 
quân Philitinh khiếp sợ.  

Ngày kia, một con sư tử gấm bất thần tấn công, Samson xé xác nó với hai bàn tay dũng mãnh. 
Có lần bị quân Philitinh vây chặt tư bề, Samson chộp lấy một chiếc xương hàm của con lừa gần đó và 
quật chết rất nhiều đối thủ. Sức mạnh vô song của Samson làm cho quân Philitinh phải khiếp đảm.  

Không thắng được Samson bằng sức mạnh, người Philitinh tìm cách tiêu diệt anh bằng mỹ nhân 
kế. Nàng Delilah, một thiếu nữ Philitinh có nhan sắc tuyệt đẹp. Nàng đến với Samson và đã chiếm lấy 
trái tim vị anh hùng. Delilah gạn hỏi: do đâu anh có được sức mạnh phi thường ? Samson tiết lộ bí mật, 
sức mạnh liên hệ đến mái tóc, khi nào tóc bị cắt, sức lực sẽ không còn. Samson ngủ, Delilah lén cắt tóc 
rồi báo tin. Quân Philitinh xông đến tóm lấy anh, xiềng lại bằng những sợi xích đồng. Chúng tàn nhẫn 
khoét đôi mắt và bắt anh ngày ngày kéo cối xay như một con trâu ngoan. 

Một Samson vạm vỡ với sức mạnh kinh hồn bạt vía, tay không quật ngã và xé xác con sư tử 
gấm to lớn, một thủ lãnh bách chiến bách thắng từng làm cho quân Philitinh phải kinh khiếp. Giờ đây, 
anh chỉ là một tù nhân mù loà, tay chân mang xiềng xích, một tên nô lệ, ngày ngày cúi đầu làm thân trâu 
ngựa nhẫn nhục thay trâu bò kéo cối xay ! Than ôi ! Một thời oanh liệt nay còn đâu !  

Chỉ vì không tỉnh táo trước kế mỹ nhân. Samson đã sa cạm bẫy và chịu hậu quả đau thương.  

Thảm kịch Samson luôn mang tính thời sự. Nó vẫn tiếp diễn trong cuộc đời con người dưới 
nhiều dạng thức khác nhau. Hằng ngày báo chí và truyền hình kể lại vô số cảnh đời gục ngã dưới nhiều 
hình thức: suy sụp vì ma tuý, sa đoạ vì gian dâm, sa ngã vì tham lam và vô vàn hình thức sa bẫy khác.  

Mọi lứa tuổi, mọi thành phần, ngay cả một số những cây cao bóng cả trong xã hội cũng như 
trong các tôn giáo vì thiếu tỉnh thức nên cũng bị gục ngã, bị lún sâu xuống bùn lầy. 
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Dân gian nói: "Khôn ba năm, dại một giờ". Nhưng có khi khôn đến năm mươi năm, bảy mươi 
năm rồi cũng hoá dại trong một giờ !  

Thánh Phaolô nhắc nhớ: "Anh em hãy tỉnh thức và 
hãy cầu nguyện luôn ! Hãy đề phòng, đừng để cho lòng trí 
mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo 
ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh 
em". Ngài còn khuyên: "những ai tưởng mình đứng vững, hãy 
coi chừng kẻo ngã" ( 1Cr 10, 12 ).  

Tỉnh thức không “chè chén say sưa”, là đừng quá 
đam mê những hưởng thụ đời này. Tỉnh thức không “lo lắng 
sự đời”, là không quá mê say danh, lợi, thú. Luôn tỉnh thức 
như khi đang lái xe, luôn nhìn trước ngó sau, tay ga vững 
vàng, chân thắng sẵn sàng, đi đường an toàn.Tỉnh thức là 
biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên 

những chân trời cao thượng. Người tỉnh thức sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị 
tinh thần vĩnh cửu đời sau. Tỉnh thức để không đánh mất phẩm chất cao đẹp của mình. 

b. Cầu nguy ện 

Cầu nguyện vì tinh thần mau mắn nhưng xác thịt nặng nề. Cầu nguyện để biết tỉnh thức. Vì khi 
cầu nguyện ta tách ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất để vươn tới thế giới tâm linh.  

Cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp. Con người phàm trần xác thịt nặng nề luôn bị trần gian lôi kéo. Chỉ 
với ơn Chúa giúp ta mới thoát khỏi vòng giam hãm của vật chất để vươn tâm hồn lên thế giới thiêng liêng. 

c. Hãy t ỉnh thức và c ầu nguy ện. 

Có tỉnh thức và cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ và những lôi cuốn mời mọc hấp dẫn trong 
cuộc đời. Cầu nguyện trong tỉnh thức để luôn sẵn sàng vì không biết ngày giờ Chúa viếng thăm.  

Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới “đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước 
mặt Con Người”. 

Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới khao khát Chúa đến. Có tỉnh thức cầu nguyện, khi Chúa đến ta 
mới đứng dậy và ngẩng cao đầu lên. Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới gặp được Chúa. Có tỉnh thức cầu 
nguyện ta mới được vào thế giới mới với Chúa.  

Tỉnh thức cầu nguyện, ta có thể gặp Chúa ngay bây giờ trong ngày hôm nay. Tỉnh thức cầu 
nguyện, chắc chắn ta sẽ được gặp Chúa trong ngày cùng tận của thế giới. Chúa sẽ đón ta vào hưởng 
hạnh phúc trong một thế giới mới hạnh phúc tuyệt đối và không bao giờ tàn lụi. 

Mùa Vọng được khai mở với lời mời gọi của Chúa Giêsu: Hãy tỉnh thức và cầu nguyện. 

Bước đầu là bước quyết định cho cả một cuộc đời, một chương trình kế tiếp như như sách Nho 
có câu: Nhất nhật chi kế tại ư thần, nhất niên chi kế tại ư xuân ( Kế hoạch một ngày hệ tại giờ ban mai, 
kế hoạch một năm hệ tại mùa xuân ). 

Tỉnh thức và cầu nguyện là thái độ sống của người tín hữu suốt Năm Phụng Vụ. 

Xin Chúa cho chúng con nh ư ngọn đèn chầu trong nhà th ờ, thức luôn và sáng luôn tr ước 
nhan Chúa. Amen. 

Lm. Giuse NGUY ỄN HỮU AN 

 
 

ĐẠO MẪU TRONG CÔNG ĐẠO 
Bài 9. Loan Báo Tin M ừng cho ng ười Việt Nam 

Phần 3. Trông ng ười mà ng ẫm đến ta  

Chuyến tông du đầu tiên của Papa Phanxicô đến Châu Phi ( từ 25 đến 30.11.2015 ) nơi chiến 
tranh loạn lạc, thanh trừng sắc tộc, bệnh tật nghèo đói, hoành hành như cơm bữa, nhất là vào lúc thế 
giới cực kỳ hoang mang về nạn khủng bố mà Châu Phi là một nơi sôi bỏng nhất, khiến cho truyền thông 
thế giới bỗng chú ý đến hiện tượng ngoạn mục, vô tiền khoáng hậu, là Lục Địa Đen đang chuyển mình 
trở thành một trung tâm mới của Công Đạo.  

CÙNG NHẬN ĐỊNH  
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Đường lối hoằng đạo bằng lời rao giảng, làm chứng, cầu nguyện trong khi luôn tôn trọng quyền 
tự do lựa chọn đã tỏ ra hiệu quả hơn cách ép buộc cải đạo bằng bạo lực mà một số thành phần như 
Nhà Nước Hồi Giáo đang làm.  

Ngày 24.11.2015 ,The Wall Street Journal, một tờ báo thế tục chuyên về tài chính, có bài của các 
phóng viên Heidi Vogt tại Kampala, Uganda, và Francis Rocca tại Vatican với tựa đề “In Africa, a Booming 
Catholic Church, and its Growing Pains, to Greet Pope Francis – Tại Châu Phi, Công Đường Công Đạo lớn 
mạnh như vũ bão với những vết thương gia tăng, chào mừng Papa Phanxicô.” ( www.wsj.com/articles/in-
africa-a-booming-catholic-church-and-growing-pains-to-greet-pope-francis-1448403293 - Tạm trích dịch với 
chú thích trong ngoặc là của người viết ). 

 

 Vào những ngày thường trong tuần, 
Công Đường ( Nhà Thờ ) Kitô Vương tại 
Kampala, Uganda, chật ních Tín Hữu tới độ ai 
cũng phải đứng co cụm lại, hông người này sát 
với hông người kế bên. Vào cuối tuần thì hàng 
trăm Tín Hữu phải đứng trong những căn lều bên 
ngoài. Quang cảnh này đã trở thành biểu tượng 
của Công Đạo tại Châu Phi. Nhu cầu đến với 
Chúa Giêsu tại Uganda dồn dập tới mức nhiều 
cộng đoàn phải tự thành lập Họ Đạo trước, sau 
đó mới đi xin các Đạo Mục ( Linh Mục ) về phục 

vụ. ( Hình đính kèm: các Tín Hữu phải chạy chứ không phải đi bình thường, đến xếp hàng vào tham dự 
Thánh Lễ do Papa Phanxicô cử hành tại trường Đại Học Kampala vào ngày 25.11.2015 ). 

Anthony Mateega, chủ tịch ủy Ban Kitô Hữu ( Giáo Dân ) tại Tổng Đạo Phận Kampala, cho biết 
đã có 14 Họ Đạo được các Tín Hữu tự lập ra. Khi Papa Phanxicô tông du các nước Kenya, Uganda, và 
Cộng Hòa Trung Phi trong 6 ngày, Papa sẽ chứng kiến tận mắt một Công Đường đang lớn mạnh hơn 
hẳn các nhóm Tin Lành và Hồi Giáo. Công Đạo đang chuyển trọng tâm từ Âu Mỹ sang các nước đang 
phát triển. ( Vào năm 1972 tại Miền Nam, báo chí làm rùm beng việc Tổng Thống nước Cộng Hòa Trung 
Phi Jean Bedel Bokassa tìm kiếm đứa con gái rơi thất lạc tại Sài Gòn, kết quả của mối tình của ông thời 
đi lính lê dương với một cô gái Việt Nam ). 

Nhưng Papa cũng chứng kiến một Công Đường ( Hội Thánh ) đang cùng rên siết và quằn quại ( như 
phụ nữ sắp sinh nở, x. Rm 8, 22 ) với sự phát triển vượt bực này vì phải xây dựng cho kịp các Công Đường ( Nhà Thờ ) cho đoàn chiên đang lớn mạnh, phải đối diện với các tập quán thờ cúng truyền 
thống tại địa phương, hiện trạng đa thê của những người mới gia nhập, nhất là phẩm hạnh của số Đạo 
Mục đang gia tăng vùn vụt.  

Trên toàn thế giới, Hồi Giáo cải đạo nhiều hơn các 
tôn giáo khác, nhưng riêng tại Châu Phi thì Công Đạo lại 
được đón nhận nhiều hơn. ( Tại Việt Nam, sau 55 năm, 
1960-2015, Công Đạo hoàn toàn dậm chân tại chỗ với tỷ lệ 
trên dân số vẫn ở mức 6,93% - Gm. Nguyễn Hữu Long 
phát biểu dựa theo khảo sát của Lm. Nguyễn Ngọc Sơn tại Đại Hội Loan Báo Tin Mừng lần thứ 3, dùng từ của danh 
hài Trường Giang trong Chung Sức là O điểm. Mà ngoài 
những lời kêu gọi và mong ước chung chung vẫn chưa thể 
mạnh dạn và nhất trí tìm ra những đối sách khả thi ).  

Toàn cảnh hoằng đạo ( Loan Báo Tin Mừng ) trên 
toàn thế giới trong 32 năm qua được ghi trong biểu đồ đính 
kèm cho thấy tại Châu Phi vào năm 1980 chỉ có 50 triệu 
Tín Hữu Công Đạo, đến năm 2012 con số này đã vượt qua 
200 triệu, đà gia tăng là 238%, Châu Á cũng gia tăng 
115%, Châu Đại Dương 67%, Châu Mỹ 56%, kém nhất là 

Âu Châu, cái nôi của Công Đạo mà vẫn đạt 6% ( Tương phản với hiệu năng 0% của Công Đường Việt 
Nam nơi mà Tín Hữu chỉ chú trọng tới lễ nghi bên ngoài và các Bí Tích. Gm. Nguyền Hữu Long đã phát 
biểu tại Đại Hội Loan Báo Tin Mừng lần thứ 3: Các cuộc hành hương lên đến cả trăm ngàn người tại La 
Vang, Tà Pao, Sở Kiện, các cuộc lễ cấp Giáo Phận, Giáo Xứ được tổ chức hoành tráng, rầm rộ ). 

Theo khảo cứu của Georgetown University, Đại Học Công Đạo nổi tiếng, Tín Hữu Công Đạo tại 
Châu Phi tăng hơn 3 lần tính từ năm 1980, từ 50 triệu hay 7% của thế giới đã lên tới 200 triệu hay 17% 
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của thế giới. Hồng Y Robert Sarah nước Guinean cho biết: Châu Phi là đại lục rộng mở nhất với Công Đạo dù có muôn vàn khó khăn như tình trạng nghèo đói, bệnh tật và chiến tranh triền miên. 

Sự đói khát Lòng Tin nơi Châu Phi thật lớn lao. Đạo Mục 
Uganda là Edward Ssekalembe, quản nhiệm một Họ Đạo ở vùng 
ngoại ô Kampala, cho biết nhiều Đạo Hữu ( Giáo Dân ) tham dự 
nhiều giáo phái cùng một lúc, họ đến Công Đường Công Đạo đón 
nhận Thánh Thể, sau đó đến Công Đường Ngũ Tuần ( Pentecostal 
church ) vì sự hấp dẫn của các nghi thức và các bài giảng lâu giờ. 
Sự sinh động này trái ngược với sự đình trệ tại Âu Mỹ. Khi đến 
thăm Hoa Kỳ, một Giám Mục người Kenya nhận thấy đa số người đến Công Đường ( Nhà Thờ ) đều cao tuổi, số bạn trẻ có thể đếm 
trên đầu ngón tay.  

Sự lớn mạnh của Công Đạo tại Châu Phi có nguyên do 
chính là sự linh động cởi mở chấp nhận các truyền thống văn hóa địa phương. ( Hình đính kèm Papa Phanxicô đội mũ và mặc lễ phục 

thêu hoa văn truyền thống của Kenya vào ngày 
25.11.2015. Nếu có ngày Papa đến Việt Nam 
thì ta nên thêu hình gì trên mũ Giáo Tông ? Có 
thể là hình này chăng ? ). 

Đạo Mục Joseph Afulo, bề trên Dòng Tên tại Đông Phi cho biết: Trở thành Tín 
Hữu Công Đạo không có nghĩa là tách ra khỏi dòng chính văn hóa của các bạn, không 
có nghĩa là các bạn mất gốc văn hóa, không có nghĩa là trở thành một người Phương 

Tây. Ông đưa ra minh họa như khi chịu chức Đạo Mục, các tiến chức tại Kenya đón nhận một cái ghế có 3 
chân để tỏ lòng kính trọng các trưởng lão trong làng, Chúa Giêsu được vẽ hình là người da đen… 

 Tại Congo nơi có số Tín Hữu Công Đạo đông nhất trên toàn Châu Phi, Vatican đã công nhận 
nghi thức Congo chú trọng đến nhảy múa và khẩn cầu tổ tiên trong Thánh Lễ, trong khi đó Hồi Giáo tỏ 
ra cứng ngắc ép buộc người cải đạo phải tuân theo truyền thống Hồi Giáo. ( Điều này cho thấy có một 
nhu cầu tìm ra một nghi thức Việt Nam đặc thù mà mọi người Việt Nam thuộc mọi Lòng Tin có thể dễ 
dàng chấp nhận, và mạnh dạn xin Vatican cứu xét để có thể dùng trong Phụng Vụ Thánh Thể ). 

Nhưng sự thích ứng của Công Đạo cũng phát sinh nhiều nan đề. Tín Hữu nhiều khi vẫn thực 
hành các tập quán tôn giáo truyền thống như xin các pháp sư chúc lành cho mình hay nguyền rủa ( trù 
ém ) ai đó trái ngược với huấn đạo ( giáo huấn ) của Công Đường. Gm. Oballa cho biết: Một Tín Hữu có 
người thân bị ốm vẫn đi khẩn cầu với thầy phù thủy. Sống đạo luôn có những thách thức tại đây. 

Sự hòa đồng giữa tập tục địa phương và Lòng Tin luôn là một nan đề khi Vatican cố gắng thích ứng 
tôn giáo với văn hóa địa phương nhất là tại các nước đang phát triển có số Tín Hữu gia tăng nhanh nhất. 
Trong nhiều năm, Vatican đã cấm đoán các nhà Thần Học về chủ trương hội nhập Công Đạo với các tôn 
giáo Đông Phương ( Phật, Lão, Khổng, Thần Đạo, Thờ Ông Bà ) và chống lại việc Tín Hữu thực hành Thiền 
vì làm như vậy là xóa đi ranh giới giữa các tôn giáo. Sự căng thẳng này còn lên cao độ về những giá trị cốt 
lõi. Tại nhiều nơi tục đa thê vẫn phổ biến, các Đạo Mục phải tìm ra giải pháp cho các bà vợ của những 
người đa thê. Sau khi trở thành Tín Hữu một ông chỉ được phép giữ lại một bà vợ mà thôi. Tại Nigeria, họ 
phải cố gắng bảo đảm rằng các bà vợ bị bỏ rơi vẫn được trợ cấp tiền bạc. Một tập tục khác là sống chung 
tiền hôn nhân trong khi chờ đợi gia đình cô dâu cho của hồi môn trước khi kết hôn chính thức. Các Giáo Sỹ 
phải nhậy bén, coi những cặp này ít vi phạm luật hơn các cặp sống chung mà không hề có ý định kết hôn. 

Từ năm 2005, số chủng sinh tại Châu Phi gia tăng 18% tương phản với sự suy giảm 15% tại 
Châu Âu, dẫn tới nguy cơ là nhiều người theo đuổi chức Đạo Mục chỉ vì để thoát nghèo hay được đi 
học. ( Ở Việt Nam còn có thêm một lý do nữa là sự trọng vọng quá đáng của xã hội dành cho các Linh 
Mục mà cách xưng hô đời thường Cha-Con lại áp dụng thiếu cân nhắc vào cả trong Đạo, kể cả trong 
Thánh Lễ là một minh họa rõ ràng nhất ). 

Hơn nữa, khi trở thành Đạo Mục, một số vị còn cảm thấy có bổn phận giúp đỡ gia đình và dòng 
họ, khiến cho tệ nhũng lạm tiền bạc còn phổ biến hơn cùng với sự vi phạm luật khiết tịnh. Một số Đạo Mục 
vẫn có nhiều vợ hay nhiều bạn gái. Công Đường phải đem các chủng sinh ưu tú nhất đến tu học tại Rome để thay đổi tập quán này nơi các thế hệ tương lai. ( Tại nước ta, tệ nạn này không phổ biến và công khai, 
nhưng lén lút và lác đác vẫn có. Đáng tiếc là khi phát giác và xử lý những trường hợp này, vì muốn giữ uy 
tín cho hàng Giáo Phẩm, nên các vị có trách nhiệm không dám công khai, khiến cho Tín Hữu không ý 
thức được sự yếu đuối giống như mọi người bình thường của hàng Giáo Sỹ ) ( Hết trích ). 

NGUYỄN TRUNG ( Còn ti ếp nhi ều kỳ ) 
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TIN TỨC HOÀN THÁNH TOÀN CẦU 
1. Tăng cường an ninh t ại Rôma và trong chuy ến tông du Phi Châu c ủa Đức Thánh Cha 

 Cảnh sát Ý đã được tăng cường chung quanh Vatican theo sau các cuộc tấn công khủng bố tại 
Paris, và nhiều biện pháp an ninh đã được bổ sung trong chuyến tông du của Đức Giáo Hoàng đến 
thăm các nước Kenya, Uganda, và Cộng Hòa Trung Phi từ 25 đến 30 tháng 11. Tuy nhiên, sẽ không có 
thay đổi nào trong lịch trình của Đức Giáo Hoàng tại Phi Châu, cũng như trong kế hoạch cử hành Năm 
Thánh Lòng Thương Xót. 

Lực lượng cảnh sát Ý đã tăng cường các cuộc tuần tra trong và xung quanh quảng trường 
Thánh Phêrô. Cảnh Sát Dã Chiến đã được điều vào khu vực và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra ngẫu nhiên 
các túi xách của du khách. Nhân viên an ninh mặc thường phục cũng trà trộn trong đám đông các tín 
hữu và du khách hành hương trong các buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư hàng tuần và các buổi đọc 
kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật tại quảng trường Thánh Phêrô.  

700 binh sĩ Italia cũng đã được điều đến các khu vực xung quanh Rôma, sau khi có những tin 
tức tình báo lo ngại về một cuộc tấn công khủng bố ngay tại Rôma. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Rôma cảnh 
giác các công dân Mỹ rằng Đền Thờ Thánh Phêrô có thể là một trong nhiều mục tiêu khủng bố tại Ý. 

Hôm thứ năm 19 tháng 11, Cha Federico 
Lombardi, giám đốc Phòng Báo Chí Tòa Thánh, 
cho biết ông Domenico Giani, tư lệnh lực lượng 
hiến binh Vatican, chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh 
cho Đức Giáo Hoàng trong các cuộc tông du hải 
ngoại đã đến châu Phi trước Đức Thánh Cha để 
kiểm tra lần cuối cùng các biện pháp an ninh tại đây. Ông sẽ đặc biệt cảnh giác với các vấn đề tại 
Cộng Hòa Trung Phi, nơi tình trạng bạo động đổ 
máu vẫn đang diễn ra trầm trọng đến mức gây ra 
những quan ngại sâu xa cho an ninh của Đức 
Giáo Hoàng. Chỉ riêng trong tuần qua đã có 22 
người bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh. 

Pháp có một lực lượng, tên là Sangaris, 
gồm 900 binh sĩ đang có mặt tại Cộng Hòa Trung Phi nhằm hỗ trợ cho 12 ngàn binh sĩ thuộc đạo quân 
Minusca của Liên Hiệp Quốc. Quan điểm của Bộ Quốc Phòng Pháp là chỉ có cảnh sát và quân đội của 
nước sở tại mới có khả năng thu thập được những tin tình báo thiết yếu cho việc bảo vệ các cuộc tụ tập 
đông người. Tuy nhiên, quân đội và cảnh sát Cộng Hòa Trung Phi chưa được hoàn toàn tái lập. Trong 
tư cách là quân đội ngoại bang đóng trên đất Trung Phi, quân Pháp và quân Liên Hiệp Quốc không có 
khả năng bảo đảm an ninh cho các yếu nhân và cho sự di chuyển của đám đông dân chúng đông đảo 
các tín hữu Trung Phi và những người đến từ các nước lân cận như Cameroon, Congo Brazaville.. trên 
những con đường không được an toàn. Lực lượng Pháp có thể bảo đảm an ninh tại phi trường và di tản 
các giới chính quyền và giáo quyền trong trường hợp xảy ra tấn công, nhưng không thể làm hơn được. 

Cha Lombardi nói Đức Giáo Hoàng sẽ di chuyển trên một chiếc xe không có kính chắn đạn trong 
chuyến tông du châu Phi theo thói quen của ngài. Một ký giả đưa ra đề nghị ngài nên mặc áo chống đạn 
trong chuyến tông du lần này. Tuy nhiên, cha Lombardi trả lời rằng “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói về điều 
này”. Theo ngài, thật là vô lý khi mặc áo chống đạn trong khi ngồi trong một chiếc xe được mở toang ra. 

Các nhà lãnh đạo Giáo Hội tại Cộng Hòa Trung Phi mặc dù ao ước được thấy Đức Thánh Cha 
viếng thăm cũng đã lên tiếng lo ngại rằng chuyến thăm của Đức Thánh Cha có thể gặp nguy hiểm. Tuy 
nhiên, sứ thần Tòa Thánh tại Cộng Hòa Trung Phi, là Đức Tổng Giám Mục Franco Coppola, nhận xét 
rằng chuyến tông du của Giáo hoàng là nhằm kêu gọi sự chú ý đến tình trạng hỗn loạn tại đây, “để nhắc 
nhở cả thế giới, những khó khăn mà Cộng Hoà Trung Phi đang phải đương đầu và đang cố gắng để 
thoát ra với tất cả sức mạnh của mình.” 

2. Vụ tấn công kh ủng bố sáng th ứ sáu 20 tháng 11 t ại Mali 

Lúc 7 giờ sáng thứ sáu 20 tháng 11, có tới 10 tên khủng bố trang bị lựu đạn và AK-47 đã xông 
vào khách sạn hạng sang Radisson Blu của thủ đô Bamako, Mali. Chúng bắn chết hai nhân viên bảo vệ 

CÙNG THÔNG TIN  
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và một người Pháp trong khi hò hét khẩu hiệu “Allahu Akbar”. Tin tức sơ khởi cho biết chúng đang bắt 
giữ làm con tin 140 khách trọ và 30 nhân viên khách sạn. Một số người nhanh chân chạy thoát trong đó 
có 5 nhân viên hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ và 12 nhân viên hãng Air France. Bọn khủng bố cũng trả tự 
do cho những ai đọc được kinh Quran. 

Liên Hợp Quốc và Pháp đã gửi quân đến hiện trường để giúp nhà chức trách giải vây. Tổng 
Thống Pháp, François Hollande, cho biết tất cả mọi thứ có thể đã được thực hiện nhằm nhằm giải cứu 
các con tin. Lính dù và cảnh sát chống khủng bố của Pháp từ Paris đã được không vận khẩn cấp sang 
Bamako trong cố gắng giải vây cho nhiều người Pháp hiện đang bị bắt.  

Trong số những con tin, ngoài người Pháp còn có các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Trung Quốc 
và Guinea đang bị bắt giữ. Theo tin giờ chót toàn bộ 20 người Ấn cư trú trong khách sạn đã được trả tự 
do cùng với một số người Trung Quốc. 

Bọn khủng bố có lẽ chủ yếu nhắm vào con số đông đảo các đại biểu trú ngụ để tham dự một hội 
nghị về hòa bình cho quốc gia này. Tổng thống Ibrahim Boubacar Keita của Mali đã cắt ngắn chuyến 
thăm Chad để đối phó với cuộc tấn công khủng bố này. 

Quá trưa ngày thứ sáu 20 tháng 11, 
quân đội và các lực lượng an ninh Mali được dự yểm trợ của quân Pháp và quân 
Liên Hiệp Quốc đã làm chủ tình hình trong 
khách sạn Radisson Blu. 27 người được ghi 
nhận là đã bị thiệt mạng, trong đó có một 
người Mỹ. Ít nhất 2 tên khủng bố đã bị giết 
trong cuộc giao tranh. 

Mali với dân số 12 triệu người đã 
từng là thuộc địa của Pháp và đã giành được độc lập vào năm 1960. 94.8% dân số 
nước này theo Hồi Giáo. Giáo Hội Công 
Giáo tại đây có một Tổng Giáo Phận và 5 
Giáo Phận với 223.500 tín hữu. 

3. Sống kinh nghi ệm lòng th ương xót Chúa trong N ăm Thánh 

Trong tháng 12 tới đây, Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hiệp ý với tín hữu Công Giáo 
toàn thế giới cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa, là Đấng không mệt mỏi thứ tha. 

Ngày mùng 8 tháng 12 tới đây lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ 
chủ sự lễ nghi trọng thể khai mở Năm Thánh Lòng Thương Xót tại Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Phêrô. Cửa Thánh các Vưong Cung Thánh Đường Đức Bà Cả và Gioan Laterano cũng sẽ được Đức 
Thánh Cha mở sau đó. Trong khi lễ nghi mở Cửa Thánh Vương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô 
ngoại thành sẽ do Đức Hồng Y James Michael Harvey chủ sự. 

Trong thư gửi Đức Tổng Giám Mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội Đồng Tòa Thánh Tân Phúc Âm 
Hóa, đề ngày mùng 1 tháng 9 năm 2015, Đức Thánh Cha đã bầy tỏ ước muốn của ngài cầu mong cho 
mọi thành phần Dân Chúa có thể sống kinh nghiệm lòng thương xót Chúa trong Năm Thánh này. Ngài viết 
“Năm Thánh ngoại thường Lòng Thương Xót đến gần cho phép tôi tập trung vào vài điểm quan trọng phải 
can thiệp, để cho việc cử hành Năm Thánh là một thời điểm gặp gỡ lòng thương xót của Thiên Chúa đối 
với tất cả mọi tín hữu. Thật thế, ước mong của tôi đó là Năm Thánh là kinh nghiệm sống động sự gần gũi 
của Thiên Chúa Cha, hầu như sờ mó được với bàn tay sự dịu hiền của Người, để cho Đức Tin của mỗi tín 
hữu được củng cố mạnh mẽ, và như vậy chứng tá của họ luôn trở thành hữu hiệu hơn.  

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc đến mọi thành phần Dân Chúa. Trước hết là các tín hữu tại các 
Giáo Phận hay người hành hương đến Roma. Ngài cầu mong họ được sống kinh nghiệm tinh tuyền lòng 
thương xót và gặp gỡ gương mặt của Thiên Chúa Cha, Đấng tiếp đón và tha thứ, hoàn toàn quên hết mọi 
tội lỗi con người đã sa phạm. Để có thể được hưởng ơn toàn xá, tín hữu được mời gọi làm một cuộc hành 
hương ngắn hướng về Cửa Thánh, mở tại mỗi Nhà Thờ Chính Tòa hay các Nhà Thờ được Giám Mục 
Giáo Phận thiết định, và trong bốn Vương Cung Thánh Đường Giáo Hoàng ở Roma, như dấu chỉ ước 
muốn hoán cải thật sự sâu xa. Đây cũng là điều được thiết định cho các trung tâm hành hương nơi Cửa 
Lòng Thương Xót được mở, và tại các Nhà Thờ Năm Thánh có truyền thống được lãnh nhận ơn toàn xá. 
Trước hết đây là thời điểm quan trọng hiệp nhất với Bí Tích Hòa Giải và việc cử hành Thánh Thể với một 
suy tư về lòng thương xót. Cần kèm theo các cử hành này với việc tuyên xưng Đức Tin và lời cầu nguyện 
cho Đức Giáo Hoàng và cho các ý chỉ của ngài cho thiện ích của Giáo Hội và toàn thế giới. 
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Tiếp đến Đức Thánh Cha nghĩ tới tất cả những ai, vì các lý do khác nhau, không thể đến Cửa 
Thánh được, trước tiên là các bệnh nhân và người già cả và neo đơn, thường không thể ra khỏi nhà. 
Các anh chị em này có thể sống tình trạng bệnh tật và khổ đau của mình như kinh nghiệm gần gũi 
Chúa, là Đấng trong cuộc khổ nạn, cái chết và sự sống lại của Ngài, đã chỉ cho chúng ta thấy con đường chính trao ban ý nghĩa cho khổ đau và cô đơn. Đối với họ sống thời điểm này với Đức Tin và 
niềm hy vọng tươi vui, băng cách rước lễ hay tham dự Thánh Lễ và việc cầu nguyện cộng đoàn, kể cả 
qua các phương tiện truyền thông, sẽ là kiểu lãnh nhận ơn toàn xá của Năm Thánh. 

Đức Thánh Cha cũng nghĩ đến các tù nhân phải sống kinh nghiệm sự hạn chế tự do. Năm 
Thánh đã luôn luôn là cơ may ban ân xá lớn đối với biết bao nhiêu người, dù đáng chịu hình phạt, 
nhưng đã ý thức được sự bất công họ đã phạm và chân thành ước mong tái hội nhập xã hội để góp 
phần xây dựng liêm chính. Lòng xót thương của Thiên Chúa Cha cũng đến với những người ấy, Ngài là Đấng muốn gần gũi kẻ cần đến sự tha thứ của Ngài nhất. Các anh chị em này có thể lãnh nhận ơn toàn 
xá trong Nhà Nguyện của các nhà tù. Và mỗi lần họ bước qua cánh cửa phòng giam của họ, khi hướng 
tư tưởng và lời cầu nguyện lên Thiên 
Chúa Cha, thì cử chỉ này đối với họ có thể 
có ý nghĩa của việc bước qua Cửa 
Thánh, bởi vì lòng thương xót của Thiên 
Chúa có khả năng biến đổi các con tim, 
và có cả khả năng biến các song sắt nhà 
tù thành kinh nghiệm của sự tự do. 

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhắc lại 
rằng trong Năm Thánh này ngài đã xin 
Giáo Hội tái khám phá ra sự phong phú 
chứa đựng trong các công việc của lòng 
thương xót thể lý và tinh thần. Thật vậy, 
kinh nghiệm của lòng thương xót trở 
thành hữu hình trong chứng tá của các 
dấu chỉ cụ thể như chính Chúa Giêsu đã dậy. Mỗi khi chính tín hữu sống một hay nhiều công việc 
thương xót đó, họ sẽ được ơn toàn xá của Năm Thánh. Vì thế phải dấn thân sống lòng thương xót để được ơn tha thứ hoàn toàn và trọn vẹn nhờ sức mạnh tình yêu của Thiên Chúa Cha, là Đấng không loại 
trừ ai hết. Do đó, đây sẽ là một ơn toàn xá tràn đầy, hoa trái của chính biến cố được cử hành và sống 
với đức tin, đức cậy và đức mến. 

Đức Thánh Cha cũng cho biết có thể lãnh Ơn Toàn Xá cho các anh chị em đã qua đời. Chúng ta 
được gắn bó với họ bởi chứng tá của Lòng Tin và Lòng Mến, mà họ đã để lại cho chúng ta. Như chúng 
ta nhớ đến họ trong việc cử hành Thánh Thể, trong mầu nhiệm của sự hiệp thông lớn lao, chúng ta 
cũng có thể cầu nguyện cho họ, để cho gương mặt thương xót của Thiên Chúa Cha giải thoát họ khỏi 
mọi cặn bã của tội lỗi và có thể ôm chặt họ trong mối phúc vô tận. 

Liên quan tới thảm cảnh phá thai khiến cho tín hữu không thể lãnh nhận các Bí Tích, Đức Thánh 
Cha nói đây là một trong các vấn đề nghiêm trọng của thời đại. Có một tâm thức rất phổ thông khiến cho 
con người mất đi sự nhậy cảm cá nhân và xã hội phải có đối với việc tiếp nhận một sự sống mới. Thảm 
cảnh phá thai được vài người sống với một ý thức hời hợt, hầu như không nhận thức được sự dữ rất 
trầm trọng của hành động này.  

Đức Thánh Cha đặc biệt nghĩ tới tất cả các phụ nữ đã phá thai, và nói rằng ngài biết rõ các điều 
kiện đã khiến cho họ đi đến quyết định này. Đó là một thảm cảnh hiện sinh và luân lý. Ngài đã gặp biết 
bao nhiêu phụ nữ mang các vết thẹo trong con tim vì sự lựa chọn đớn đau này. Điều đã xảy ra thật là 
bất công, nhưng chỉ việc hiểu nó trong sự thật mới có thể cho phép không đánh mất niềm hy vọng. Ơn 
tha thứ của Thiên Chúa không bị khước từ đối với bất cứ ai sám hối, nhất là khi với con tim chân thành 
họ chạy đến với Bí Tích Xưng Tội để được hòa giải với Thiên Chúa Cha.  

Vì vậy Đức Thánh Cha đã quyết định ban phép cho tất cả mọi Linh Mục, trong Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, xá giải cho những ai đã phá thai, nhưng sám hối chân thành và xin ơn tha thứ. Các Linh 
Mục phải chuẩn bị mình cho nhiệm vụ cao cả này, và biết có các lời nói đơn sơ tiếp đón, với một suy tư 
giúp hiểu tội đã phạm và đề nghị một lộ trình hoán cải đích thật giúp tiếp nhận sự tha thứ đích thực và 
quảng đại của Thiên Chúa Cha, là Đấng canh tân mọi sự với sự hiện diện của Ngài. 

Sau cùng Đức Thánh Cha cũng nhắc tới các tín hữu, vì nhiều lý do khác nhau, lui tới các Nhà 
Thờ do các Linh Mục thuộc Huynh Đoàn Pio X trông coi. Năm Thánh Lòng Thương Xót không loại trừ 
ai. Do đó, vì thiện ích của họ, trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, ngài cũng cho phép họ có thể 
đến xưng tội với các Linh Mục của Huynh Đoàn và nhận ơn tha thứ một cách giá trị và hợp pháp. 
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Với các chỉ dẫn và ý tưởng trên đây của Đức Thánh Cha, trong tháng 12 này, chúng ta hiệp ý với 
tín hữu Công Giáo toàn thế giới sốt sắng cầu xin cho tất cả mọi người có thể sống kinh nghiệm lòng 
thương xót của Thiên Chúa, là Đấng không mệt mỏi thứ tha. 

4. Đức Thánh Cha nh ắn nhủ các Linh M ục đừng khó tính 

 Đức Thánh Cha nhắn nhủ các Linh Mục hãy luôn nhớ căn cội của mình, có đời sống nhân bản, 
an bình, vui tươi và có tinh thần phục vụ. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ 
sáu 20.11.2015 dành cho hàng trăm Linh Mục, Chủng Sinh và Tu Sinh tham dự hội nghị do Bộ Giáo Sĩ 
tổ chức tại Đại Học Giáo Hoàng Urbaniana, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ban hành hai sắc lệnh của Công Đồng Chung Vatican 2 về đời sống Linh Mục ( Presbyterorum ordinis ) và việc đào tạo Linh Mục ( 
Optatam totius ). 

Đức Thánh Cha nhắc nhở các nhà đào tạo và chính các Linh Mục hãy nhớ đến lịch sử bản thân và 
của người thụ huấn, nhớ đến con người cụ thể được kêu gọi làm Môn Đệ và Linh Mục của Chúa, và luôn ý 
thức rằng chỉ có Chúa Kitô là vị Tôn Sư duy nhất cần phải noi theo và trở nên đồng hình dạng với Ngài. 

Đức Thánh Cha đề cao vai trò của gia đình, trường học, Giáo Xứ, các hội đoàn và các nhóm bạn 
hữu, trong việc làm nảy sinh vun trồng ơn gọi cho các bạn trẻ. 

Ngài cũng nêu bật một số đức tính của Linh Mục tốt và nhấn mạnh rằng “việc huấn luyện nhân 
bản là một điều cần thiết đối với các Linh Mục, để họ học cách không để cho mình bị những giới hạn 
thống trị, nhưng biết phát huy những tài năng của mình. Một Linh Mục cũng phải là một người an bình, 
biết tỏa lan sự thanh thản ra chung quanh mình, cả trong những lúc vất vả, thông truyền vẻ đẹp của 
quan hệ với Chúa. Một điều không bình thường, đó là một Linh Mục sầu muộn, khó tính, cáu kỉnh, hoặc 
có tính tình cứng cỏi; những thái độ như thế chẳng tốt cho Linh Mục, cũng như cho dân chúng”. 

Đức Thánh Cha nhắc nhở các Linh Mục phải là những người phục vụ anh chị em mình. Những 
hình ảnh Chúa Kitô mà chúng ta lấy làm điểm tham chiếu cho sứ vụ Linh Mục thật là rõ ràng: Ngài là 
Linh Mục thượng phẩm, gần gũi Thiên Chúa, đồng thời gần gũi con người; là Người Tôi Tớ rửa chân và 
trở nên tha nhân của những người yếu thế nhất; là Mục Tử nhân lành luôn nhắm mục tiêu chăm sóc đoàn chiên”. 

Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu nhiều đoạn trong bài diễn văn. Đặc biệt ngài nhắc nhở sắc lệnh 
của Công Đồng Trento buộc các Giám Mục phải ở trong Giáo Phận của mình vẫn còn hiệu lực. Ngài 
nói: “Có những Giám Mục thích đi đây đi đó thay vì chăm sóc Giáo Phận thuộc quyền. Nếu họ không 
cảm thấy cần ở lại thì tốt hơn họ nên từ chức”. 

Đức Thánh Cha cũng nói rằng: “Một Giám Mục – cám ơn Chúa luôn bận rộn, nhưng nếu nhận 
được cú điện thoại của một Linh Mục, thì ít ra hãy nhắc ống nghe lên và làm cho Linh Mục ấy cảm thấy 
sự gần gũi của mình. Nhưng có những Giám Mục dường như xa lìa các Linh Mục”. 

5. Đức Thánh Cha phê bình quan ni ệm duy l ợi ích v ề con ng ười 

Đức Thánh Cha kêu gọi vượt thắng thứ văn 
hóa tiêu cực, chủ trương đón nhận hay loại bỏ con 
người theo tiêu chuẩn lợi ích. Ngài đưa ra lời kêu 
gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng thứ năm 
19.11.2015, dành cho 550 tham dự viên Hội Nghị 
Quốc Tế lần thứ 30 do Hội Đồng Tòa Thánh Mục Vụ 
Y tế tổ chức tại Vatican với chủ đề “Nền văn hóa 
sức khỏe và đón tiếp phục vụ con người và trái đất”. 

Hội nghị trùng vào dịp kỷ niệm 30 năm thành 
lập Hội Đồng này của Tòa Thánh và 20 năm công 
bố Thông điệp “Tin Mừng Sự Sống” ( Evangelium 
Vitae ) của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô 2. 

Đức Thánh Cha nhận xét rằng: “Trong thông điệp này, chúng ta có thể tìm thấy những yếu tố 
cấu thành nền văn hóa sức khỏe, đó là: sự đón tiếp, thương xót, cảm thông và tha thứ. Đó là những thái độ Chúa Giêsu vẫn có đối với nhiều người túng quẫn đến gần Chúa mỗi ngày như các bệnh nhân nói 
chung, những người tội lỗi công khai, người bị quỷ á, bị gạt ra ngoài lề, người nghèo và ngoại kiều... 

Đức Thánh Cha cũng đề cao thái độ gần gũi tha nhân, vượt thắng mọi hàng rào quốc tịch, giai 
tầng xã hội, tôn giáo, như người Samari nhân lành trong dụ ngôn Phúc Âm dạy chúng ta. “Sự gần gũi đó 
cũng vượt thắng thứ văn hóa theo nghĩa tiêu cực, tại các nước giàu cũng như nước nghèo, chủ trương 
rằng con người chỉ được tiếp nhận hay phủ nhận theo các tiêu chuẩn duy lợi ích, đặc biệt là tùy theo họ có 
lợi ích về mặt xã hội hoặc kinh tế hay không. Não trạng này giống như cái gọi là “y khoa theo ước muốn”: 
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đây là một phong tục ngày càng phổ biến tại các nước giàu, theo đó 
người ta tìm cách kiện toàn thể lý bằng mọi giá, với ảo tưởng mãi mãi trẻ 
trung; đây là một phong tục đưa tới sự loại bỏ hoặc gạt ra ngoài lề những 
ai không có hiệu năng, những người bị coi là gánh nặng và gây phiền toái 
cho người khác”. 

6. Lễ tuyên Thánh cho M ẹ Têrêsa 

Các phương tiện truyền thông Italia cho rằng Mẹ Têrêsa Calcutta 
sẽ được tuyên Thánh vào ngày 5.9.2016, là ngày kỷ niệm Mẹ Têrêsa 
qua đời, hoặc vào Chúa Nhật một ngày trước đó, tức là ngày 4.9. Tuy 
nhiên, cha Ciro Benedettini, Phó giám đốc Văn Phòng Báo Chí Vatican, 
nói với Thông Tấn Xã Công Giáo CNA rằng Bộ Tuyên Thánh chưa hoàn 
thành kịp các công việc cần thiết cho tiến trình tuyên Thánh cho Mẹ 
Têrêsa. Vatican vẫn còn đang nghiên cứu một phép lạ đã được báo cáo 
theo đó nhờ sự cầu bầu của Mẹ Têrêsa một người đàn ông Brazil đã 
được chữa khỏi một khối u não ác tính. Cho đến khi nào phép lạ chưa được chính thức phê duyệt, ngày tuyên thánh không thể được ấn định. 

7. Đức Thánh Cha vi ếng th ăm Giáo Xứ Cải Cách Luther ở Roma 

Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Công Giáo và Cải Cách Luther hãy xin lỗi nhau vì gương 
mù chia rẽ và nỗ lực tiến bước trên con đường hòa giải. Ngài đưa ra kêu gọi trên đây trong cuộc viếng 
thăm dài một giờ 15 phút tại Nhà Thờ Giáo Xứ Cải Cách Luther ở Roma từ lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật 
15.11.2015. Đây là lần thứ 3 một vị Giáo Hoàng đến thăm Giáo Xứ này: Đức Gioan Phaolô 2 thăm hồi 
năm 1983, rồi Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 hồi năm 2010. Giáo Xứ này có 500 tín hữu phần lớn nói 
tiếng Đức, trên tổng số 7 ngàn tín hữu Cải Cách Luther thuộc 15 cộng đoàn ở Italia. 

Đức Thánh Cha đã được Mục Sư Chánh Sở Jens-Martin Kruse và mọi người đón tiếp nồng nhiệt 
khi đến đây. Ngài đã trả lời 3 câu hỏi do một em bé, và hai phụ nữ nêu lên: một bà có chồng là tín hữu 
Công Giáo và một bà là thủ quĩ một hội bác ái. 

Trong buổi cầu nguyện sau đó, Đức Thánh Cha đã giảng sau bài đọc Tin Mừng. Ngài bỏ bài diễn 
văn đã dọn sẵn và ứng khẩu nói với mọi người, nhấn mạnh đến phép rửa chung sẽ các tín hữu Kitô: 
Công Giáo và Luther, và nói: “Chúng ta, các tín hữu Luther và Công Giáo đã có những thời kỳ khó khăn 
với nhau. Tôi nghĩ đến các cuộc bách hại giữa chúng ta là những người có cùng một phép rửa… Chúng 
ta cần xin lỗi nhau vì gương xấu chia rẽ như thế.” 

Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng: “Tất cả chúng ta, tín hữu Luther và Công Giáo, chúng ta chỉ 
có chọn lựa này, đó là chọn lựa phục vụ, là tôi tớ của Chúa. Chúng ta cần phải trở nên những người 
phục vụ tình hiệp nhất, đồng hành và cộng tác với nhau để giúp đỡ người nghèo.. Có nhiều đạo lý khác 
nhau giữa Luther và Công Giáo, nay giờ của những khác biệt hòa giải đã tới”. 

Trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha, mọi người đã cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ 
khủng bố ở Paris tối thứ sáu 13.11 vừa qua. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến biến cố khủng bố ấy và nói: “Đó 
là một sự chọn lựa xấu xa của những người có con tim khép kín, chúng ta thấy thảm trạng đó ngày nay”. 

8. Đức Thánh Cha ti ếp 7.000 tham d ự viên Hội Ngh ị Giáo Dục 

Đức Thánh Cha kêu gọi các nhà giáo dục hãy đến các “khu ngoại ô” của cuộc sống và giúp 
người trẻ tăng trưởng trong tình người. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến trưa ngày 
21.11.2015 dành cho 7 ngàn tham dự viên Hội nghị quốc tế về giáo dục, do Bộ Giáo Dục Công Giáo tổ 
chức từ ngày 18 đến 21.11.2015 tại Vatican và Castel Gandolfo về chủ đề: “Giáo dục ngày nay và ngày 
mai. Canh tân niềm hăng say”. 

Hội nghị được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm Tuyên ngôn của Công Đồng chung Vatican 2 về 
nền Giáo Dục Kitô giáo ( Gravissimum Educationis ), và kỷ niệm 25 năm Tông Hiến “Ex Corde 
Ecclesiae” ( Từ con tim Giáo Hội ), do Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ban hành. Hội nghị nhắm củng 
cố quyết tâm của Giáo Hội trong việc giáo dục và đáp ứng nhiều thách đố đang được đề ra cho sứ 
mạng giáo dục. Trong số các tham dự viên hiện tại tại buổi tiếp kiến ở Đại Thính Đường Phaolô 6 có 50 
Hồng Y và Giám Mục, đông đảo các Linh Mục, Tu Huynh và Nữ Tu, Giáo Dân hoạt động trong lãnh vực 
giáo dục Công Giáo.  

Đầu buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha và mọi người đã nghe những chứng từ cảm động về các hoạt 
động giáo dục đa ngành, dấu chỉ sự hiện diện của Giáo Hội trong mọi góc trời, tìm cách thăng tiến phẩm 
giá con người, đối thoại và văn hóa, qua các tổ chức Giáo Dục Công Giáo. Tiếp đến Đức Thánh Cha đã 
ứng khẩu trả lời một số câu hỏi do các tham dự viên nêu lên. Ngài nhấn mạnh một điều thiếu sót tại nhiều 
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nơi trong ngành giáo dục ngày nay là sự thiếu chiều kích siêu việt. Đức Thánh Cha nói: “Đối với tôi, cuộc 
khủng hoảng lớn nhất trong ngành giáo dục, để lãnh vực này có chiều kích Kitô, đó là sự khép kín đối với 
siêu việt. Với xu hướng của chủ thuyết tân thực nghiệm, chúng ta khép kín đối với siêu việt. Cần chuẩn bị 
các tâm hồn để Chúa biểu lộ trọn vẹn, trong chiều kích nhân tính và cả chiều kích siêu việt”. 

Nhưng Đức Thánh Cha cảnh giác rằng đừng bao giờ có những hành động “chiêu dụ tín đồ” 
trong giáo dục: “Giáo dục theo tinh thần Kitô không có nghĩa là dạy giáo lý hoặc chiêu dụ người khác 
theo đạo, nhưng là giúp người trẻ tiến bước trong mọi giá trị nhân bản, và điều này phải bao hàm cả 
chiều kích siêu việt”. 

Đức Thánh Cha chống lại xu hướng “ưu tuyển” trong ngành giáo dục: chỉ có những người có 
trình độ nào đó mới được quyền hưởng một nền giáo dục. Đó là một thực tại đáng tủi hổ trên thế giới, 
sự tuyển lựa này làm cho con người xa cách nhau thay vì giúp họ xích lại gần nhau: người giàu và 
người nghèo, các các nền văn hóa với nhau.. thế giới không thể tiến triển với một nền giáo dục quá 
tuyển lựa; giáo dục trong khuôn khổ những bức tường của một nền văn hóa tuyển chọn”. 

Trích t ừ bản tin c ủa VietCatholic, Vui S ống Trên Đời 
  

 
 

TÔI LÀ KITÔ HỮU, NHƯNG... 
“Tôi là Kitô hữu, là người Công Giáo, nhưng tôi không tin...” 

Đã bao nhiêu lần bạn nghe câu nói kinh khủng đó ? Người 
Công Giáo muốn nói gì ? Phải chăng đó chỉ là một câu sáo ngữ đặc 
trung văn hóa mà người ta có từ khi sinh ra, hay câu đó có ý nghĩa 
khác ? Bạn có thể là người Công Giáo thực sự khi lên án các giáo 
huấn nào đó của Công Giáo ? 

Theo định nghĩa, là người Công Giáo nghĩa là hiện hữu trong 
mối quan hệ đức tin với huấn quyền của Giáo Hội, và chấp nhận ý 
niệm về sự kế vị các tông đồ. Làm sao người ta nói mình là Công Giáo 
mà lại công khai không đồng thuận với các giáo huấn của những 
người kế vị các Tông Đồ ? Ngày nay, Tin Lành đã cho thấy vết sẹo 
hữu hình của cách giải quyết theo chủ nghĩa cá nhân này, do đó thần 
học và tín lý bị đúc khuôn xung quanh sự kết án theo chủ nghĩa đó. 

Thật không may, người Công Giáo không miễn nhiễm với 
hiện tượng này về việc phỏng tạo Thiên Chúa và thần học theo nhu cầu và ước muốn của mình. Nếu 
chúng ta không thích giáo huấn của Giáo Hội, chúng ta cứ làm ngơ hoặc công khai phản đối, trong khi 
đó vẫn nhận mình là người Công Giáo. Tôi không đồng ý với ai về huấn giáo của Giáo Hội Công Giáo ? 
Có một số giáo huấn của Giáo Hội thử thách tôi về trí tuệ và tâm linh ? Dĩ nhiên là có. Có thể tôi phải 
dành nhiều thời gian cầu nguyện để cố gắng hiểu giáo lý ? Dĩ nhiên là có. Nhưng tôi không có quyền nói 
giáo lý sai – cố gắng hiểu giáo lý là một chuyện, tuyên bố giáo lý sai là chuyện khác. 

Giáo Hội Công Giáo không giả vờ là một thể chế dân chủ mà trong đó thần học được biểu quyết 
bởi đa số những người tin. Đầu của Giáo Hội là Đức Giêsu Kitô, và Chúa Thánh Thần được gởi tới để 
hướng dẫn các Tông Đồ ( chứ không phải bạn hoặc tôi ) và những người kế vị trong chân lý. Bạn có 
thực sự muốn rằng cách thức của Chúa không thử thách chúng ta ? Bạn có thực sự muốn rằng cách 
thức của Chúa nhạy bén với sự thay đổi của xã hội về ý kiến ? 

Chúng ta có nên chấp nhận một cách mù quáng về những điều Giáo Hội dạy ? Tôi tin rằng 
chúng ta được mời gọi để kiểm tra niềm tin của chúng ta và của Giáo Hội. Nếu bạn thấy mình nghi ngờ 
giáo huấn của Giáo Hội, bạn nên làm gì ? 

Đối với tôi, đây là vài điều hữu ích đã giúp tôi trong quá khứ: 

1. Hãy chắc chắn rằng bạn biết Giáo Hội thực sự dạy điều gì. Tôi không thể nhớ đã bao lần tôi 
đọc chữ “niềm tin” của Giáo Hội Công Giáo, hoặc được nhiều người hỏi về từ ngữ này, và rồi tôi phát 
hiện rằng Giáo Hội Công Giáo không dạy chúng ta những “niềm tin” này – tức là sự tin tưởng chứ không 
phải là đức tin! Hãy luôn xem lại một giáo huấn qua giáo lý hoặc hỏi một Linh Mục nào đó. Cuối cùng, 
bạn có thể thấy rằng bạn đã dành thời gian quý giá khi nghi ngờ vấn đề nào đó mà Giáo Hội của Đức 
Giêsu Kitô chưa bao giờ tin. Ơn bất khả ngộ của Đức giáo hoàng có thể có vẻ làm cho bạn hiểu lầm 
rằng Giáo Hội tin các giáo hoàng sinh ra đều không có tội và suốt đời cũng không phạm tội. Giáo hoàng 
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chỉ không sai lầm khi lấy quyền kế vị Tông Đồ Phêrô mà tuyên bố một tín điều. Khái niệm này dễ hiểu 
hơn nếu bạn biết Giáo Hội tin điều gì. 

2. Hãy dành thời gian tìm hiểu vấn đề Đức Tin, cố gắng hiểu nguồn gốc Đức Tin của Giáo 
Hội ( nghĩa là Kinh Thánh ), và các mối quan hệ của Đức Tin. Nói về giáo huấn của Giáo Hội đối với 
vấn đề ngừa thai không có nghĩa là bạn tự nhiên hiểu điều đó. Dành thời gian tìm hiểu về những gì 
Giáo Hội tin đối với luật hôn nhân và Tông thư “Sự sống Con người” ( Humanae Vitae ) sẽ giúp bạn 
hiểu giáo huấn của Giáo Hội. 

3. Hãy cầu nguyện về vấn đề này. Đừng ngại nói với Chúa rằng bạn thực sự không hiểu vấn đề 
nào đó, và rồi bạn sẽ thấy một số niềm tin khả nghi. Tôi luôn cảm thấy hữu ích khi cầu xin các thánh 
nguyện giúp cầu thay khi tôi thấy có điều gì đó nghi ngờ. 

Mấy điều trên đây không là các hướng dẫn “bất khả ngộ” giúp bạn giải quyết mọi vấn đề khả 
nghi về tâm linh của bạn, đó chỉ là kinh nghiệm riêng của tôi về việc nghi ngờ niềm tin của Giáo Hội. 
Thật là thú vị vì nhờ vậy mà tôi có thể chân thành nói rằng tôi đã luôn hiểu được giáo huấn của Giáo 
Hội. Dĩ nhiên một số giáo huấn vẫn khó hơn so với những điều được tôi tán thành, nhưng nhờ ơn Chúa, 
tôi đã luôn đạt tới mức hiệp thông hoàn toàn với Nhiệm Thể của Đức Kitô.  

Từ nay, khi tuyên tín “duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền” trong Thánh Lễ, chúng ta 
hãy dành một chút thời gian để suy tư về mối quan hệ này. Chúng ta hãy nhớ rằng chỉ có MỘT Giáo Hội 
của Đức Giêsu Kitô, và Giáo Hội này không chỉ đáp ứng cho bạn và cho tôi, mà còn có Chúa Giêsu Kitô 
là Đầu, đồng thời được Chúa Thánh Thần hướng dẫn. 

OLIVER LLEWELLYN OLIVER 
Bản d ịch của TRẦM THIÊN THU, từ IgnitumToday.com 

 
 

 

CHIA SẺ CỦA NGƯỜI SỐNG SÓT  
TRONG ĐÊM 13.11.2015 Ở PARIS 

Isabel Bowdery, cô gái ng ười Nam Phi, sinh viên m ới tốt nghi ệp, 22 tuổi, đã đến xem bu ổi biểu 
diễn nhạc rock ở nhà hát Bataclan vào th ời điểm các tay súng xông vào t ấn công. Chính quy ền Paris 
xác nh ận 89 người thi ệt mạng tại hiện trường xả súng ở nhà hát Bataclan. Đây là điểm tấn công có 
thương vong cao nh ất trong đêm Paris b ị khủng bố ngày 13.11.2015. Bài vi ết của Isabel Bowdery đã 
được chia s ẻ hơn 400.000 lần trên Facebook và được rất nhi ều người quan tâm.  

Hàng ch ục người b ị bắn chết trước mặt 

 “…Bạn không hình dung nổi chuyện này sẽ xảy ra với 
mình. Đó là một đêm nhạc rock cuối tuần. Không khí thật tưng 
bừng, ai nấy đều nhảy múa, vui cười rộn rã. Ngay cả khi 
những gã kia (khủng bố) đi vào lối cửa trước, bắt đầu bắn giết, 
chúng tôi vẫn còn ngây thơ nghĩ đó là một phần của tiết mục. 

Đó chính xác là một vụ thảm sát. Hàng chục người bị 
bắn ngã ngay trước mặt tôi. Máu chảy tràn sàn nhà. Tiếng 
nức nở từ những người đàn ông ôm chặt thi thể còn ấm nóng 
của bạn gái mình như chọc thủng bầu không khí của nhà hát. 
Chỉ trong một thoáng, bao dự định bỗng nát tan, bao gia đình 
bỗng bị nhấn chìm trong đau khổ. 

Tôi nằm giả chết suốt một tiếng đồng hồ, cô độc và 
hoảng loạn, giữa những người không còn thấy người thương 
yêu của mình động cựa gì nữa. Tôi nín thở, ráng không cử động, không khóc, không cho lũ khốn kia thấy nỗi sợ hãi mà chúng muốn gieo rắc. 

Tôi đã may mắn thoát chết một cách diệu kỳ. Nhưng rất nhiều người khác thì không. Những 
người vô tội ấy cũng ở đây đêm nay đơn giản chỉ vì họ muốn có một buổi cuối tuần vui vẻ. Thế giới thật 
tàn nhẫn. Và những tội ác thế này diễn ra là minh chứng mạnh mẽ cho sự tồi bại của loài người. 

Hình ảnh của những kẻ khủng bố kia vây quanh như một lũ kền kền rồi sẽ ám ảnh tôi suốt cuộc 
đời còn lại. Cách chúng vẫn lăm lăm nhắm vào những người đã bị bắn gục, không gợn chút áy náy cho 
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mạng sống con người. Tôi cảm giác như tất cả chuyện này đều không thực. Tôi mỏi mòn nằm đợi 
khoảnh khắc ai đó đứng lên nói không phải đâu, đây chỉ là một cơn ác mộng. 

Những người hùng th ầm lặng 

Việc sống sót trong thảm hoạ này cho tôi cơ hội để nhắc đến những người hùng thầm lặng. Nhắc 
đến một người đàn ông đã dỗ dành tôi, liều mạng để che chắn cho tôi khi tôi đang nức nở. 

Nhắc đến một cặp đôi nọ, trong phút sinh ly tử biệt vẫn nói những lời yêu, để tôi vững tin cái 
THIỆN sẽ mãi còn. Nhắc đến những cảnh sát đã cứu thoát hàng trăm con tin. 

Nhắc đến một người xa lạ đã nâng tôi đứng lên khỏi vệ đường, an ủi tôi suốt 45 phút khi tôi nghĩ 
người mình yêu đã chết. Nhắc đến một người đàn ông bị thương mà tôi tưởng đó là người yêu mình; 
khi tôi nhận ra mình lầm, anh vẫn ôm chặt lấy tôi và bảo mọi thứ sẽ ổn, sẽ ổn, dù chính anh cũng đang 
cô độc và hoảng loạn. 

Nhắc đến người phụ nữ nọ đã mở cửa nhà cho những người sống sót vào trú ngụ. Nhắc đến 
người bạn cho tôi ở tạm và chạy ra ngoài mua quần áo mới, để tôi không phải mặc một chiếc áo vấy máu. 

Nhắc đến tất cả các bạn – những người đã gửi tin nhắn ủi an động viên. Các bạn làm tôi tin thế 
giới này còn cơ hội để tốt lên, để chuyện kinh khủng thế này không bao giờ xảy ra nữa. 

Hãy ngủ yên ! 

Nhưng trên hết, những lời này tôi xin dành 
cho hơn 89 người bị giết trong nhà hát, những 
người đã không đủ may mắn để còn được thức 
dậy hôm nay. Xin dành cho nỗi đau mà gia đình, 
người thân họ đang phải gánh chịu. Tôi hiểu 
không gì có thể xoa dịu được nỗi đau này. 

Tôi có cơ duyên được kề vai cùng họ 
trong những giây phút cuối đời. Giây phút đó, 
khi nghĩ mình sắp chết, tôi cam đoan những ý 
nghĩ sau cuối không phải về lũ súc vật đã gây ra 
thảm hoạ này, mà là về những người mình 
thương yêu. 

Khi nằm trên vũng máu của những người xa lạ, chờ viên đạn định mệnh bay đến kết thúc 22 năm 
ngắn ngủi đời mình, tôi nhớ lại từng gương mặt thân thương và thì thầm nhắc đi nhắc lại “I love you”. 

Tôi nhìn lại những phút giây đáng nhớ của đời mình, ước sao những người thân thương biết tôi 
yêu họ dường nào, và ước họ hiểu rằng dù bất cứ điều gì xảy ra với tôi, tôi cũng mong họ đừng đánh 
mất niềm tin vào tính THIỆN ở con người. 

Đêm qua, cuộc sống của nhiều người đã thay đổi mãi mãi. Và có một điều hoàn toàn phụ thuộc 
vào chúng ta: Chúng ta có đủ can đảm để sống tốt hơn, sống tử tế hơn, để viết tiếp một tương lai mà 
những người đã khuất mơ về nhưng không bao giờ có cơ hội được sống trọn vẹn ? 

Hãy ngủ yên. Chúng tôi không bao giờ quên các bạn”. 

ISABEL BOWDERY 

 

 
CON ĐƯỜNG NHỎ CỦA TÌNH YÊU 

Tiếp sau hội nghị của phái đoàn Toà Thánh với các quan chức tại Bắc Kinh kéo dài từ ngày 11 
tháng 10 đến 16.10.2015. Chính quyền Trung Quốc đã cho triệu tập một nhóm 25 người gồm Giám 
Mục, Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân để học tập cùng các quan chức Cục Quản Lý Tôn Giáo từ ngày 19 đến ngày 24.10.2015 tại tỉnh Quý Châu. Trong những ngày làm việc này, ông Chen Zhongrong, phó 
giám đốc điều hành công tác tôn giáo, nêu rõ lập trường của chính phủ: “Tại thời điểm này thì tình yêu 
vì Giáo Hội và đất nước phải được thể hiện bằng cách đề cao việc Trung Hoa hoá và tăng cao mức dộ 
quản lý tại các Nhà Thờ một cách sâu sắc hơn”.  

Trung Hoa hoá là danh từ được sử dụng bởi chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lần đầu tiên vào 
hồi tháng 8 năm 2014, là một chính sách trong đó Giáo Hội được khuyến khích thích ứng với xã hội 
Trung Quốc qua sự hướng dẫn của Đảng Cộng Sản: “Yêu nước và yêu Giáo Hội đều là tình yêu ( đến ) 
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từ Thiên Chúa. Họ Trần ( Chen ) nói thêm rằng ông hy vọng các nhà lãnh đạo Công Giáo sẽ tiếp tục 
bước đi trên con đường của một Giáo Hội độc lập với một ý chí vững chắc” ( Nguồn: Vietcatholic, 
31.10.2015, Trần Mạnh Trác, Vatican và Trung Quốc đã họp kín tại Bắc Kinh ).  

Cái “Nước” và “Giáo Hội” mà Hiệp Hội Công Giáo nói là mình… "yêu" ấy, chỉ có thể là chế độ 
Cộng Sản và Giáo Hội Tự Trị Trung Quốc. Hiểu như thế thì cả hai thứ "yêu" ấy đều khôbng thể đến từ 
Thiên Chúa. Tại sao ? Bởi vì cứ cho cái gọi là yêu nước, yêu Giáo Hội ấy là "yêu" đi nữa thì đó cũng chỉ 
là yêu thế gian. Đang khi đó tình yêu thế gian và Tình Yêu Thiên Chúa không thể đánh đồng là một vì nó 
hoàn toàn trái ngược nhau. Một đàng là mê muội đắm chấp chỉ đem đến sự chết. Một đàng thì đem lại 
sự sống phước hạnh đời đời. 

Chính bởi vậy Thánh Gioan nói: “Chớ thương yêu thế gian cũng đừng thương yêu các vật ở thế 
gian nữa. Nếu ai thương yêu thế gian thì tình thương yêu Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong 
thế gian như tư dục của xác thịt, tư dục của mắt và sự kiêu căng của đời sống này đều chẳng phải từ 
Cha bèn là từ thế gian mà ra. Vả thế gian với tư dục của nó đều qua đi. Song ai làm theo Thánh Ý Thiên 
Chúa thì tồn tại đời đời” ( 1Ga 2, 15 - 17 ). 

Những ai còn thương yêu thế gian thì không thể có Tình Yêu Cha bởi một lẽ đơn giản là vì Cha 
là Đấng Thiên Chúa nội tại ở nơi mình. Nếu Thiên Chúa là Đấng Nội tại thì lẽ ra phải quay vào bên trong để yêu mến Ngài thì lại quay ra nơi thế giới ngoại vật thì làm sao có thể có được Tình Yêu Cha ? Thế 
gian ngoại vật là cõi chết, hay nói cách khác, đó là cõi hư phù sinh diệt mà Chúa Giêsu đã có lần đề 
cập: “Ngài phán cùng kẻ khác rằng: "Hãy theo Ta", kẻ ấy nói: "Thưa Chúa, xin cho tôi về chôn cất cha 
tôi trước đã." Nhưng Chúa nói: "Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết của họ, còn ngươi hãy đi rao giảng Nước 
Thiên Chúa” ( Lc 9, 59 - 60 ). 

Dưới cái nhìn thấu triệt của Chúa thì thế gian và những gì thuộc về nó đều là cõi chết. Chôn cất 
cha mình là bổn phận không thể bỏ qua, thế nhưng khi nghe người con xin phép thì Chúa Giêsu lại bảo: 
"Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi, hãy theo Ta để rao giảng Tin Mừng Nước Trời." Chấp nê vào 
những nghi thức tập tục của người đời, đó là trở ngại rất lớn trên con đường tìm kiếm chân lý. Đối với Đức Kitô thì việc rao giảng Nước Thiên Chúa phải là việc ưu tiên trước hết không thể lưỡng lự chần 
chờ. “Ai đã tra tay cầm cày còn ngoái lại đăng sau thì không xứng đáng với Nước Đức Chúa Trời” ( Lc 
9, 62 ). Chúa ví việc rao giảng Tin Mừng như việc cày ruộng là để cho thấy chân lý chỉ có thể tìm được 
khi con người có sự dứt khoát bỏ mình theo Chúa, cũng như sự kiên định không lay chuyển.  

Dù ở trong đấng bậc nào, Giáo Sĩ hay Giáo Dân muốn theo Chúa cũng phải bỏ mình, tức bỏ 
“Cái Tôi” đi. Cái Tôi, Ta, Mình hoàn toàn không có thực đó chỉ là do chấp mà có vậy thôi. Có thể nói toàn 
bộ đạo lý bỏ mình của Đức Kitô tất cả chỉ để phá chấp. Tuy nhiên sự phá chấp ấy không phải để trở về 
với cái không không tịch diệt của Tiểu Thừa Phật Giáo, nhưng là để cho Tình Yêu Thiên Chúa ngày 
càng triển nở trong ta. Để cho Tình Yêu Thiên Chúa được triển nở thì không thể có cách nào khác là hết 
lòng thực thi giới răn Mến Chúa Yêu Người. 

Có luật sư trong phái Pharisêu hỏi để thử Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, trong luật pháp điều răn nào 
là lớn hơn ? Chúa Giêsu đáp: "Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý chí mà thương yêu Chúa là Đức 
Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn lớn hơn và đầu nhất. Còn điều thứ hai cũng vậy: "Ngươi hãy thương yêu 
người lân cận như mình. Cả luật pháp lẫn tiên tri đều tóm lại trong hai điều răn ấy” ( Mt 22, 35 – 40 ). 

Mến Chúa và Yêu Ngươi tuy là hai nhưng thực chất chỉ là một. Tại sao ? Bởi vì yêu Chúa là yêu 
Chúa ở nơi người, còn yêu người là yêu người ở nơi Chúa. Không thể tách Thiên Chúa và con người 
thành hai thực thể riêng biệt, bởi như thế sẽ không thể có Tình Yêu dù 
là với con người hay với Thiên Chúa. Ngày nay người ta đang cổ xuý 
cho việc lấy bác ái để thay cho đức tin bằng cách chăm lo cho người 
nghèo, người bị bỏ rơi hay kỳ thị v.v… mà chẳng cần chi tới sự hiện 
diện của Thiên Chúa. Nếu Thiên Chúa không hiện hữu thì tôn giáo 
không thể tồn tại, ấy là bởi vì tôn giáo cũng gọi là đạo tức con đường 
tâm linh tìm kiếm Thiên Chúa.  

Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất nhưng lại có nhiều con đường 
để đến với Ngài. Đạo Chúa nhìn  nhận Thiên Chúa là Tình Yêu, bởi đó 
cho nên con đường đến với Thiên Chúa cũng phải là Con Đường Tình 
Yêu. Trong thời mà Đức Tin hầu như bị cạn kiệt này, Chúa Giêsu đã 
mạc khải cho Consolata Betrone ( 1903 – 1946 ) Nữ Tu Dòng Capucine 
( Ảnh chụp ), một linh đạo mới mẻ gọi là “Con Đường Nhỏ Của Tình 
yêu”. Tuy gọi là mới nhưng nó chỉ… mới trong cách hành trì chứ còn 
nội dung vẫn là con đường bước vào Nước Trời của các trẻ nhỏ: “Quả 
thật Ta nói cùng các ngươi: hễ ai chẳng nhận lấy Nước Trời như một 
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trẻ nhỏ thì hẳn chẳng được vào đó” ( Mc 10, 15 ). 

Trẻ nhỏ ám chỉ cho những tâm hồn đơn sơ dễ tin dễ đáp nhận tiếng Chúa ở trong lòng. 
Consolata là một trẻ nhỏ theo cái nghĩa như thế “Trong tập nhật ký tự thuật chị kể rằng: Một ngày thứ 
hai nọ trong mùa hè 1924, cô Dina Richetto, một trong các bạn đồng lứa tuổi của tôi nhờ tôi giữ dùm 
một cuốn sách. Đó là cuốn Truyện Một Linh Hồn. Sau cơm chiều, tôi ra ngồi trên bao lơn trước cửa tiệm 
tạp hoá của gia đình tôi và dưới ánh đèn đường tôi khởi sự đọc truyện của chị Têrêsa Hài Đồng Giêsu. 
Một cảm xúc xâm chiếm tôi. Tôi chính là linh hồn yếu đuối mà Chúa Giêsu đã khám phá ra: “Chúa sẽ 
tìm được linh hồn nào yếu đuối hơn linh hồn tôi ? Lời mời gọi các linh hồn nhỏ lôi kéo tôi: Sống Tình 
Yêu là yêu Chúa Giêsu. Tôi muốn yêu Chúa Giêsu như chưa hề có ai yêu được như vậy. Tôi gục đầu 
vào hai bàn tay và nghe có tiếng Chúa gọi trong lòng, một tiếng gọi luôn luôn thúc bách hơn mãi” ( Lm. 
Lorenzoo Sales, Con đường nhỏ của Tình Yêu ). 

Như một sự ngẫu nhiên tình cờ, cô bé Betrone được nhờ giữ dùm một cuốn sách truyện và cô đã 
đọc dưới ánh đèn đường trong lúc coi quán bán hàng. Thế nhưng ở đây chẳng có chi là tình cờ, Chúa đã 
chọn Betrone cho một sứ mạng lớn lao và chị đã đáp ứng lời mời một cách nồng nhiệt muốn yêu mến 
Chúa Giêsu như chưa hề có ai yêu như vậy. Yêu mến Chúa là một ơn huệ lớn lao, và ơn huệ này sở dĩ có được, không phải do mình muốn, nhưng là ơn ban của Cha: “Nếu Cha chẳng cho thì chẳng ai đến cùng 
Ta được” ( Ga 7, 65 ). Ơn huệ đến từ Cha đang khi đó Cha lại là Đấng Tình Yêu ở trong ta: “Thiên Chúa là 
Tình Yêu. Ai ở trong Tình Yêu là ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy” ( 1Ga 4, 16 ).  

Do bởi ảnh hưởng của Tội Nguyên Tổ nên tâm trí con người luôn hướng chiều ra bên ngoài nơi 
thế giới ngoại vật để tìm cầu thế nên không “Ở” được trong Thiên Chúa Tình Yêu là Đấng vốn hằng hữu 
ở trong ta. Chúa Giêsu dạy chị Consolata một công thức rất vắn gọi là Tác Động Yêu Mến để cho ta có 
thể “Ở” được trong Tình Yêu: Giêsu Maria lòng con yêu mến xin cứu các linh hồn”.  

Tác động yêu mến không phải là lời nguyện tắt, nhưng đúng như 
tên gọi, nó cần phải duy trì liên lỷ ở trong tâm. Sự liên lỷ này hết sức cần 
thiết bởi vì nó giúp cho ta “Ở” được trong Chúa. Hễ rời bỏ Tác Động khi 
nào thì khi ấy ta không còn được “Ở” trong Chúa nữa. Để “Ở” trong Chúa 
cách liên tục như thế là điều rất khó. Thế nhưng chính vì cái khó ấy mới đòi hỏi ta cần phải chiến đấu. 

“Ngày 16.9.1936, Chúa nói với Consolata: "Con tưởng Cha không 
thể ban cho con Tình Yêu liên tục hay sao ? Nhưng Cha thích con chiến đấu, ngã rồi trỗi dậy. Tóm lại, Cha muốn con cố gắng và làm những gì 
con có thể làm được. Cha rất vui mừng thấy con gan dạ vượt qua mọi trở 
ngại để tiếp tục Tác Động Liên Lỷ Yêu Mến của con”. Chúa Giêsu cho chị 
thấy rõ Động Liên Lỷ Yêu Mến là một Thánh Giá và đòi hỏi tất cả tài năng 
của linh hồn phải cố gắng liên tục để thủ tiêu mọi tư tưởng và từng tư 
tưởng vô ích. Để khích lệ chị dấn thân vào con đường cam go này Chúa 
Giêsu khuyên chị đừng nghĩ đến tương lai nhưng sống và thánh hoá giây 
phút hiện tại trong Động Liên Lỷ Yêu Mến: “Con hãy sống Tinh Yêu từng 

phút một chứ cả ngày thì dài quá cho con đấy !”  

 Không nghĩ đến tương lai, không nuối tiếc quá khứ, mà chỉ sống trong từng giây phút hiện tại lúc 
này và ở đây ( Hic et Nunc ). Sống giây phút hiện tại với từng Tác Động Yêu Mến là điều rất khó đòi hỏi 
cần nhiều cố gắng. Thế nhưng mỗi cố gắng ấy dù âm thầm nhỏ nhít đã chứng tỏ lòng trung thành của ta 
trong Tình Yêu Mến Chúa và ắt sẽ được thưởng công xứng đáng: “Hỡi đầy tớ lương thiện trung tín kia ơi, tốt lắm. Ngươi đã trrung tín trong việc nhỏ Ta sẽ đặt ngươi trên việc lớn. Hãy vào mà hưởng sự vui 
mừng của chủ ngươi” ( Mt 25, 21 ). 

PHÙNG VĂN HOÁ 

 
 

NHÂN NGÀY NHÀ GIÁO VI ỆT NAM,  
NÓI VỀ TRUYỀN THỐNG “TÔN SƯ, TRỌNG ĐẠO” 

Dân tộc ta có truyền thống “tôn sư, trọng đạo”. Tôn sư có nghĩa là kính trọng người thầy. Trọng đạo nghĩa là đề cao nghề dạy học. Từ xưa tới nay, chúng ta đã có nhiều câu thành ngữ, tục ngữ, nhiều 
tác phẩm văn học,nghệ thuật... tôn vinh nghề giáo. Đặc biệt, trong chế độ hiện thời, ngành giáo dục 
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nhận được rất nhiều ưu đãi qua việc ưu tiên giáo dục công và chính sách “xã hội hóa giáo dục”. Cả đất 
nước dường đang được tạo mọi điều kiện để phát triển tốt nhất, với chính sách “xóa mù chữ” được áp 
dụng trên khắp mọi miền. 

Thừa thầy, thi ếu thợ ?  
Mặc dù vậy, truyền thống “tôn sư trọng 

đạo” không những không tạo ra những thành 
quả tốt đẹp mà còn hình thành thói tôn sùng 
bằng cấp một cách mù quáng, sự “bợ đỡ” thầy 
cô giáo cũng như ngành giáo dục còn khiến 
xã hội trở nên “thừa thầy, thiếu thợ”, mất hết 
khả năng sản xuất, tạo ra những “hũ tục” mới 
như nạn đút lót thầy cô và tệ nạn học thêm tại 
nhà thầy cô giáo... 

Trong khi chương trình giáo dục không 
được cập nhật, các phương pháp giáo dục mới không được triển khai trong nhà trường... tất cả những chính 
sách được thực hiện một cách sai lầm, cẩu thả đó không những không đưa đất nước trở thành một quốc gia 
văn minh, hiếu học mà còn khiến mỗi người mẹ hàng ngày lo lắng khi “phải” gửi con đến trường. 

“Không thầy đố mày làm nên” chính là câu thành ngữ đầu tiên mà mỗi người Việt đều biết rõ từ 
những ngày đầu tiên đi học. Niềm tin này, cộng với sự thiếu hiểu biết và việc quá bận rộn với “miếng 
cơm manh áo” khiến mỗi ông bố, bà mẹ Việt đều tin tưởng, giao phó hoàn toàn sứ mệnh giáo dục con 
mình cho nhà trường và thầy cô giáo. 

Điều đáng nói ở đây, là quá trình hoàn thiện nhân cách, trí tuệ cũng như tinh thần của mỗi con 
người phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, trong đó, quan trọng nhất là sự tự hoàn thiện của mỗi cá nhân. 
Tôn trọng thầy cô, biết ơn những người đã giúp mình hoàn thiện trí tuệ, nhân cách là một việc hoàn toàn 
đúng. Tuy nhiên, đẩy sự biết ơn đó đến mức “tôn sùng”, khẳng định rằng một cá nhân sẽ không thể làm 
nên việc gì nếu thiếu sự hướng dẫn của người thầy chính là cách tốt nhất để làm thui chột sự tự tin, tinh 
thần tự học hỏi và vươn lên của mỗi con người. Hơn nữa, làm hạn chế vai trò của gia đình và xã hội 
trong “tam giác giáo dục” Gia đình – Nhà trường – Xã hội vốn vẫn được coi là giải pháp hoàn hảo giúp 
tạo nên thế cân bằng trong việc đào tạo một con người. 

Tuy nhiên, cũng bởi thiếu hiểu biết và không có thời gian dành cho việc giáo dục con cái, cha mẹ 
Việt thường phó mặc con cho thầy cô. Đó là lý do dễ hiểu để mỗi người Việt đều chấp nhận cách hành 
xử được hướng dẫn trong câu tục ngữ tiếp theo về truyền thống “tôn sư trọng đạo” rằng: 

“Muốn sang thì bắc cầu kiều, 
Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy.” 

Có lẽ, mọi vấn đề đều bắt đầu từ đây. Có ai mà không muốn sang sông, không muốn con mình 
nên người, thành đạt ? Mỗi người Việt Nam đều tin rằng “con hơn cha là nhà có phúc”. Bởi vậy, mỗi bậc 
làm cha mẹ đều nhất định sẽ “bắc cầu kiều” để con họ sang sông. Có điều, cầu kiều phải bắc như thế 
nào lại là một chuyện vô cùng quan trọng. 

“Bàng hoàng” v ới những kho ản thu “trên tr ời”  

Đầu năm học 2015, mỗi người dân Việt Nam đều “bàng hoàng” với những khoản thu “trên trời” 
cho năm học mới. Cộng đồng mạng đã cùng chia sẻ bảng kê danh sách những khoản thu dài dằng dặc 
và tỉ mỉ đến sống sượng của rất nhiều trường học, đặc biệt là các trường mầm non, đối tượng được bố 
mẹ quan tâm đầu tư nhất. Những khoản thu đầu năm lên tới 5 – 6 triệu đồng, trong khi thu nhập bình 
quân của mỗi bậc cha mẹ chỉ đạt 4 – 5 triệu một tháng. Họ sẽ phải xoay xở thế nào để cho con đến 
trường ! ?! để mỗi đứa trẻ đều được “xóa mù” theo chính sách của Đảng và Nhà Nước ? Quả là “một 
câu hỏi lớn không lời đáp”. 

Trong vai một bà mẹ “bức xúc” về quá nhiều khoản thu thiếu tình, vô lý và không có hóa đơn, 
chứng từ; Hạ Vũ đã có một cuộc “cãi vã” ra trò với cô giáo chủ nhiệm của con một người bạn hiện đang 
học tiểu học ở Hà Nội. Cô giáo cho rằng: 

“Điều hòa, máy chiếu là cái tự nguyện “xã hội hóa” của quý phụ huynh. Tự nguyện chứ không 
phải nhà nước tài trợ. Bất kỳ một trường nào trong thành phố Hà Nội, theo luật chị nắm bắt được. Mình 
tự nguyện ủng hộ thì mình sẽ đóng cái chi phí, hao tổn trong quá trình mình sử dụng. 

Quỹ ủng hộ. Em cũng thừa biết nếu các con không làm ra tiền thì chắc chắn các trường, các 
quận đoàn, thành đoàn sẽ không có một đồng nào để mà hoạt động. Không có đoàn thì làm sao có 
đảng. Một khối cơ quan nhà nước bao giờ cũng thế, mình làm việc phải theo sự chỉ đạo đầu tiên là 
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Đảng, Chính quyền. Đây có phải riêng lớp này chị tự đề ra đâu. Chị trả lời theo công văn mà. Bây giờ chị 
chỉ giải thích cho em như vậy còn em thắc mắc cái gì thì lên nhà trường mà thắc mắc. Chị có thu cái gì 
sai, có phổ biến cái gì sai không ? Rõ ràng là bây giờ bọn chị phải làm theo công văn thôi. Bọn chị chỉ 
hiểu là khi đã nhận trách nhiệm, bọn chị sẽ hết sức mình và sẽ làm việc theo đúng những gì Đảng và 

Nhà Nước giao cho. Ví dụ như dưới quyền của 
Phòng Giáo Dục, của Quận, nếu họ có yêu cầu 
gì, bọn chị sẽ làm hết sức.” 

 Tất cả những câu hỏi mà Hạ Vũ đã cố 
gắng “gài” vào trong cuộc phỏng vấn để có được 
đánh giá của cá nhân cô giáo về những khoản 
thu thiếu tình, thiếu lý đầu năm học mới cũng 
như sự vô nghĩa của những nỗ lực đóng góp và 
đóng góp của phụ huynh học sinh đều được cô 
khéo léo lái qua một câu trả lời duy nhất rằng “cô 
không làm gì sai, chỉ làm đúng nhiệm vụ được 
giao và quy trình, chính sách mà Đảng và Nhà 
Nước đã giao cho cô và rằng mọi người dân đều 
phải sống theo đoàn, theo hội”. 

Như vậy, “cái cầu kiều” những quý vị làm 
cha, làm mẹ muốn bắc để đưa con qua sông, 

cho dù tốt thế nào, thầy cô cũng chỉ có thể “thực hiện đúng nhiệm vụ Đảng và Nhà Nước giao phó”, 
không được lồng ghép một chút quan điểm, nỗ lực cá nhân nào trong khi thực hiện nhiệm vụ. 

Có thể, đó là một trong những nguyên nhân khiến nhiều trường hợp, học sinh bị bạn đánh ngay 
trong lớp học, trong suốt nhiều năm liền nhưng thầy cô không hề biết ? Cũng có thể, đó là một trong 
những nguyên nhân dẫn đến con số 178.000 thạc sĩ, cử nhân thất nghiệp theo thống kê đầu năm 2015 
cũng không khiến con số giáo viên, giảng viên giảm đi và các chương trình cải cách giáo dục được thực 
hiện triệt để hơn ? 

Không chờ đợi hoặc quá thất vọng về khả năng thay đổi theo chiều hướng tốt của ngành giáo 
dục, phụ huynh, đặc biệt là những người làm mẹ đã lo lắng sâu sắc hơn cho con cái của mình. Họ sử 
dụng chính sách “xã hội hóa” giáo dục để tự mình lập nên những trường tư thục, trung tâm ngoại ngữ, 
văn học, các chương trình ngoại khóa bổ sung kiến thức... cho trẻ em mà động lực thúc đẩy chủ yếu là 
để tìm tự mình tạo cho con mình một môi trường giáo dục an toàn, tích cực, phù hợp với tốc độ phát 
triển của toàn thế giới. 

Thanh Dung, giám đốc sáng lập một trường mầm non song ngữ trong nội thành Hà Nội chia sẻ 
lý do vì sao chị quyết định tự mở lấy trường cho con chị học: “Thứ nhất là về sự tin tưởng, về mặt giáo 
viên, về thời gian học của con. Họ nói nhưng đến lúc thực hiện thì lại không như thế. Các cô mua đồ 
chơi nhưng cũng chỉ để bày ra đấy. Mỗi cháu mỗi ngày cũng chỉ được phát một món đồ chơi để chơi từ 
đầu giờ đến cuối giờ. Mỗi lớp quá đông, hơn nữa lại phải phong bì cho các cô thì các cô mới có thái độ 
tốt với con mình còn việc chăm sóc tốt hay không thì mình cũng chịu.” 

Hoài Tâm, giám đốc một trung tâm đào tạo văn học cũng có cùng lý do thành lập trung tâm, cô 
cho biết: “Giúp trẻ yêu tiếng Việt, có thể nói được suy nghĩ của mình, yêu môn văn. Đơn giản, đầu tiên 
nó phải yêu tiếng mẹ đẻ của mình, yêu bằng chính nó chứ không phải bởi vì mọi người bảo rằng nó phải 
yêu.Phương pháp mà chúng tôi lựa chọn là phương pháp học theo hệ thống việc làm, nghĩa là các bạn 
ấy tự tạo ra các kiến thức của riêng mình, học qua trải nghiệm, học qua hoạt động. Học văn thì cứ hay 
nghe giảng giải rồi thì giáo điều. Mà văn chính là cuộc sống, chính là trải nghiệm thì các bạn phải biết 
quan sát chính cuộc sống của các bạn rồi từ đó rút ra được những cái của riêng các bạn ấy thì điều đó 
sẽ giúp cho tâm hồn của các bạn ấy đẹp. Đẹp thực sự từ trong tấm lòng, trong con tim chứ không phải 
chỉ đẹp khi mà người lớn bảo đấy là đẹp. 

Hiện tại với các cách giáo dục của trường công thì nó làm cho bọn trẻ bị khô cứng. Rất nhiều năm 
rồi mọi người nói về chuyện chép văn mẫu và nói rằng trẻ nói những điều sáo rỗng và không hiểu và 
chúng nó sợ tiếng Việt. Khi bắt đầu vào lớp một, mọi người đều nói “bắt đầu phải đi học đấy” rồi thì “phong 
ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam” nhưng mà thực sự ra là các bạn đã biết nói tiếng Việt rồi. Tại 
sao chính tiếng mẹ đẻ lại là phong ba, bão táp được. Tất cả đều là do cách truyền thụ của người lớn cho 
các bạn ấy và cái cách mà gây cho các bạn sự tò mò để càng ngày các bạn càng tự tìm thấy.” 

Những người phụ nữ mạnh mẽ, có điều kiện đã tự mình vươn lên, thiết lập môi trường giáo dục tốt 
nhất cho con mình cũng như các khách hàng “cùng đẳng cấp”. Cho dù họ, và khách hàng của họ, không 
phải là đảng viên, không tính toán được những đường đi rành mạch cho con họ ở một nước khác, những 
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nỗ lực này cũng đã đảm bảo cho con cái họ một môi trường học tập tốt hơn, cơ hội tiếp cận tốt hơn với 
các kiến thức mới và khẳ năng vươn tới những vị trí tốt đẹp hơn trong xã hội lúc trưởng thành. 

Thế còn những người phụ nữ nghèo, những nữ công nhân, những bác công nhân, những cô chủ 
các cửa hàng nhỏ lẻ, họ có lối thoát nào cho con cái của mình, trong xã hội được dành lấy từ tay tư bản 
để phục vụ lợi ích của họ không ? 

HẠ VŨ, RFA 19.11.2015 

KHI NGHĨA THẦY TRÒ CHỈ LÀ SỰ ĐỔI CHÁC 
Có phải tại Việt Nam, tình ngh ĩa thầy trò bây gi ờ ch ỉ còn là s ự đổi chác trong tr ường học, nên 

khi bước ra ngoài xã h ội, chẳng còn m ấy học trò n ặng tình mang theo hình ảnh người đã dạy mình ?  

Thống kê của trang tin therichest.com cho rằng giáo viên là một trong những nghề hạnh phúc 
nhất, cùng với các nghề khác như làm tóc, làm vườn, tiếp thị... nhưng ở Việt Nam hiện nay, thực tế lại 
khác. Từ lâu, giáo viên ở Việt Nam bị coi là nghề không làm ra nhiều tiền, thậm chí đó là ngành nghề 
cần được xã hội hỗ trợ. Trong mắt các phụ huynh, quà cáp thế nào cho thầy cô giáo của con trong 
những dịp lễ tết là điều họ quan tâm, nhằm giúp cho con họ hưởng được điều kiện học hành tốt nhất. 

Còn trong mắt học trò – lứa tuổi học cấp 2, cấp 3 – cứ thầy cô giáo nào khó khăn, hay gọi mình 
lên bảng thì… ghi danh học thêm với họ là lựa chọn tốt nhất ! Và tất nhiên, thần tượng của giới trẻ hiện 
nay không phải là thầy cô của họ, mà chính là hình ảnh lung linh huyền ảo của giới showbiz nhiều tiền 
lắm của – trong cũng như ngoài nước – bao gồm cả những hotgirl 
hay hotboy trạc tuổi. 

Vào những năm tôi bước vào đại học ( thập niên 80 của thế 
kỷ trước ), học sư phạm là lựa chọn cuối cùng của bạn bè tôi, khi 
không còn cách khác. Lớp có 52 bạn thì đến hơn phân nửa thi vào đại học y khoa, đại học kinh tế, còn lại chọn trường tài chính kế 
toán, trường tổng hợp.  

Không có ai trong số bạn bè tôi chọn sư phạm, thế mà oái ăm 
thay, vì không đủ điểm vào đại học, đa số bạn bè tôi phải học cao đẳng sư phạm hay trung học sư phạm – một quyết định của ban 
tuyển sinh lúc bấy giờ, cứ ai thi đại học thiếu điểm thì chuyển vào hai 
trường đó, do số thí sinh chọn thi vào sư phạm quá ít. 

Để được tiếp tục đi học – vừa có học bổng vừa có gạo, tiêu 
chuẩn của sinh viên thời đó – nhiều người bạn của tôi bỗng nhiên trở 
thành thầy cô giáo dạy cấp 1 và cấp 2, và đáng buồn là có rất ít 
người yêu cái nghề giáo viên của mình. 

"Bỏ tiền vào phong bì là t ốt nhất" 
Tôi còn nhớ một cô bạn của mình sau này trở thành giáo viên 

cấp 1 ở một huyện ngoại thành có lần than phiền với tôi: “Ngày 20 tháng 11 đầu tiên của mình, bọn học trò 
chỉ toàn mang đến cho mình bún, bánh cuốn, bánh, trái cây, trứng gà… - những thứ nhà chúng bán hoặc 
tự làm, mà mình có thích những thứ đó đâu. Thế nên vào năm sau, trước ngày 20 tháng 11 mình phải nói 
thẳng với học trò đừng mang những thứ đó cho mình nữa !” Tôi hỏi: “Thế bạn thích học trò tặng mình cái 
gì ? – Bỏ tiền vào phong bì là tốt nhất, mình có thể mua thứ mình thích ! – Bạn tôi hồn nhiên trả lời. 

Kể từ ngày đó cũng gần 40 năm, điều đáng buồn là ý thích của thầy cô giáo ngày nay... dường 
như cũng chả khác mấy. 

Mới đây nhất, một bạn đồng nghiệp than thở với tôi: “Em gửi con trai 2 tuổi vào nhà trẻ. Tháng 
đầu tiên em mua quà tặng cô, cô nhận và không nói gì cả. Em nghĩ vậy là xong. 

Sau đó thấy bé ngày nào về nhà cũng khóc lóc tỏ vẻ không thích đi học, em dọ hỏi các phụ 
huynh khác, họ bảo em mua quà cho cô làm gì, đưa tiền ấy. Sau đó tháng nào em cũng gửi phong bì 
cho cô thì mọi chuyện khác hẳn, con em được săn sóc tốt hơn, không khóc khi đi học nữa. 

Một lần họp phụ huynh ở trường, một cô giáo đã nói thẳng với em: "Lương giáo viên rất thấp, 
chúng tôi chỉ sống bằng tiền phụ huynh cho”. Bạn ấy tỏ vẻ thất vọng vì hồi học ở quê nhà (một tỉnh miền 
Trung) cha mẹ bạn ấy không phải tốn tiền cho thầy cô mà bạn ấy vẫn thích đến lớp đến trường. 

Thời tôi đi học, cha mẹ tôi cũng chưa bao giờ phải mua quà tặng thầy cô, chứ đừng nói tặng 
thầy cô phong bì tiền, thế mà tôi vẫn lên lớp đều đều, năm nào cũng nhận phần thưởng. 
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Đó là điều may mắn của thế hệ tôi so với các thế hệ bây giờ, vì cho đến khi đầu đã bạc, tôi vẫn 
còn giữ được ký ức đẹp về những thầy cô của mình và việc rủ bạn bè cùng đến thăm thầy cô vào ngày 
20 tháng 11 là một trong những niềm vui. 

Nhưng con tôi thì không: chả có ai trong số những thầy cô đã từng dạy nó để lại cho nó ấn 
tượng về sự đam mê, về thiên chức đầy ý nghĩa của nghề giáo. 

Trong 12 năm học, dù chưa bao giờ thúc đẩy cha mẹ chuyện mua gì tặng thầy cô giáo vào ngày 
20 tháng 11 ( tôi luôn tự nguyện thu xếp việc đó như một bổn phận nhưng không bao giờ cho con tham 
gia ) nhưng mỗi khi nhắc đến các thầy cô cũ từng học, nó toàn nói với giọng châm chọc: “Ông ( hay bà 
ấy )… không thích đứa nào hỏi nhiều về bài học, cũng không thích đứa nào có ý kiến khác, cứ như bọn 
con là con vẹt ấy !” 

Mất dần ánh hào quang 

Mỗi khi nhớ đến thầy cô của mình, tôi thường buồn cho con. Suốt thời tiểu học và trung học, thầy 
cô luôn là thần tượng của tôi. Tôi nhớ năm đầu tiên bước vào trường trung học Lý Thường Kiệt – năm 
1973 – ở quê nhà, tôi đã choáng ngợp trước hình ảnh các giáo sư ( trước 1975 ở miền Nam: giáo viên 
dạy trung học được gọi là giáo sư ) đi xe hơi đến trường, thầy giáo mặc complet ( đồ veston bây giờ ), 
còn cô giáo mặc áo dài thướt tha. 

Chọn môn ngoại ngữ là tiếng Anh, bọn học trò lớp 6 chúng tôi mê mẩn cô giáo dạy tiếng Anh mỗi 
ngày đến trường là mặc một bộ áo dài khác nhau. Bọn tôi thường xì xào với nhau: Chắc cô có cả một tủ đầy áo dài, vì chưa bao giờ thấy cô mặc lại áo cũ. 

Các giáo sư trung học trong mắt chúng tôi thời ấy là những con người thành đạt, có vị trí ngoài xã 
hội nên rất đáng kính trọng. Cô giáo chủ nhiệm lớp 6 của tôi không chỉ có những giờ lên lớp rất hay về 
môn văn mà còn dạy bọn học trò cách ứng xử với nhau, cách ứng xử với mọi người khi ở ngoài đường. 

Chúng tôi rất yêu cô nhưng đến buổi tất niên chia tay vào cuối năm, chúng tôi chả có gì tặng cô 
ngoài những tấm thiệp tự vẽ bằng tay và mấy cành hoa giấy cùng chia nhau làm. Sau năm 1975, cũng 
học lại ngôi trường ấy, tôi sửng sốt trước hình ảnh một thầy giáo dạy tiếng Anh của lớp mình tranh thủ ít 
phút cuối giờ lên tiếng mời chào học trò mua… khoai lang nhà thầy trồng ! 

Hơn 40 năm sau, hình ảnh thầy cô giáo không chỉ trở nên khốn khổ – một nghề nghiệp cần được 
xã hội tương trợ – mà còn ngày càng mất dần ánh hào quang với biết bao scandal thầy cô đánh chửi học 
trò. Bơi giữa luồng cảm xúc coi thường của xã hội và học trò, họ thật sự cô đơn khi tận tâm với học trò mà 
không cần báo đáp, trong lúc những đồng nghiệp chung quanh họ đang tận thu học trò bằng mọi cách. 

Năm nay, nếu tôi không kịp đến thăm thầy chủ nhiệm lớp 12, tôi chắc thầy sẽ gọi điện thoại hỏi 
thăm tôi. Nhưng con tôi thì không có kế hoạch gì cho ngày này – không có thầy cô giáo nào con tôi 
muốn đi thăm hay muốn xin ý kiến mỗi khi cần, cũng như chưa bao giờ tôi nghe nói một thầy cô giáo 
nào gọi điện thoại hỏi thăm nó. 

Tình nghĩa thầy trò chỉ còn là sự đổi chác trong trường học, nên khi bước ra ngoài xã hội, chẳng 
còn mấy học trò nặng tình mang theo hình ảnh người đã dạy mình… 

NGUYÊN KHÔI  

 

 
TỜ GIẤY BẠC HAI MƯƠI ĐÔLA MỸ 

 Bà đại sứ Dougan gởi lời nhắn trong điện thoại muốn gặp tôi tại quán cà phê Caribou ở góc đường L & 17 vào lúc 3 giờ chiều thứ sáu sau Lễ Tạ Ơn, để kiểm chứng một vài chi tiết về một vị ân 
nhân tôi đang tìm kiếm từ hơn 20 năm nay vì bà ấy đã tìm được một vài manh mối. 

Tôi quen bà đại sứ Dougan từ cuối năm 2006, lúc bà ấy chuẩn bị thực hiện chương trình “Next 
Gen Awards” cho giới trẻ ở Việt Nam vào năm 2007, và qua sự quen biết với ban lãnh đạo của National 
Geographic, bà ấy đã mời tôi làm thành viên trong ban cố vấn của chương trình. “Cuộc thi Next Gen 
được tổ chức hàng năm nhằm khuyến khích, dẫn dắt, trao thưởng cho thế hệ trẻ tài năng có ý tưởng 
sáng tạo và những đề án thực tiễn trong việc sử dụng hiệu quả điện thoại di động nhằm nâng cao chất 
lượng cuộc sống trong cộng đồng và hơn thế nữa…” 

Bà đại sứ Dougan chỉ muốn tôi gọi bà là Diana, nhưng vì trong văn bản chính thức người ta vẫn 
giới thiệu bà là “The Honorable Diana Lady Dougan” nên lúc nào tôi cũng gọi bà là Ambassador Diana 
hoặc Ambassador Dougan cho phải phép. Tôi gọi thế vì bà đã nhận được tước vị “the permanent rank of 

CÙNG TRÂN TRỌNG  
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Ambassador” và tôi cũng không biết cái chức đó trong tiếng Việt là gì nên “tạm dịch” là đại sứ mặc dầu bà đã về hưu và cũng chưa bao giờ làm đại sứ chính thức của Hoa Kỳ tại bất cứ quốc gia nào trên thế giới. 

Sau khi làm việc chung với nhau một thời gian, tôi biết bà ta quen rất nhiều nhân viên kỳ cựu đã 
từng làm trong ngành Ngoại Giao nên chính thức nhờ bà ấy tìm lại một vị ân nhân đã cho tôi 20 Dollars 
trên chuyến bay từ Tokyo tới Seattle vào ngày 1 tháng 8 năm 1984. 

Mặc dầu tôi đã ra sức tìm kiếm từ bao nhiêu năm nay, kể cả việc liên hệ với một vài người quen 
biết đang làm việc ở Bộ Ngoại Giao, nhắn tin trên internet và bulletin của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nhưng 
vì tôi chỉ có một vài chi tiết rất mơ hồ về vị ân nhân của mình nên cuộc tìm kiếm đã không mang lại kết 
quả gì. Ngoài những chi tiết ở trên, tôi chỉ biết vị ân nhân ấy tên là Barbara ( tôi đã quá khù khờ nên 
không hỏi tên họ ) và năm 1984 bà Barbara đang làm việc trong văn phòng một tòa đại sứ nào đó của 
Hoa Kỳ ở Á Châu ! Khi nghe tôi kể về câu chuyện hy hữu đã xẩy ra cho tôi trong ngày đầu tiên đặt chân 
tới Mỹ và những cố gắng của tôi để tìm lại vị ân nhân đó, bà đại sứ Dougan đã thốt lên “đúng là mò kim đáy biển” nhưng cũng hứa sẽ cố gắng hết sức và hy vọng sẽ tìm được vì “lòng thành” của tôi. 

Ngày đó… Tôi được bầu làm trưởng đoàn hướng dẫn gần 200 người tỵ nạn Việt Nam từ Galang 
và Hong Kong đáp chuyến bay của hãng Northwest Airlines rời Tokyo sang Seattle bắt đầu cuộc sống 
mới trên đất Mỹ. Tôi được chọn vì “đồng bào” biết tôi đã từng làm thông dịch viên cho văn phòng Cao 
Uỷ ở trại tỵ nạn Galang, Indonesia.  

Tất cả chúng tôi được lên máy bay trước 
những hành khách bình thường, và ngồi gần hết 
phía cuối máy bay, nhưng cho tới khi máy bay 
chuẩn bị cất cánh, bà con ta vẫn cãi nhau chí chóe 
vì chỗ ngồi lộn xộn, kẻ thích gần cửa sổ, người 
khác lại muốn gần lối đi hay dăm ba người bạn 
muốn được ngồi bên nhau…  

Nhân viên phi hành đoàn, sau nhiều lần cố 
gắng vẫn không ổn định được tình hình, đã nhờ tôi 
dùng hệ thống âm thanh trên máy bay nói tiếng 
Việt giúp họ giải quyết vấn đề. Tôi cầm máy nói vài 
lời xin lỗi hành khách trên máy bay bằng tiếng Anh, rồi nói lớn bằng tiếng Việt: 

– Tôi xin tất cả mọi người ngồi xuống ghế, cài dây an toàn. Ai không muốn ngồi tại chỗ của mình, 
xin bước lên đây, tôi sẽ dẫn ra đi chuyến sau. Chúng ta không thể đánh mất danh dự của người Việt 
Nam chỉ vì một chỗ ngồi trên máy bay.  

Như một phép lạ, cả mấy trăm người đều im bặt, chỉ còn nghe tiếng lách cách cài dây an toàn… 
Tất cả hành khách trên máy bay và phi hành đoàn đều trố mắt ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói cám ơn rồi 
trở về chỗ ngồi. Trớ trêu thay, chỗ ngồi của tôi đã bị chiếm mất ! Mấy cô chiêu đãi viên cũng đi lên đi 
xuống, nhìn trước ngó sau nhưng không tìm thấy ghế trống nào ở phần dành cho người tỵ nạn nên 
đành dẫn tôi lên ngồi một ghế trống ở phía trên, bên cạnh một phụ nữ trung niên với một gương mặt rất 
phúc hậu… Sau khi tôi cài dây an toàn, bà ta vừa bắt tay tôi vừa nói: 

– Tôi là Barbara. Anh bạn trẻ tên gì ? 

– Tôi là Nguyễn Duy-An. 

Bà ta lặp lại tên tôi vài lần rồi hỏi tôi xem bà ấy phát âm có đúng không. Tôi thành thật nói không. 
Bà ấy cười lớn: 

– Tiếng Việt Nam khó đọc quá. Tôi chịu thua. Thôi, cứ gọi là “anh bạn trẻ” nhé. 

– Tuỳ bà. 

– Cám ơn. Mà này, anh bạn trẻ đang làm việc cho Cao Uỷ Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc, phải không ? 

– Dạ không. Tôi chỉ là một người tỵ nạn đang trên đường đi định cư tại Mỹ. 

– Thế hả? Tôi thấy trên áo anh có in phù hiệu Liên Hiệp Quốc và mấy chữ UNHCR ( United 
Nations High Commissioner for Refugees ). 

– Đây chỉ là món quà của Cao Uỷ cho những người làm việc thiện nguyện trong trại tỵ nạn thôi. 

– Mà này, anh bạn trẻ… Lúc nãy anh nói gì mà tất cả đều im lặng tuân theo vậy ? Mấy người 
tiếp viên hàng không sắp xếp cả tiếng đồng hồ không xong, còn anh chỉ nói một câu thì mọi việc đều 
êm. Anh bạn trẻ giỏi quá. 

– Tôi có tài giỏi gì đâu. Tôi chỉ nhắc cho họ đừng làm mất danh dự dân tộc của mình vì tranh 
dành chỗ ngồi trên máy bay. 
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Chúng tôi còn nói nhiều chuyện trong suốt chuyến bay dài qua đêm, và tôi được biết bà Barbara 
là nhân viên ngoại giao làm việc ở Á Châu đang trên đường về Mỹ nghỉ hè. Vừa tới Seattle, trước khi 
xuống máy bay, bà Barbara trao cho tôi một tờ giấy 20 Dollars, nói nhỏ: 

– Cứ cầm lấy, đừng ngại nhé anh bạn trẻ. Đường về Miền Đông còn dài, biết đâu anh cần một ít 
để mua đồ ăn thức uống trong lúc chờ đổi chuyến bay. 

Tôi chưa kịp nói lời cám ơn thì bà ấy đã bước vội ra phía trước như sợ tôi sẽ từ chối. 

Tôi theo đoàn người tỵ nạn đi ra theo lối dành riêng để xếp hàng làm thủ tục giấy tờ định cư. Tôi 
là trưởng đoàn nên phải đứng ở cửa giúp “điểm danh” và “nhận diện” từng người vì có nhiều người 
trùng tên, trùng họ và danh sách đánh máy lại không có dấu tiếng Việt. 

Mặc dầu máy bay đáp xuống phi trường Seattle lúc 10 giờ sáng nhưng mãi tới quá trưa tôi mới 
bước ra khỏi văn phòng của sở thuế vụ và di trú vì tôi là người cuối cùng trong đoàn. 

Tôi bị trễ chuyến bay về Pittsburgh ! 

Nhân viên hãng United Airlines bảo 
tôi ngồi chờ họ sắp xếp cho đi chuyến sau. 
Tôi đến ngồi ở dãy ghế gần mấy cái máy 
bán thuốc lá, bánh kẹo, nước uống… ngắm 
ông đi qua bà đi lại. Tôi đói lắm vì lúc đó đã 
hơn 3 giờ chiều. Tôi để ý thấy người ta bỏ 
tiền vào máy, kéo một cái nhẹ để mua nước, 
kẹo sôcôla và có khi còn được thối lại mấy 
đồng tiền cắc. Tôi chờ lúc vắng người, rụt rè 

bỏ tờ giấy 20 Dollars bà Barbara cho sáng nay để mua thử mấy thỏi kẹo sôcôla nhưng máy không nhận. 
Tôi mua thử loong nước Coca-Cola cũng không được. Tôi vừa đẩy tiền vào, máy lại đẩy ra. 

Vừa đói vừa khát, tôi ngồi “chửi thầm” cái bà già người Mỹ giả ân giả nghĩa, đã cho mình tờ bạc 
giả ! Tôi chờ tới lúc có một cụ già tới mua thuốc lá, dò giẫm lại gần chìa tờ giấy 20 Dollars hỏi: 

– Nhờ ông xem đây có phải là tiền “thật” hay không ? 

– Thật chứ. Sao cậu hỏi ngớ ngẩn thế ? 

– Tôi bỏ vào máy mua kẹo không được, mua nước nó cũng không nhận. 

Cụ ấy cười lớn rồi giải thích: 

– Cái máy này chỉ nhận tiền cắc hay giấy $1 hoặc $5 thôi. Để tôi giúp cho. Lần đầu tới Mỹ hả ? 
Cậu cần gì ? 

– Tôi là người tỵ nạn Việt Nam hôm nay đi định cư ở Pittsburgh. Tôi tới đây từ sáng nhưng bị trễ 
chuyến bay. Tôi chỉ muốn mua ít kẹo sôcôla và lon nước Coca-Cola cho đỡ đói. 

Ông cụ chẳng nói gì, bỏ tiền vào máy mua 3 thỏi kẹo Sô-cô-la và một lon nước trao cho tôi. Tôi 
đưa tiền ông ta không chịu lấy, chỉ cười cười bảo tôi: 

– Có mấy chục xu thôi, đừng bận tâm. Nếu còn chờ lâu, cậu đi ra phía ngoài kia mua bánh mì 
mà ăn. Tôi phải chạy cho kịp chuyến bay. Chúc cậu may mắn. 

Ông cụ đi rồi tôi mới hối hận đã trách oan bà Barbara. Chính lúc đó, tôi nhận ra giá trị đích thực 
của tấm lòng của bà ấy khi trao tờ giấy 20 Dollars cho một người xa lạ, và tôi cũng thấu hiểu ý nghĩa 
của câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no !” 

Đã bao nhiêu năm qua rồi, tôi vẫn miệt mài tìm kiếm vị ân nhân SỐ MỘT của tôi trên đường đi 
định cư tại Mỹ. Với tôi bây giờ, tờ giấy bạc 20 Dollars của bà Barbara đáng giá gấp trăm gấp ngàn lần 
giá trị đích thực của nó trên thị trường tài chánh. Tôi đã an cư lạc nghiệp nơi vùng đất mới và chỉ ước 
mơ được một lần kính cẩn nói lời cám ơn tới bà Barbara. Chính bà đã dạy cho tôi biết chia sẻ những gì 
mình có với những người kém may mắn dù quen biết hay không. Đó cũng chính là tâm tình của tôi mỗi 
lần mừng Lễ Tạ Ơn ( Thanksgiving ). 

Tôi hy vọng mùa Lễ Tạ Ơn năm nay bà đại sứ Dougan sẽ giúp tôi tìm lại được vị ân nhân tên là 
Barbara, một người đã từng làm việc trong văn phòng một tòa đại sứ nào đó của Hoa Kỳ ở Á Châu năm 
1984. Tôi cầu xin được một lần mời bà đến thăm gia đình và nói cho bà biết rằng tất cả những gì tôi có 
được hôm nay cũng không giá trị bằng tờ giấy bạc 20 Dollars bà ấy đã cho tôi trên chuyến bay đưa tôi đến định cư nơi vùng đất mới Hoa Kỳ. 

NGUYỄN DUY AN 
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CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 
136. TRỢ GIÚP BÉ DƯƠNG THỊ TUYẾT LINH Ở BẾN TRE,  

BỊ KHỐI U TRONG NÃO 
Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 

Dương Th ị Tuyết Linh, sinh ngày 20.5.2008, con của anh Dương Văn Phong và 
chị Trần Thị Tuyết Vân, hai vợ chồng đều làm nghề buôn bán trái cây nuôi 2 con 
còn rất nhỏ, hiện ngụ tại ấp Bình Đông 1, xã Hương Mỹ, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến 
Tre, điện thoại: 01694.453.369. Bé Tuyết Linh phát hiện khối u trong não từ đầu 
năm 2015, đã phải mổ 2 lần, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 4, Bệnh 
Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Linh s ố tiền 3.000.000 
VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

137. TRỢ GIÚP BÉ PHÙ KHÁNH NGỌC Ở CÀ MAU,  
BỊ BỆNH BẠCH CẦU CẤP 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Phù Khánh Ng ọc, sinh ngày 18.9.2009, con của anh Phù Văn Khen và chị Nguyễn 
Tùng Giang, ngụ tại Kinh Đào, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, điện 
thoại: 0944.127.187. Bé Ngọc b ị bệnh bạch cầu cấp đã lâu, tái đi tái lại nhiều lần, 
mất sức đề kháng, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 1, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Ng ọc số tiền 3.000.000 VND 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

138. TRỢ GIÚP BÉ LÊ NGỌC NHƯ Ở SÓC TRĂNG,  
BỊ BƯỚU TRONG DẠ DẦY 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Lê Ngọc Như, sinh ngày 9.11.2014, vừa tròn 1 tuổi, con của anh Lê Hoàng Thừa 
và chị Đỗ Thị Dáng Chiều, cả hai vợ chồng đều đi làm mướn nuôi bé bệnh tật từ 
khi mới sinh, gia đình ngụ tại xã Long Hưng, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng, điện 
thoại: 01644.415.580. Bé bị bướu trong dạ dầy, Bệnh Viện Cần Thơ không mổ 
được, chuyển lên Sàigòn, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh 

Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Như số tiền 3.000.000 VND trích t ừ 
Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

139. TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ KIỀU OANH Ở VĨNH LONG,  
BỊ KHỐI U TRONG BUỒNG TRỨNG 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu em 
Nguyễn Th ị Kiều Oanh, sinh năm 2000, con của anh Nguyễn Thành Tâm và chị 
Thạch Thị Mỹ, cả hai vợ chồng đều đi làm thuê nuôi 3 con còn nhỏ, hiện ngụ tại ấp 
Hồi Trinh, xã Xuân Hiệp, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 0982.272.942. Em 
Kiều Oanh bị khối u trong buồng trứng đã sang giai đoạn 3, phải nghỉ học ngang khi 
chuẩn bị lên lớp 10, hiện em đang được điều trị tại phòng bệnh số 5, Bệnh Viện Ung 
Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em Ki ều Oanh s ố tiền 3.000.000 
VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 5 biên lai ). 

140. TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN DUY PHONG Ở LÂM ĐỒNG, BỊ BỆNH SARCOM   
Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé Nguy ễn Duy Phong, 

sinh ngày 26.4.2008, con của anh Nguyễn Văn Phương và chị Thi Ngọc Phượng. Người cha đã bỏ đi từ 
lâu, một mình người mẹ đi làm thuê nuôi hai con còn nhỏ, ngụ tại hẻm 27, tổ 11, Lê Hồng Phong, P. 4, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Bé Phong là con l ớn, b ị chứng Sarcom c ơ vân, vùng cùng c ụt. 
Mẹ bé phải gửi con út cho bà ngoại lo để vào bệnh viện chăm sóc bé Phong, hiện bé đang được điều trị 

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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tại phòng bệnh số 1, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Phong s ố tiền 
4.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 17 biên lai ). 

141. TRỢ GIÚP BÉ PHAN THIỆN TẤN PHÁT Ở LONG AN,  
BỊ BỆNH UNG THƯ GAN 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Phan Thi ện Tấn Phát, sinh ngày 13.11.2008, con của anh Phan Thiện Tấn và chị 
Nguyễn Trần Thị Nhật Lan, cả hai vợ chồng đều làm công nhân nuôi hai con còn 
nhỏ, hiện ngụ tại huyện Tân An, tỉnh Long An, điện thoại: 0914.633.948. Bé Phát b ị 
ung th ư gan từ 5 năm qua, hiện bé đang được điều trị tại phòng bệnh số 4, Bệnh 
Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Phát s ố tiền 

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

142. TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN TRỌNG PHÚC Ở TIỀN GIANG,  
BỊ BỆNH UNG THƯ GAN 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Trọng Phúc, sinh ngày 15.7.2014, con của anh Nguyễn Văn Nghĩa và 
chị Nguyễn Thị Lê, cả hai vợ chồng đều công nhân, hiện ngụ tại ấp Lộ Ngang, xã 
Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Bé Phúc phát b ệnh ung th ư 
gan  từ Tết 2015, đã được mổ tại Bệnh Viện Nhi Đồng 1, hiện bé đang được điều 
trị tại phòng bệnh số 8, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp 
gia đình bé Phúc s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác 
Ái Phanxicô ( có 8 biên lai ).  

143. TRỢ GIÚP BÉ DƯƠNG HỮU TÀI Ở VĨNH LONG,  
BỊ HẠCH TRONG PHỔI 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Dương Hữu Tài, sinh ngày 23.10.2011, con của anh Dương Văn Sang và chị 
Đoàn Thị Kiều Tiên, cả hai vhong đều là công nhân nuôi hai con còn nhỏ, hiện 
ngụ tại ấp Phú Hưng, xã Hòa Phú, huyện Lòng Hồ, tỉnh Vĩnh Long, điện thoại: 
0939.271.547. Bé Tài b ị hạch trong ph ổi, hiện bé đang được điều trị tại phòng 
bệnh số 8, 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 ).  

144. TRỢ GIÚP BÉ NGUYỄN PHÁT TÀI Ở TÂY NINH,  
BỊ BỆNH UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Nguyễn Phát Tài, sinh ngày 16.10.2013, con của anh Nguyễn Văn Hoàng và chị Võ 
Thị Kim Loan, cả hai vợ chồng đều đi làm mướn nuôi 2 con còn rất nhỏ, gia đình 
ngụ tại ấp Bình Hòa, xã Thái Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 
0916.474.362. Bé Tài b ị bệnh ung th ư máu, hiện đang được điều trị tại phòng bệnh 
số 6, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Tài s ố tiền 
3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

145. TRỢ GIÚP BÉ LÂM CHÍ TÂM Ở SÓC TRĂNG,  
BỊ BỆNH UNG THƯ MÁU 

Nữ Tu Maria Ph ạm Th ị Nhung, Dòng Đa Minh Tam Hi ệp, giới thiệu bé 
Lâm Chí Tâm, sinh ngày 15.3.2011, con của anh Lâm Thu Phượng và chị Huỳnh 
Thu Sương, gia đình làm nghề nông, có 2 con còn rất nhỏ, hiện ngụ tại ấp Châu 
Thành, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, điện thoại: 
01234.937.326. Bé Tâm b ị bệnh ung th ư máu cách nay hơn hai năm, nay tái phát, 
hiện đang được điều trị tại phòng bệnh số 5, Bệnh Viện Ung Bướu, Sàigòn. Chúng 
tôi xin tr ợ giúp gia đình bé Tâm s ố tiền 3.000.000 VND trích t ừ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  
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146. TRỢ GIÚP BÀ TRẦN THỊ AN TOÀN Ở SÀIGÒN, B Ị SUY THẬN 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu bà TRẦN THỊ AN 

TOÀN, sinh năm 1954, ngụ tại số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm nối dài, Q. 1, Sàigòn, điện 
thoại: 0908.895.437. Bà Toàn sống độc thân, không lập gia đình. Năm 2008, thấy mệt 
trong người, bà đi khám ở Bệnh Viện Tân Định, bác sĩ cho biết bà b ị suy th ận mãn 
tính c ấp. Hiện tại bà đang phải chạy thận mỗi tháng 12 lần tại Bệnh Viện Quận Bình 
Thạnh. Chúng tôi xin tr ợ giúp bà s ố tiền 4.000.000 VND trích t ừ Chương Trình 

Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 4 biên lai ).  

147. TRỢ GIÚP BÀ NGUYỄN NGỌC HƯƠNG Ở SÀIGÒN, B Ị SUY THẬN 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu bà NGUYỄN 

NGỌC HƯƠNG, sinh năm 1955, ngụ tại số C11/50, ấp 3, xã Bình Chánh, huyện 
Bình Chánh, Sàigòn, điện thoại: 0162.706.1475. Bà Hương có chồng và 5 người 
con, các con đã lớn và lập gia đình ở xa. Bà bị tiểu đường đã hơn 15 năm và có các 
triệu chứng suy thận vào năm 2013. Hiện nay, mỗi tháng bà phải chạy thận 12 lần. 
Chúng tôi xin tr ợ giúp bà s ố tiền 6.200.000 VND, trích t ừ Chương Trình Nh ịp 
Cầu Bác Ái Phanxicô.  

148. TRỢ GIÚP CHO BÀ THẠCH THỊ SAO Ở SÀIGÒN, XIN XE LĂN 
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT, giới thiệu bà Thạch Th ị Sao, sinh năm 1943, ngụ tại ấp Nghệ 

Tĩnh B, xã Hàm Giang, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh, điện thoại: 01673.926.772. Bà Sao có chồng và 5 
người con, các con đều đã lập gia đình và ở xa, bà sống cùng ông chồng già yếu, neo đơn. Vào tháng 2 
năm 2015, bà b ị tai bi ến liệt nửa người nên việc sinh hoạt đi lại rất khó khăn. Chúng tôi xin trao t ặng 
bà một chi ếc xlan m ới tr ị giá 1.040.000 VND, số tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái 
Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

149. TRỢ GIÚP CHO ANH PHẠM MINH TRUNG Ở TIỀN GIANG,  
BỊ NHIỀU BỆNH NGẶT NGHÈO 

Lm. Tôma Nguy ễn Văn Phong, Giáo X ứ Cái Thia, Giáo Ph ận Mỹ Tho, 
giới thiệu anh PHẠM MINH TRUNG, sinh năm 1983, làm nghề phụ hồ, ngụ tại 
ấp Mỹ An, xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, số điện thoại: 
0126.795.5964. Anh Trung có vợ và 2 con nhỏ. Năm 2015, anh phát bệnh, sức 
khỏe yếu hẳn đi, vì hoàn cảnh quá khó khăn, không có tiền đi khám nên bệnh 
càng trở nặng. Được sự giúp đỡ của cha xứ, anh Trung xin nhập Bệnh Viện 
115 Sàigòn với các chẩn đoán ngặt nghèo: men gan cao, lao ph ổi và tim 
thòng h ở van 2 lá.  Chúng tôi xin tr ợ giúp anh s ố tiền 9.500.000 VND, trích 
từ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

150. TRỢ GIÚP LẦN 1 CHỊ VŨ THÚY LIỄU Ở HÀ NỘI, BỆNH TIỂU ĐƯỜNG 
Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT giới thiệu ch ị VŨ THÚY LIỄU, sinh năm 

1982, ngụ tại thôn Tân Độ, xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, 
điện thoại: 01254.998.088. Chị Liễu là con cả trong gia đình có 4 người con, cha 
mẹ đều đã lớn tuổi. Vào năm 2002, chị có các triệu chứng phát bệnh, đi khám bác 
sĩ chẩn đoán ch ị bị tiểu đường type 1,  phải tiêm thuốc đặc trị. Vì không có tiền 
điều trị nên chị Liễu đã vào Sàigòn đi làm thuê mong có đủ tiền chữa bệnh. Năm 
2014, sức khỏe suy giảm nhiều, hẳn, chị phải về quê để cha mẹ và các em chăm 
sóc. Tháng 9 năm 2015, bệnh trở nặng, xuất hiện biến 
chứng gần như lòa 2 m ắt, phải mổ và dùng thuốc đặc trị, 
chi phí hết 23 triệu đồng mà bệnh chư dứt. Chúng tôi xin 
trợ giúp ch ị 6.000.000 VND, số tiền được trích t ừ 

Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( 3 biên lai ).  

151. TRỢ GIÚP EM VƯƠNG ĐẮC VŨ Ở LÂM ĐỒNG, BỊ U NÃO 
Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu em VƯƠNG ĐẮC VŨ, sinh năm 1999, gia đình ngụ tại thôn Mỹ Hà, xã Thái Đức, huyện Lâm 

Hà, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0941.820.375. Em Vũ là con thứ hai trong gia đình 
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có 3 người con. Vì gia đình đông con, kinh tế gia đình chỉ đủ ăn. Vào năm 2002, em bắt đầu có các triệu 
chứng phát bệnh. Được gia đình đưa đi khám ở Sàigòn, tại đây bác sĩ chẩn đoán em b ị u não  và Quỹ 
Mẹ Hằng Cứu Giúp đã giúp em được mổ lần 1. Sau đó, phải thực hiện mổ thêm 2 lần nữa để cắt bỏ 
khối u hoàn toàn. Đến tháng 9 vừa qua, em có triệu chứng co giật liên hồi, hiện em đang được theo dõi 
và điều trị tại Bệnh Viện Ung bướu Sàigòn. Chúng tôi xin tr ợ giúp gia đình em 1.000.000 VND, s ố 
tiền được trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

152. TRỢ GIÚP ANH CHÂU VĂN CHIẾN Ở LONG AN,  
BỊ SUY THẬN MẠN TÍNH 

Cô Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân, giới thiệu anh Châu V ăn Chi ến, 
sinh năm 1975, ngụ tại khu phố 1, thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, tỉnh Long 
An, điện thoại: 01696.565.039. Anh Chiến có vợ và một người con nhỏ còn đi 
học. Trước khi bệnh, anh làm nông, vợ làm công nhân, kinh tế gia đình thuộc hộ 
nghèo khó. Anh phát b ệnh suy th ận mạn đến nay đã 11 năm. Hiện anh đang 
điều trị tại Bệnh Viện Quận Bình Thạnh, mỗi tháng phải chạy thận hết 2.500.000 
VND kể cả chi phí đi lại. Chúng tôi xin tr ợ giúp anh s ố tiền 7.500.000 VND 
trích t ừ Chương Trình Nh ịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 12 biên lai ).  

677. HOÀN TẤT QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ UNG THƯ PHỔI VÀ LOÉT DẠ DẦY  
CHO ANH NGUYỄN VĂN TRƯỜNG Ở LÂM ĐỒNG 

Cô Isave Nguy ễn Thanh Nỡ, Nhóm Hồng Ân , giới thiệu anh NGUYỄN VĂN TRƯỜNG, sinh năm 
1981, mưu sinh bằng nghề đi làm thuê, vợ làm công nhân công ty chè xanh, nuôi hai con nhỏ, gia đình 
ngụ tại thôn Nga Sơn, xã Lộc Nga, thuộc thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, điện thoại: 0974.240.695. 

Đầu năm 2015, anh thường xuyên b ị ho và đau tức ngực. Anh về Sàigòn khám ở Bệnh Viện 
Phạm Ngọc Thạch và Bệnh Viện Ung Bướu, bác sĩ cho biết anh đã bị ung th ư phổi và loét d ạ dầy. 
Anh đã phải hóa tất cả là 8 toa, cách 21 ngày hóa trị một lần, đến nay đã được 5 toa, mỗi toa 2.500.000 đồng. Sau các đợt hóa trị anh sẽ còn phải tiếp tục xạ trị tùy theo tình trạng sức khỏe. Các khoản chi phí đã lên đến 80.000.000 đồng, gia đình thật sự kiệt quệ, phải đi vay mượn để lo liệu cho anh. 

Ngày 20.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị ung th ư phổi và loét d ạ dầy cho anh 
Nguyễn Văn Trường 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  
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Trích tiền bán báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Hai bạn Hoài Nhiên và Kim Trang ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Cô Chung, quận Tân Phú ( Sàigòn ): 2.000.000 VND 
Hùng và An ở California ( Hoa Kỳ ): 1.150.000 VND 
Một Linh Mục ẩn danh ( gốc Bắc Ninh ): 500.000 VND 
Gia đình cô Quỳnh Như ( Sàigòn ): 500.000 VND 
Gia đình ông Thanh Tài ( Sàigòn ): 200.000 VND 
Hai người ẩn danh ( Sàigòn ): 1.200.000 VND 
Ông Dương Văn Tài Đức ( Sàigòn ): 300.000 VND 
Trích chia sẻ của một ân nhân Gx. Thanh Đa ( Sàigòn ): 12.500.000 VND 

Tổng kết đến 15 giờ trưa thứ hai 23.11.2015:  31.850.000 VND 

Như vậy, sau 4 ngày quyên góp, chúng ta đã có được 30 tri ệu đồng giúp anh Nguy ễn Văn 
Trường. Số tiền 1.850.000 VND dôi ra, xin được chuy ển sang Qu ỹ giúp anh Nguy ễn Duy Hùng ở Đăk Nông.  Xin tạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ và cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 
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678. QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG  
CHO ANH NGUYỄN DUY HÙNG Ở ĐĂK NÔNG 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân , giới thiệu anh  NGUYỄN DUY HÙNG, sinh năm 
1979, cùng với vợ đi làm thuê nuôi hai con nhỏ, gia đình hiện ngụ tại tổ 3, phường Nghĩa Trung, thị xã 
Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông, điện thoại: 0988.183.244.  

Tháng 6 năm 2015, anh b ị tai nạn xe máy,  dập tủy, chấn thương đốt sống cổ C3-C4, phải 
thay đĩa đệm nhân t ạo. Hiện tại do nằm liệt một chỗ quá lâu nên mông đang b ị lở loét n ặng, ph ải hút 
dịch thường xuyên.  Chi phí điều trị chuyển từ Bệnh Viện Chấn Thương Chỉnh Hình đến Bệnh Viện 
Điều Dưỡng Quận 8, Sàigòn, đến nay đã hết gần 24 triệu đồng. tình trạng gia đình đã thật sự kiệt quệ. 

Ngày 23.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị chấn thương cột sống cho anh 
Nguyễn Duy Hùng ở Đăk Nông v ới 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 anh Nguyễn Văn Trường: 1.850.000 VND 
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Trích tiền bán báo ĐMHCG số 18 ( Sàigòn ): 5.000.000 VND 
Trích chia sẻ của một ân nhân Gx. Thanh Đa ( Sàigòn ): 12.500.000 VND 
Một gia đình ẩn danh ( Sàigòn ): 1.400.000 VND 
Một người ẩn danh ( Sàigòn ): 250.000 VND 
Anh chị Thành – Phương, lớp Agape 36 ( Sàigòn ): 1.000.000 VND 
Tổng kết đến 16 giờ 30 chi ều thứ tư 25.11.2015: 30.000.000 VND 

Như vậy, sau 3 ngày quyên góp, chúng ta đã có được tròn 30 tri ệu đồng giúp anh Nguy ễn 
Duy Hùng.  Xin t ạ ơn Chúa, bi ết ơn Mẹ và cảm ơn quý ân nhân g ần xa. 

679. QUỸ MẸ HẰNG CỨU GIÚP  ĐIỀU TRỊ CHẤN THƯƠNG CỘT SỐNG  
CHO ÔNG NGUYỄN VĂN THU Ở TIỀN GIANG 

Cô Isave Nguy ễn Thanh N ỡ, Nhóm Hồng Ân , giới thiệu ông  NGUYỄN VĂN THU, sinh năm 
1966, 2 người con lớn đã lập gia đình, chỉ còn người con út sống chung, cũng đi làm thuê như cha mẹ, 
hiện ngụ tại 378 xã Bình Phục Nhất, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, điện thoại: 01218.096.923.  

Tháng 2 năm 2015, trên đường đạp xe đạp đi làm, tự nhiên ông Thu th ấy choáng váng, ngã 
xuống đường bất t ỉnh. Ông được đưa về Bệnh Viện Chợ Rẫy Sàigòn, rồi chuyển qua Bệnh Viện Quốc 
Tế Chấn Thương Chỉnh Hình ITO, bác sĩ cho biết khi ngã xe, ông b ị gãy các đốt sống cổ số 8-9-11. 
Sau khi mổ ông được chuyển về nằm điều trị tại Bệnh Viện Điều Dưỡng Quận 8 cho đến nay. Chi phí đã 
hết hơn 200 triệu đồng. tình trạng gia đình đã thật sự kiệt quệ. 

Ngày 25.11.2015, chúng tôi xin mở Quỹ Trợ Giúp điều tr ị chấn 
thương cột sống cho ông Nguy ễn Văn Thu ở Tiền Giang v ới 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, 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  
Một Linh Mục ( gốc Hà Nội ): 4.000.000 VND 
Ông Dương Quốc Khanh ( Đức ): 1.150.000 VND 
Hai người ẩn danh ( các tỉnh ): 3.050.000 VND 
Cô Đinh Thu Hà ( Đài Loan ): 200 USD 
Cô Linh Chi ( Pháp ): 100 EUR 
Sơ kết đến 9 giờ 50 sáng th ứ sáu 27.11.2015:  12.200.000 VND + 200 USD + 100 EUR 


