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MỘT VỊ GIÁM MỤC DÁM NÓI SỰ THẬT 1 
Kính gởi Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám Mục Giáo Phận Kontum. 

Kính thưa Đức Cha, con cái Giáo Phận Kontum và các Kitô hữu ở khắp nơi vừa đươc đọc Thư 
Mục Vụ của Đức Cha gởi cho các học sinh sinh viên niên học 2011 – 2012. Chúng con xin tỏ bày sự 
khâm phục Đức Cha về sự chân thành và trung thực của Đức Cha, Đức Cha đã dám nói sự thật, một sự 
thật mà mọi người có lương tri đều biết, nhưng không mấy ai dám nói, nhất là nói công khai, chỉ nghe có 
những tiếng thở dài, những lời than vãn, những giọt nước mắt và những bàn tán xôn xao… 

Bằng một lá thư chân tình, bằng một ngôn ngữ yêu thương, Đức Cha đã bày tỏ nỗi cảm thông 
với các sinh viên học sinh, với các bậc phụ huynh và với cả một hiện tình đất nước. Không cay đắng 
nặng lời, không oán than thù hận, Đức Cha đã chia sẻ nỗi ưu tư và nâng đỡ mọi người, và đặc biệt Đức 
Cha đã không uốn lưỡi bẻ cong ngòi bút hòng làm vui lòng người khác. Thật là một tấm gương cho 
chúng con noi theo. 

Đức Cha không chỉ nói, nhưng Đức Cha 
đã làm. Ít là qua các trang mạng, chúng con được 
đọc, được nhìn thấy hình ảnh Đức Cha đi nhặt rác 
sau ngày hành hương kính Đức Mẹ ở Măng Đen ( 
người ta gọi là Đức Cha nhặt rác ), được biết Đức 
Cha “lang thang” khắp Giáo Phận để thăm con cái, 
gọi là lang thang vì Đức Cha đi một mình, không 
báo trước, không tiền hô hậu ủng, không kèn 
không trống, không cờ không quạt, không biểu 
ngữ, không dàn chào, Đức Cha “lăn” vào bếp nhà 
xứ trống rỗng để tìm khoai tìm sắn ăn trưa, Đức 
Cha ngủ ngay tại thềm Nhà Thờ để chờ gặp vị 
Linh Mục quản xứ đang đi vắng…  

Vâng, ít là con đã một lần thấy được điều 
ấy. Đức Cha di chuyển liên tục trong miền rừng 
núi và Đức Cha đã ngủ đêm ngay tại bờ sông để chờ sáng đến dâng lễ tại một Giáo Điểm gần đấy. 
Chúng con nghĩ hành động là một bài học có giá trị gấp nhiều lần bài dạy lý thuyết. 

Tuy nhiên, thưa Đức Cha, trong phần hai của Lá Thư Mục Vụ ( II. Nguyện ước vươn tới ) Đức 
Cha đưa ra ba lời khuyên, trong đó lời khuyên chăm học chúng con thấy không ổn. Đức Cha viết: 

Chăm học. Tất cả cho việc học. Học làm người tốt. Học Lời Chúa. Học chữ. Học nghĩa. 
Học có phương pháp. Các bậc cha mẹ cần cương quyết chăm lo việc học Lời Chúa và Giáo huấn 
của Hội Thánh cùng với việc học văn hoá ! Không chọn một bỏ một ! Các thầy cô Công Giáo cần 
đi đầu trong việc loại bỏ cái nạn dạy thêm dạy kèm bằng cách chuẩn bị bài vở dạy thật tốt ngay 
tại trường lớp ! Cần chấp nhận một cuộc sống “khó nghèo” để không biến “giáo dục” thành 
“thương mại”... 

                                                 
1 Tựa đề lá thư ngỏ này của Lm. Vĩnh Sang là do BBT Ephata đề nghị. 
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Chúng con thấy… không ổn, là vì làm sao các em sinh viên học sinh lại phải học một chương 
trình giáo dục như chính Đức Cha và Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nhận định ở trên ? Làm sao các 
em phải học một loại sách giáo khoa vừa xuất bản đã phải làm ngay bản đính chính, bản đính chính dày 
ngang ngửa cuốn sách đã in ? Làm sao các em phải học những điều bịa đặt ngay trong chính lịch sử 
nước nhà ? Các em vẫn tiếp tục phải học sự hận thù ư ? Các em vẫn tiếp tục phải học sự hoang tưởng 
sao ? Các em vẫn phải đọc “sách tham khảo” về đạo đức một cách lệch lạc chăng ? … 

Nhưng nếu không học, không đọc thì bế tắc ! Chiều qua ngồi trong một bàn ăn nhân ngày giỗ 
một người thân trong họ hàng bên nội con, có vài thực khách là cán bộ trong Nhà Nước, họ nói với 
chúng con rằng “lỗi hệ thống !”, con chỉ biết cười và nói với họ rằng “các ông nói đấy nhé !” 

Chúng ta có quyền hy vọng, Chúa không bao giờ để ta thất vọng, Chúa biết phải làm gì để chúng 
ta hạnh phúc. Chúng con có quyền hy vọng, vì chúng con có một vị Giám Mục dám nói sự thật một cách 
chân thành và yêu thương, đất nước này, dân tộc này có quyền hy vọng, vì ít là đã có những người 
trong bộ máy cầm quyền biết và dám nói, dù còn tại chức hay đã nghỉ hưu. 

Cô bé Têrêxa nhỏ nhắn, hiền lành và đầy tình thương đã làm xoay chuyển cả tình hình thế giới, 
xin Người Chị nhỏ bé dễ thương đã yêu thương Việt Nam một cách đặc biệt, cầu bầu cùng Chúa cho 
Đức Cha, cho chúng ta. 

Lm. VĨNH SANG, DCCT, 8.10.2011 

MỤC LỤC TÌM BÀI  
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THƯ MỤC VỤ GỬI HỌC SINH SINH VIÊN 
NĂM HỌC 2011 – 2012 

 Kon Tum, ngày 1 tháng 10 năm 2011 

Các con thân mến, 

Các con đã bắt đầu năm học mới 2011 – 
2012 được 45 ngày rồi mà tới hôm nay cha mới 
gửi thư chúc mừng. Dịp Tết Trung Thu vừa qua 
bận đón tiếp Đức Sứ Thần Tòa Thánh Léopoldo 
Girelli, nên cũng không viết cho các con một chữ 
nào. Nhưng cha vẫn nhớ các con và hiệp thông 
với các con trong kinh nguyện. Hôm nay khi 
mừng lễ Thánh trẻ Têrêxa, cha nhớ đến các con 
cách đặc biệt, cha chia sẻ với các con vài tâm 
tình mà cha hằng ấp ủ và cách riêng luôn nhớ tới 
trong suốt cuộc hành trình công tác tại Pháp, quê 
hương của Thánh Nữ Têrêxa tuần vừa qua ( từ 
16.9 đến 22.9.2011 ), nhất là khi đặt chân lên đất 

CÙNG ĐỊNH HƯỚNG  
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Na Uy ở cực Bắc, nơi có một nền giáo dục thật tích cực và phát triển. 

I. Giáo Hội với công cuộc giáo dục 

Các con rất thân mến, 

Tại nhiều Xứ Đạo Việt Nam thấy vẫn còn thấy treo khẩu hiệu “Giáo dục hôm nay, xã hội và Giáo 
Hội ngày mai” ! Đây là khẩu hiệu lấy từ Thư Chung của HĐGMVN năm 2007 !  

Khẩu hiệu muốn nói gì ? Muốn biết một gia đình văn minh tiến bộ thế nào, cứ việc bước vào nhà 
bếp, nhà vệ sinh sẽ biết ngay ! Muốn biết một đất nước tiến bộ ra sao, cứ nhìn đám trẻ sẽ hiểu ngày mai 
sẽ ra sao ! Nhìn nước Nhật, nước Hàn ngày nay phát triển mau chóng đứng ngang tầm các quốc gia 
tiên tiến và còn hơn thế nữa, là nhờ những thập niên qua họ đã biết đầu tư rất nhiều vào công cuộc giáo 
dục đào tạo lớp trẻ, để ngày nay có những lớp nhà lãnh đạo có khả năng trí tuệ, có khả năng đạo đức, 
có ý thức trách nhiệm và biết hành xử đúng đạo lý “làm người lớn” !  

Vì “Giáo dục giữ một vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống con người và ảnh hưởng của nó 
luôn gia tăng trên đà tiến triển của xã hội hiện nay” ( Vatican 2, GD mở đầu ). Bởi vì “Tất cả mọi người, 
không phân biệt chủng tộc, giai cấp và tuổi tác, do phẩm giá con người, đều có một quyền bất khả 
nhượng là phải được hưởng một nền giáo dục đáp ứng sứ mạng riêng, phù hợp với cá tính của từng 
phái, thích nghi với văn hóa và truyền thống dân tộc, đồng thời mở rộng sự hợp tác huynh đệ với các 
dân tộc khác, để hỗ trợ công cuộc hợp nhất chân chính và hòa bình trên trái đất” ( Vatican 2, GD số 1 ). 

Tại Việt Nam, nhà chức trách đã và đang luôn cố gắng nhiều trong lãnh vực giáo dục và đào tạo. 
Sau 1975, chính quyền đã có sẵn rất nhiều cơ sở giáo dục của các tư nhân và các tôn giáo cùng hàng 
ngũ đông đảo giáo chức lành nghề của miền Nam Việt Nam. Sau đó cũng đã có thêm nhiều cơ sở mới, 
các lớp đào tạo các giáo viên mới, nhưng báo chí, đài mạng và dư luận quần chúng vẫn không ngớt 
than phiền và nói tới tình trạng ngày càng sa sút trầm trọng của nền giáo dục Việt Nam hôm nay !?!  

Đã có nhiều nhận định, phân tích với nhiều đề nghị tích cực, nhưng công việc vẫn chưa thấy 
sáng sủa ! Tại sao phẩm chất giáo dục lại chưa đạt ? ( x. Thư Chung HĐGMVN 2010 số 7 ). Có nhiều 
nguyên do. Chủ yếu có phải vì “…Chủ trương tương đối và hưởng thụ, tình trạng giáo dục bất cập, 
những cách trình bày chân lý nửa vời trên các phương tiện truyền thông… đã đưa nhiều bạn trẻ đến 
một não trạng và đời sống thực dụng, làm bất cứ điều gì để hưởng lợi… có dấu hiệu phá sản lương 
tâm”. ( x. Thư Chung HĐGMVN 2010, số 5 ). Hay vì “Nền giáo dục Việt Nam chưa có một triết lý giáo 
dục nhân bản đích thực và toàn diện” ( x. Thư Chung HĐGMVN 2010, số 7 ) ? 

Có phải chính cái triết lý “duy vật cộng sản vô thần” đã và đang làm lệnh lạc cán cân đào tạo 
giáo dục người trẻ nên con người quân bình hài hòa giữa cái hồn và cái xác, giữa vật thể và tâm linh, 
giữa cá nhân và tập thể, giữa cái thật và cái giả chăng ? Con người chỉ được phát triển hài hòa giữa hai 
chiều kích phàm nhân và thần linh, giữa chiều kích đạo lý và tôn giáo. Hình ảnh hai trục tọa độ trong 
toán học có thể giúp hiểu vấn đề dễ dàng hơn ! 

Trục hoành là trục quan hệ giữa con người với con người là những thụ tạo có sống có chết. Đó 
là trục đạo đức dạy con người “sống tốt với nhau”, sống “ăn ngay ở lành”. Trục tung là trục tôn giáo, trục 
tâm linh nói tới mối quan hệ giữa con người thụ tạo với Đấng Tạo Hóa. Đó là trục tôn giáo.  

Lý tưởng nhất, hài hòa nhất, tốt đẹp nhất là chỗ điểm O của hai trục gặp nhau. Nói theo ngôn ngữ 
của Tin Mừng thì trục hoành diễn tả lòng yêu người còn trục tung, tình yêu Chúa. Yêu Chúa yêu người là 
một ! ( x. Ga 13, 34.35; Mt 22, 37 – 45 ). Không thể chọn một bỏ một ! Thiếu một là khập khễnh. Nghiêng 
nặng về một bên là “quá khích hoặc cuồng tín, chỉ gây thảm họa cho bản thân và cho tha nhân” !  

Lịch sử ghi lại bao mất mát bao đau thương do các nền giáo dục què quặt sản sinh những nhà 
độc tài tàn bạo như Hitler, như Staline, như Mao Trạch Đông… ! Ngày nay cũng đầy dẫy những con 
người “tàn bạo” như thế đã và đang bị đào thải như vừa xảy ra ở Tunisia, Ai Cập, Libya ! Khởi đầu với 
một chàng sinh viên nghèo Bouazizi, 26 tuổi, bị cảnh sát tịch thu gánh hàng rong trên hè phố !  

Cảm nghiệm cảnh “bị áp bức”, anh đã quyết dùng mạng sống mình làm cây đuốc sống để soi 
đường chỉ lối cho dân tộc anh cũng như cho toàn thế giới đứng lên tìm cuộc sống mới vào ngày Thứ 
Sáu, 17.12.2010 ! Anh đã tắt thở ngày 4.1.2011. 

Có điều đáng suy nghĩ và khó hiểu là dưới trướng của các lãnh tụ độc tài, độc đoán, độc ác… lại 
có rất nhiều nhà trí thức, có học vị cao, có bằng cấp đầy mình, có chữ đầy đầu mà vẫn nhắm mắt vùi 
đầu phục vụ tiếp tay giết người, cướp của mà không thấy ngượng ngùng xấu hổ ? Nền giáo dục nào đã 
đưa đẩy con người “thơ bé” thành những người “man dại” đến như vậy ? Thật đáng khiếp sợ ! 

II. Nguyện ước vươn tới  

Các con rất thân mến, 
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Quả thực, ngày nay các con đang được hưởng một nền giáo dục “có vấn đề” !?! Quanh các con, 
không biết bao nhiêu thứ vây bủa và tấn công khối óc, con tim và cả ngày sống ! Những căn bệnh gian 
dối, lừa đảo, ích kỷ, hưởng thụ… không để các con được an bình lành lặn ! Cái nạn “thành tích, gian dối”, 
cái dịch “học thêm, kèm thêm”, đang bào mòn óc thông minh, trí sáng tạo và sức lực của các con ! Những 
thứ đó đã và đang sản sinh những lớp người “giả” cho thế hệ ngày mai. Chúng đã và đang len lỏi vào tận 
trong cung lòng thâm sâu của các con và ngay cả trong gia đình các con. Có khi cả trong các cơ sở đào 
tạo của các tôn giáo nữa ! Rất quỷ quyệt ! Quá tinh vi ! Thật khôn lường ! Cần thận trọng để vượt qua ! 

Trong khi đó, “…Các tôn giáo cũng như nhiều người thiện chí vẫn chưa có điều kiện pháp lý để đóng 
góp tích cực vào việc xây dựng Đất Nước, cách riêng trong lãnh vực giáo dục, y tế và bác ái”. ( Thư Chung 
HĐGMVN 2010, số 6 ). Cần có bàn tay đóng góp của mọi thành phần trong dân, nhất là các tôn giáo, mới hy 
vọng có một nền giáo dục quân bình và tiên tiến ! 

Phần các con, hãy sống một cuộc sống hài hòa thống nhất giữa đức tin và lý trí ! Đừng coi nhẹ 
bên nào. Hãy chăm ngoan học hành tu luyện con người mình. Học làm người, làm người con Chúa, làm 
anh em với mọi người. Hãy dốc toàn tâm toàn ý cho việc học tập. Biết phân định tốt xấu trong đục qua 
cuộc sống ! Can đảm tôi luyện thành những người công dân có một đức tin tôn giáo sống động, một vốn 
kiến thức phong phú sáng suốt hầu góp phần xây dựng một xã hội giàu bác ái yêu thương, cùng nhau 
biết tôn trọng sự thật và sự sống! Cần xác định rõ sự hài hòa thống nhất giữa đức tin và lý trí như Thánh 
Augustinô đã nói: “Bạn hãy hiểu để tin; bạn hãy tin để hiểu” ( x. GLCG số 157 và 158 ) hay như Thánh 
John Henry Newman đã viết: “Mười ngàn nỗi khó khăn không làm thành một sự hồ nghi” ! 

Cụ thể, cha nhắc lại cho các con mấy việc mà các con có thể làm ngay, ngõ hầu bù đắp phần 
nào thiếu sót hôm nay: 

1. Chăm học. Tất cả cho việc học. Học làm người tốt. Học Lời Chúa. Học chữ. Học nghĩa. Học 
có phương pháp. Các bậc cha mẹ cần cương quyết chăm lo việc học Lời Chúa và Giáo Huấn của Hội 
Thánh cùng với việc học văn hoá ! Không chọn một bỏ một ! Các thầy cô Công Giáo cần đi đầu trong 
việc loại bỏ cái nạn dạy thêm dạy kèm bằng cách chuẩn bị bài vở dạy thật tốt ngay tại trường lớp ! Cần 
chấp nhận một cuộc sống “khó nghèo” để không biến “giáo dục” thành “thương mại”.  

2. Sống đạo tốt ! Người Công Giáo phải là người tốt. Người tốt là người sống chân thật yêu 
thương. Nơi người tốt không có gian dối hay giả hình; không có lười biếng hay ích kỷ; không có kỳ thị 
hay phân biệt đối xử hoặc bất công.  

3. Với cái hồn tông đồ: Các con hãy sống tinh thần “được sai đi” dưới tác động của Chúa Thánh 
Thần ! Sống như men như muối như ánh sáng trần gian ( x. Mt 5, 13.14 ) ngay trong gia đình cũng như 
ngoài xã hội, trong trường lớp cũng như ngoài đường phố. Khắp mọi nơi, trong mọi lúc, với hết mọi 
người !  

4. Cầu nguyện: Cầu nguyện cho một nền giáo dục chân chính ! “Vì không có Thầy, anh em 
chẳng làm gì được” ( Ga 15, 5; x. Thư Chung 2010, số 37 ). Cầu nguyện Chúa soi sáng cho các nhà 
chức trách thấy rõ thực trạng giáo dục hôm nay và can đảm trao lại cho các tư nhân và các tôn 
giáo cái quyền giáo dục cũng như các cơ sở giáo dục đang nắm giữ để cùng nhau góp phần đưa nền 
giáo dục nước nhà đi lên !  

Các con thân mến, 

Nguyện xin Chúa ban cho các con một năm học tốt đẹp thực sự, để trở thành những con người 
có cái tâm ngay thẳng, có cái đầu minh mẫn, để trở nên những con người phát triển quân bình toàn diện 
ngõ hầu phục vụ Đất Nước và hăng say loan báo Tin Mừng tình thương cho mọi người. 

Xin Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng bầu cử cho các con để các con biết noi gương Chị Thánh sống 
chứng nhân Tin Mừng ngay trong môi trường học đường và khắp mọi nơi. 

Thân mến, 

+ Micae HOÀNG ĐỨC OANH,  
Giám Mục Giáo Phận Kon Tum 

 

ĐỒNG HÌNH ĐỒNG DẠNG VỚI ĐỨC KITÔ 
Vì yêu thương con người, Thiên Chúa hứa sẽ ban Ơn Cứu Độ. Ngài đã dùng miệng các Ngôn 

Sứ loan tin về một cuộc hôn phối kỳ diệu giữa Con Thiên Chúa chí thánh và nhân loại tội lỗi.  

CÙNG SUY NIỆM  
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Những trang Thánh Kinh Cựu Ước, có thể nói, là những “cánh thiệp hồng báo tin vui”, gửi tới 
nhân loại tấm lòng yêu thương của Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể cứu con người khỏi nỗi bất hạnh 
khủng khiếp mà Nguyên Tổ đã gây ra: sự chết ngàn thu. 

Cánh thiệp hồng gửi đến trần gian ghi rõ tên họ của người mời là “Thiên Chúa, Vua Nước Trời”, 
và tên họ của đôi uyên ương trong cuộc hôn phối kỳ diệu ấy là “Hoàng Tử Giêsu Kitô” sánh duyên cùng 
“Nàng Tử Tù do Tội Nguyên Tổ”.  

“Nàng tử tù” ấy không ai khác là mỗi con người, mỗi chúng ta. Vì vậy, được Thiên Chúa yêu 
thương cho chính Con của Ngài đến kết duyên để ban ơn cứu sống là một hồng phúc. 

Dân Do Thái không tin và không chấp nhận một con người mang tên Giêsu tầm thường kia, lại là 
Con Thiên Chúa, là Hoàng Tử Nước Trời, là Con Người có thể cứu sống họ, vì hoặc là họ không muốn 
được sống, hoặc là họ kiêu ngạo chờ đợi một Đấng cứu họ theo ý của họ. Bởi vậy, những Thượng Tế 
và các Kỳ Mục đã không tin, lại còn cấu kết với thế quyền để loại trừ “tên Giêsu” ra khỏi danh sách nhân 
loại, bằng án tử hình kinh khủng nhất chưa hề có từ tạo thiên lập địa cho đến nay: Đánh đòn trọng 
thương, vác thập giá, đóng đinh Người vào thập giá, đâm lưỡi đòng vào tim Người cho chút máu nước 
còn lại cũng phải ứa trào ra hết. 

Trang Tin Mừng ba tuần liên tiếp, Chúa Giêsu có ý lên án các Thượng Tế và Kỳ Mục về lòng 
ngoan cố không chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa:  

- Ngoan cố không làm vườn nho: “Thưa ngài, con đây !" nhưng rồi lại không đi” ( Mt 21, 30 ). 

- Tá điền sát nhân: “Đứa con thừa tự kia rồi, nào anh em ! Chúng ta hãy giết nó đi và chiếm 
lấy gia tài của nó” ( Mt 21, 38 ). 

- Đã không đến dự tiệc cưới của Hoàng Tử, lại còn “bắt đầy tớ của vua mà nhục mạ và giết 
đi” ( Mt 22, 5 ). 

Tưởng như thế là có thể làm hỏng chương trình cứu độ của Thiên Chúa sao ? Không đời nào ! 
Lòng thương của Thiên Chúa vượt quá trí hiểu của con người. Đức khiêm tốn, sự nhẫn nại, và lòng 
quảng đại của Thiên Chúa chiến thắng những mưu mô xảo trá, những ác tâm thủ đoạn và cả những 
nhục hình của con người bị Satan khống chế, sai khiến.  

Vì thế, cái chết của Con Thiên Chúa lại là vinh quang lớn lao cho Thiên Chúa, vì điều ấy chứng 
minh Tình Yêu của Thiên Chúa là vô tận, vô cùng; và sự sống lại của Con Thiên Chúa là bảo chứng của 
Đức Tin và Niềm Hy Vọng cho con người được tham dự vào Tiệc Thiên Quốc ngàn thu. 

“Cánh thiệp hồng” của “cuộc hôn nhân kỳ diệu” 
ấy, cũng đã gửi đến đất nước chúng ta hơn 400 năm 
trước, khi các Vị Thừa Sai đặt chân đến Việt Nam giới 
thiệu Đức Giêsu Kitô và Hội Thánh của Ngài… và cũng 
đã có biết bao người từ chối Đức Giêsu Kitô, Con Thiên 
Chúa, phản bác, bức bách các vị Thừa Sai, cấm cách 
cả những người đáp lời mời của Thiên Chúa.  

Vua Chúa quan quyền bấy giờ đã không những 
không tin Chúa Giêsu là “Thần Linh” – theo cách nghĩ 
của giai đoạn con người sống với đa thần giáo, càng 
không tin là Con Trời – theo ảnh hưởng của tư tưởng 
Khổng Giáo Trung Quốc, vì Thiên Tử là Con Vua, Con 
Vua là Thiên Tử, lại còn, cho rằng Công Giáo là một tà 
đạo, tả đạo núp bóng dưới một thế lực ngoại xâm. 

Vì thế, những người đưa “thiệp hồng báo tin vui” lại bị đối xử tệ bạc, từ loại trừ đến thanh trừng 
tàn sát. Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Hoàng Tử của Vua Trời, bị từ chối ở Việt Nam, và đã bị loại 
trừ. Nhưng, chính giá máu của Chúa Giêsu Con Thiên Chúa, đã mở cửa Nước Trời thế nào, thì máu 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam cũng đã xây thành một Hội Thánh Công Giáo Việt Nam mà chúng ta được 
quyền tin là bền vững. 

Niềm tin ấy, đòi hỏi nơi mọi tín hữu Việt Nam hôm nay, khi vào dự tiệc cưới – được nhận lãnh Bí 
Tích Thánh Tẩy, là con cái Thiên Chúa nghĩa là phải mặc lấy chiếc áo cưới và giữ cho chiếc áo ấy tinh 
tuyền, là mặc lấy Chúa Kitô nghĩa là phải trở nên đồng hình đồng dạng với Ngài trong mọi tình huống, 
mọi thử thách.  

Mỗi Kitô Hữu Công Giáo Việt Nam vẫn có thể tự hào rằng chúng ta đang dự Tiệc Nước Trời 
được tổ chức tại chính quê hương này với danh nghĩa là người có đạo, là Kitô hữu, nhưng thiết tưởng 
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việc mặc chiếc áo cưới là trở nên giống Chúa Kitô vẫn là việc thiết thực hơn theo như đòi hỏi của Tin 
Mừng hôm nay. 

- Nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chí Thánh, Con Chiên vẹn tuyền, không hoen nhiễm tỳ ố của 
Satan, của các đệ tử Satan và chiêu bài, mưu kế độc hại của chúng. 

- Nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng ngay thật, không bắt tay khoan nhượng, không thuận tình 
thỏa hiệp, đồng hội đồng thuyền với gian tà, giả dối, bất công. 

- Nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng Chăn Chiên hết mình vì đoàn chiên, và đoàn chiên an tâm 
trong tay Mục Tử Nhân Lành dắt đưa tới đồng cỏ xanh tươi tốt. 

- Nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng chịu thương, chịu khó, chịu thiệt thòi vì lợi ích các linh hồn, 
Đấng chấp nhận vừa là người lo tế lễ, lại vừa là chính lễ tế đẹp lòng Thiên Chúa, Cha của Người. 

- Nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng yêu thương, không tẩy chay người có tội nhưng mong cầu 
cho nó sám hối ăn năn và khoan hồng đón nhận với lòng tha thứ. 

- Nên giống Chúa Giêsu Kitô, Đấng đến “để phục vụ” chứ không phải “để được phục vụ”… 

Và cụ thể hơn, nơi mỗi tín hữu, mặc chiếc áo cưới, mặc lấy cả Giáo Lý Chúa Giêsu Kitô, là mặc 
lấy chính Chúa Giêsu Kitô đi vào mọi ngõ ngách của cuộc đời, làm chứng cho công bằng, cho chân lý, 
cho sự thật, cho niềm vui thật, cho tự do thật, độc lập thật, hạnh phúc thật của con người được gọi là 
con cái Thiên Chúa. 

Thiết tưởng, bạn và tôi, không ai được phép lên án những người không nhận lời mời vào dự tiệc 
cưới, nhưng hãy tạ ơn Chúa vì chúng ta đã được kêu gọi tới, và nhờ hồng ân cao cả cùng với chút lòng 
thành tâm của mình mà đáp lại lời mời. Đức tin là một ơn huệ nhưng-không.  

Đã có nhiều Nhà Thờ được tái thiết, xây dựng mới, và nhiều Giáo Xứ mới được thành lập trong 
thời gian Đức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi làm Giám Mục Gíao Phận Phan Thiết. Tôi nhớ, có lần Đức 
Cha đã nói: “Cứ xây dựng đi, hãy tin rằng, sẽ có một ngày mà những người chưa tin Chúa, những người 
bức bách Giáo Hội, bắt bớ Chúa… hết thảy sẽ đến dự tiệc trong Nước Chúa, chật ních các Nhà Thờ”. 

Biết rằng, ngày ấy, là Ngày của Chúa, nhưng thiết tưởng, sớm hay muộn, một phần cũng có sự 
đóng góp của mỗi chúng ta, những người “mặc lấy chiếc áo cưới” “đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô” 
và mạnh dạn làm chứng cho Thiên Chúa ngay trên quê hương này. 

Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Chúa vì được Chúa “mời vào Dự Tiệc Nước Thiên Chúa”, và chúng 
con đã đáp lời. Xin cho chúng con biết “mặc lấy Chúa Kitô”, sống tinh thần của Tin Mừng và “đồng 
hình đồng dạng với Chúa Kitô” anh dũng làm chứng nhân cho Nước Thiên Chúa trong cuộc sống 
đang cực kỳ khó khăn của chúng con. Amen. 

PM. CAO HUY HOÀNG, 6.10.2011 

CHIẾC ÁO CƯỚI 
Có nhiều dụ ngôn nói về mầu nhiệm Nước 

Trời, mỗi dụ ngôn mạc khải một khía cạnh khác nhau 
về Nước Thiên Chúa. Thế nhưng, dụ ngôn nào cũng 
nhằm diễn tả cho nhân loại hiểu Nước Trời là nơi con 
người sẽ về sau cuộc sống trần thế này. Trần gian chỉ 
là con đường để đi đến cuộc sống viên mãn trên Thiên 
Quốc, nơi không còn nước mắt khổ đau vì cuộc sống, 
nhưng chỉ có niềm vui và hạnh phúc, vì được trở về 
với chính nơi mình phát xuất ra. 

Nhiều quan niệm cho rằng Nước Trời chỉ là 
viễn tượng mà con người không thể đạt được. Thật 
ra, làm con cái Thiên Chúa, trở về với Cha của mình 
đó là điều tất yếu, không lấy gì làm khó hiểu. Điều 
quan trọng là con người có muốn hay không mà thôi. 

 Đặt nhân loại vào trần gian, Thiên Chúa muốn họ dùng trần thế làm đường đi về Thiên Quốc. 
Thế nhưng, mải mê với những thế sự thăng trầm, con người lầm tưởng trần gian chính là nơi trú ngụ 
an toàn, là gia nghiệp, là tài sản, là cuộc sống, quên đi rằng Nước Trời mới chính là nơi vĩnh cửu của 
họ. Trần gian nay còn mai mất, nhắm mắt là buông tay, bỏ tất cả lại cho đời. Thuật ngữ “Nước Trời” 
không phải quá khó hiểu hay xa lạ với con người, tuy nhiên điểm yếu của nhân loại chính là đánh mất 
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ý thức mình thuộc về Thiên Chúa. Trần gian chỉ là nơi tạm trú, là trạm dừng chân đưa con người về 
với cuộc sống đích thực nhưng khổ nỗi con người lại bám riết vào nó, lệ thuộc nó để rồi đánh mất sự 
sống bất diệt. 

Khao khát được sống trường sinh, sống hạnh phúc nhưng con người lại loại bỏ Thiên Chúa. Mơ 
về một cuộc sống hạnh phúc mai hậu nhưng con người lại bám víu vào thực tại. Thật dễ hiểu, cũng 
không trách được, có ai lên Trời mà không phải qua con đường bằng đất. Chính lối đi này đã cho nhân 
loại hiện diện với đời, không lệ thuộc vào nó để bảo tồn cuộc sống làm sao được. Cơm áo gạo tiền là 
cái cần để con người tồn tại, cho nên nhân loại lầm tưởng khối vật chất cho mình sự sống là như vậy. 

Việc nhân loại khước từ không đón nhận mầu nhiệm Nước Thiên Chúa, căn bản cũng chỉ vì mầu 
nhiệm ấy không cho họ giá trị vật chất, nếu không muốn nói là tước đoạt đi “đam mê danh vọng” của 
con người. Theo ý định của Thiên Chúa, ơn cứu độ được ban cho Dân riêng của Ngài, một dân tộc 
được tuyển chọn, nhưng trớ trêu thay kẻ được chọn lại không muốn đón nhận, họ đã từ khước, đã loại 
bỏ và chối từ Thiên Chúa. Phải chăng, những giá trị, những hứa hẹn của Nước Trời không đưa đến cho 
con người hiệu quả, lợi ích trước mắt, nên chả còn ai muốn đến với Thiên Chúa.  

Nước Thiên Chúa không còn ban cho một dân, nhưng là ban cho tất cả những ai thuộc về Ngài. 
Lời Chúa được gieo vào lòng nhân loại qua chính Con Một. Mọi người đều được mời gọi vào dự tiệc, 
thế nhưng không phải ai cũng đón nhận: “Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn kẻ thì bắt các đày tớ 
của vua mà sỉ nhục và giết chết” ( Mt 22, 6 ). Đức Giêsu nói đến việc từ chối đón nhận Nước Trời của 
dân tộc được tuyển chọn. Thế nên, Nước Thiên Chúa được ban cho toàn thế giới. Mọi người, ai ai cũng 
đều được mời vào dự Tiệc Nước Trời, ai cũng được đón nhận ơn cứu độ: “Các ngươi hãy đi ra các ngả 
đường, gặp ai cũng mời vào dự tiệc” ( Mt 22, 9 ). 

Dùng dụ ngôn để giảng dạy, một nghệ thuật độc nhất vô nhị của Đức Giêsu, vì chưng nó gần 
gũi, thiết thực với đời thường. Ngài không dùng những từ ngữ văn hoa hay hình ảnh khó hiểu để mạc 
khải mầu nhiệm Nước Thiên Chúa. Nhưng sứ mệnh của Ngài đến trần gian chính là mạc khải cho nhân 
loại am hiểu về Nước Trời.  

Dụ ngôn không cho riêng ai mà hơn cả nói với mỗi người chúng ta. Thái độ đón nhận Lời Chúa 
của ta trong đời sống như thế nào. Mỗi ngày, Thiên Chúa đều mời gọi ta bước vào dự tiệc Nước Trời 
bằng việc dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cũng như các việc đạo đức, bác ái, hy sinh... Thiên Chúa mời gọi 
ta bước vào dự Tiệc Thánh Thể, dự tiệc Lời Chúa mỗi ngày nhưng chúng ta có thực hành hay không đó 
mới là vấn đề. Thực thi Lời Chúa chính là chiếc áo cho ta vào dự tiệc Thiên Quốc.  

Theo như tập tục Do Thái, khách được mời dự tiệc đều có áo cưới dành sẵn mỗi khi bước vào 
buổi tiệc. Người khách được mời không mặc áo cưới ở đây chính là hình ảnh biểu trưng Đức Giêsu 
dùng để nói đến những ai không sống Lời Chúa, tức khắc bị loại ra bên ngoài nếu đứng vào hàng ngũ 
những người thuộc về Thiên Chúa: “Này bạn, sao bạn vào đây mà không mặc y phục lễ cưới ? ( Mt 22, 
12 ). Đó chính là câu hỏi dành cho mỗi người chúng ta, khi đến trước tòa Chúa trong ngày Cánh Chung, 
cũng là ngày mọi người bước vào Tiệc Cưới Nước Trời. Nếu như cứ chăm chút cho cuộc sống trần thế 
vật chất mau qua chóng tàn mà không quan tâm đến đời sống tâm linh, dệt cho mình chiếc áo cưới 
bằng sự ngoan ngùy vâng phục Thiên Chúa, bằng việc thực thi Lời Chúa thì cũng như kẻ không mặc áo 
cưới ra trước mặt Thiên Chúa vậy. Khi đó, chắc chắn sẽ bị: “Trói chân tay nó lại, quăng ra chỗ tối tăm 
bên ngoài, ở đó sẽ phải khóc lóc nghiến răng” ( Mt 22, 13 ). 

“Người được gọi thì nhiều, kẻ được chọn thì ít” ( Mt 22, 14 ) là vậy. Có ai không được mời gọi 
đón nhận mầu nhiệm Nước Trời đâu, có ai không được mời gọi trở nên con cái Thiên Chúa để được 
đón nhận ơn cứu độ của Ngài. Nước Trời được ban cho tất cả mọi người, không của riêng ai, ai cũng 
được chọn, được gọi, nhưng không phải ai cũng có thể bước vào cuộc sống viên mãn. Thế giới càng 
văn minh, nhu cầu cuộc sống ngày càng được đáp ứng cao, con người mải miết chăm lo cho giá trị vật 
chất, áo quần sang trọng mượt mà với những trang phục kiểu cách, đắt tiền mà không lưu tâm đến 
chiếc áo tâm hồn. Một trái tim thanh khiết, một tâm hồn có Chúa. 

Lạy Chúa, mỗi ngày Ngài đều mời gọi con vào dự Tiệc Lời Chúa và Thánh Thể hầu giúp 
con kín múc được nguồn Sự Sống mai hậu. Mải miết trang hoàng cho mình chiếc áo trần thế mà 
quên đi việc thêu dệt chiếc áo yêu thương hầu có thể diện kiến dung nhan Đấng Tối Cao và cùng 
vào dự tiệc với Ngài, càng ngày con càng xa rời Thiên Chúa.  

Cảm ơn Ngài đã mời gọi con chung hưởng sự sống vĩnh cửu, cho con niềm vui cứu độ. Xin 
giúp con biết yêu Chúa nhiều hơn, lắng nghe tiếng Ngài mời gọi, can đảm sống nhân chứng tình 
yêu giữa lòng đời, tận tụy trung thành với Lời Chúa, siêng năng đón rước Thánh Thể mỗi ngày, 
sẵn sàng bước vào dự Tiệc Nước Trời với chiếc áo cưới được dệt bằng yêu mến, hy sinh. 

M. HOÀNG THỊ THÙY TRANG 
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“LẤY ĐÂU XE CƯỚI NGỜI HOA TRẮNG ?” 

“Lấy đâu xe cưới ngời hoa trắng ? 

 với những mâm cau phủ lụa điều ?” 
( dẫn từ thơ Nguyễn Bính ) 

Xe cưới ngời hoa trắng, nào thấy ai bước vào. Mâm cau phủ lụa điều, người dự nào thấy vui. 
Không vào dự, là nỗi niềm của dân con người Do Thái đuợc kể ở trình thuật, rất hôm nay.  

Trình thuật, nay thánh sử kể một loạt 4 dụ ngôn: có truyện của hai người con hành xử rất khác 
biệt. Có tá điền quái ác giết cả Chủ Vườn. Nay đến tiệc cưới được mời cũng không người chịu đến dự. 
Dụ ngôn nào cũng biểu tỏ một bài học bóng bảy về luân lý. Và dụ ngôn cũng biểu lộ phong thái phóng 
khoáng của Chủ Tiệc. Bởi thế nên, ta đừng hiểu ý lời ở truyện kể theo nghĩa rất đen. Nhất là khi Vua 
quan sai quân hầu quở trách đám thực khách, xong rồi còn tống họ vào chốn tối tăm khóc lóc chỉ vì “áo 
xống” không đúng qui cách. 

Hãy nên xét kỹ dụng ý mà người kể muốn con dân hiểu rõ khi đọc truyện. Truyện dụ ngôn, còn 
trưng “lời mời” Chủ Tiệc cho gửi đi rất sớm để người được mời kịp mà nhận lời đến dự theo đúng 
‘nguyên tắc’ mà người Do Thái vẫn có. Nguyên tắc đây, là thói quen lịch thiệp mà Chủ Tiệc muốn khích 
lệ mọi người hãy nhanh chóng nhận lời mời. Nhận lời, mà xử thế hệt như thể người bệnh đến gặp bác 
sĩ chuyên khoa như đã hẹn. 

Nhận lời mời ở đây, là hành động cần thực hiện nhất thứ là khi Chủ Tiệc lại là vua quan quyền thế 
chốn gian trần muốn dân con mình vui hưởng an lạc. Nhận lời mời, không chỉ cổ võ người được mời tìm 
chốn an vui mừng lễ. Nhưng, còn để diễn bày lệnh truyền từ Chủ Tiệc. Bởi thế nên, dân con nào từ chối lời 
mời của vua quan Chủ Yến Tiệc chắc chắn là hành động có ý bạo phản. Như thế, hậu quả sẽ nghiêm trọng. 

Cũng may là ở dụ ngôn, người được mời chỉ là phó thường dân hiền hoà vẫn cư xử theo qui 
cách của xã hội thời bấy giờ. Họ, là đám dân dã luôn thực hiện công tác xã hội theo qui cách chân 
phương, hiền lành. Tuy nhiên, ở trình thuật, người khuớc từ lời mời đến dự tiệc không giải thích lý do tại 
sao mình từ chối. Lại cũng chẳng đưa ra lời cáo lỗi nào, như khuôn phép mà người lịch sự vẫn hay làm. 

Làm như thế là bởi vì: họ vốn là những người suốt ngày “bận rộn” với đủ thứ công việc, không thể 
dự đến dự tiệc như lòng mong muốn. Có thể là, họ bận vui chơi. Bận trông nom con cái. Bận dọn dẹp nhà 
cửa. Nấu nướng; hoặc trả biên lai tiền điện nước, cắt cỏ, bởi thế nên không coi chuyện dự tiệc là việc ưu 
tiên “cần làm ngay”. Thời buổi này, người người thường lấy lý do sinh kế, hoặc chăm sóc gia đình để thoái 
thác mọi lời mời. Cũng may, trình thuật không coi việc nhận lời ở đây chuyện “cần làm” ngay tức thì.  

Tuy nhiên, vua quan lại coi việc khước từ lời mời dự tiệc là hành xử khiếm lễ, nên đã sai quân 
hầu đi khắp chốn mời cho hết mọi người tốt xấu, để thay thế. Giới thẩm quyền người Do Thái xưa 
không cho phép những ai có vấn đề tâm thần hoặc tật bệnh đến hội đường. Cả những kẻ lôi thôi quần 
áo không chỉnh, cũng như đám người hôi hám, bẩn dơ được phép xuất hiện chốn liên hoan, tế tự. Bởi 
vào thời đó, làm gì ra có chương trình thanh lọc, rà soát, dõi theo như bây giờ ! 

Đọc đến đây, hẳn có người sẽ đưa ra thắc mắc về ý của người viết trình thuật là gì ? 

Quả là, trình thuật muốn đem đến cho người đọc một số các điểm chính mà tác giả muốn nói 
đến. Đó, là lược sử quá trình ơn cứu độ gửi đến với dân con mọi người. Vua quan là chính Chúa. Người 
được mời là dân Do Thái. Sứ giả là các ngôn sứ. Người Con là Đức Giêsu. “Thành bị phá huỷ” là Đền 
Thờ Giêrusalem bị sụp đổ – hồi năm 70 khi Thánh Mátthêu viết trình thuật này. Mọi chi tiết trong trình 
thuật là vấn đề tranh cãi khá nghiêm trọng trong cộng đoàn Mátthêu vào thời đó. Lúc mọi người đều 
thấy bối rối không biết rằng kế hoạch cứu độ của Chúa thực sự diễn tiến như thế nào. 

Đoạn cuối trình thuật tiếp tục câu truyện dụ ngôn về “áo xống” mặc ở tiệc cưới. Có vị đến dự lại 
chẳng ăn vận cho phải phép. Dụ ngôn không nói những người đến dự có được ban phát “áo xống” này 
hay không. Chủ Tiệc có cung cấp cho họ không. Chắc chắn là không ! Thiên Chúa là Chủ tiệc có khi nào 
lại ấn định luật lệ về “áo xống” như thế ? 

Về với thư của Thánh Phaolô gửi Giáo Đoàn Côlôsê trong đó có đoạn ghi: “Theo tư cách là 
thánh được Thiên Chúa chọn và yêu mến, anh em hãy mặc lấy lòng lân mẫn, chạnh thương, đức nhân 
hậu, khiêm nhu, hiền từ, đại lượng...” ( Cl 3: 12 ). Mỗi lần nói đến tín hữu đã được thanh tẩy, Thánh 
Phaolô vẫn cứ bảo: Hãy mặc lấy Đức Kitô, như thứ áo xống cần thiết. Xem như thế, đây chính là thứ 
“áo xống” cần mặc ở tiệc cưới. 

“Áo xống” là thái độ sống trong đời. Là cung cách người tín hữu Đức Kitô cần có để sống đích 
thực là con cái Chúa. Cũng có thể, đây là ý chính mà lược sử ơn cứu độ muốn nói đến. Ơn cứu độ là 
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ơn sản sinh ra con người sống như thế. Dù họ đến từ đâu. Dù họ có thuộc về Hội Thánh nào, hoặc 
nhóm hội, đoàn thể nào cũng thế. 

Cuối trình thuật, Thánh Mátthêu còn đưa ra cho người đọc một chân lý hiển nhiên được Thánh 
nhân nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Kẻ được gọi thì nhiều, nhưng người được chọn thì ít.” ( 22, 14 ) Ở bản 
70 Hy Lạp, đây là câu thơ hạp vận: nhiều người được gọi ( kletoi ), nhưng được chọn lại ít ( ekletoi ). 
Danh từ thần học của ta có cụm từ “chiết trung”. Người có tính “chiết trung” là người không phù hợp với 
mẫu mực đời sống ở quanh mình. Là người mặc lấy cho mình thái độ sống từ nhiều nơi khác. 

Thánh Phaolô nói với những người hồi hướng trở về với cộng đoàn Hội Thánh rằng họ là những 
người thực sự được chọn, nên phải sống đúng thực với quà tặng “nhưng-không” đặc biệt ấy. Thánh 
Mátthêu viết theo cung cách khác. Thánh nhân yêu cầu người đọc thực hiện lối sống đảm bảo họ là dân 
được chọn và được tặng ban đường lối sống khác biệt. Thánh nhân khích lệ người đọc tỏ ra mình khác 
biệt, vì được gọi theo cung cách mình là người của Chúa. Thánh nhân không tìm cách khiến họ lo sợ 
qua con số thống kê hoặc tỷ lệ những người được cứu. Thánh nhân hoàn toàn lạc quan về chuyện này. 

Vấn đề là nay ta tự hỏi: ta làm gì được với dụ ngôn và chân lý ấy. Lệnh truyền: “Hãy đi ra các 
ngã đường…" ( Mt 22, 9 ) làm người đọc nhớ đến câu nói của Thánh Phaolô, khi Thánh nhân rời Tiểu Á 
qua ngõ nhỏ để đi Châu Âu.  

Thị trấn đầu tiên Thánh nhân đặt chân tới, là thị trấn Philiphê. Philiphê, một “ngã đường” trên 
chính lộ được mọi người biết. Thánh Phaolô cũng được gửi đi tới đó. Thoạt khi vừa đặt chân lên nơi 
đó, Thánh Phaolô biết ngay là dân chúng nay chán ngấy cuộc sống dưới trướng của đế quốc Rôma. 
Và, họ cũng muốn về với Giavê Chúa của người Do Thái, nhưng lại không muốn dấn bước trở thành 
người như họ. Thành thử, ta gọi họ là những người “rất chung chung” luôn kiếm tìm. Những người rất 
“chiết trung”, được ghi nhận. Và, Thánh Phaolô kêu mời họ để đưa về với tiệc Lời Chúa cũng là tiệc 
Thánh Thể.  

Vấn đề là: ngày nay đâu là giao lộ để ta đi ? Ai là người rất “chiết trung” của ta ?  

Thiết tưởng, họ vẫn là người luôn ưa chuộng lòng hào hiệp chính trực hơn tôn giáo lớp lang, qui 
củ. Họ nhận ra rằng: sự xấu tự nó cũng bén rễ sâu như lòng hào hiệp. Và họ cũng là người thấy được 
rằng chính lòng hào hiệp sẽ phá đổ được sự xấu để tiến tới. Họ còn là người nhận thức biết rằng hư vô, 
lố bịch và cả đến cái chết cũng không là yếu tố nói lên được lời cuối cùng cho bất cứ một ai. Là người 
nhận ra hương vị của hạnh phúc, nhưng họ lại đánh mất hạnh phúc làm nơi nương náu.  

Những người như họ cũng biết chiêm 
ngưỡng thán phục sự tốt đẹp lành thánh mà vui 
hưởng. Họ vẫn mong chờ mọi sự tốt đẹp đến với 
mình và khao khát đạt điều tốt đẹp như thế. Là, 
người kiếm tìm đất sống tốt đẹp mà không có sự 
khuynh loát, chiếm đoạt. Nơi, mà mọi người có tự 
do trở thành người tốt lành, biết yêu thương, giùm 
giúp hết mọi người. 

Tuyệt diệu thay, khi ta và mọi người đều 
nhân danh Chúa mà ra giao lộ để kiếm tìm mọi 
người và mọi sự tốt lành. Kiếm và tìm, để rồi sẽ đưa 
những người chiết trung mà mình vừa gặp mặt, 
được về với cộng đoàn tình thương, rất tốt lành, 

chuyên chăm lo, giùm giúp. Nếu được thế, cộng đoàn Dân Chúa sẽ là Tiệc Cưới tuyệt diệu. Tiệc Thánh 
Thể đích thực, đúng ý của Chủ Tiệc vẫn mong đợi mọi người dự. 

Trong tâm tình đó, cũng đề nghị mọi người ngâm tiếp vần thơ còn để ngỏ. Ngâm rằng: 

 “Chiều nay…thương nhớ nhất chiều nay, 
 Thoáng bóng em trong cốc rượu đầy. 
 Tôi uống cả em và uống cả 
 một trời quan tái, uống cho say.” 
 ( Nguyễn Bính – Một Trời Quan Tái ) 

Trời Quan Tái, là cõi Trời mở ngỏ với mọi người. Trời Quan Tái, nay là cộng đoàn Nước Trời ở 
nơi đó, ta vẫn sống mà uống cho say tình thương yêu tuyệt diệu, tốt lành, rất Thánh Thể.  

Lm NGUYỄN ĐỨC VINH SANH, bản lược dịch của Mai Tá  
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CHUYỆN BVSS VÀ GÓC KHUẤT CỦA ÁN TỬ HÌNH 
Được biết, Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì án tử hình, nhưng hình thức thi hành án sẽ thay đổi, 

thay vì đem ra trường bắn thì người ta sẽ tiêm thuốc độc cho tử tội đến khi nào chết mới thôi, và sẽ 
không có chuyện tha chết nếu kẻ tử tội may mắn thoát chết trong thi hành án. Chợt nhớ tới một câu 
chuyện thế này: 

Ở một quốc gia nọ, người ta khao khát sự công bằng và họ nghĩ chỉ có công bằng mới giải quyết 
được các vấn đề xã hội. Thế nên, mới có luật rằng: Ai từng giết người theo cách nào thì rồi cũng sẽ bị 
giết theo cách như thế. Giết người là phải đền mạng.  

Một lần, có một công nhân xây dựng té từ trên lầu cao xuống đất. May mắn cho ông, ông không 
chết nhưng lại rơi trúng phải một công nhân khác đang làm việc dưới mặt đất và làm cho người này tử 
vong. Ra tòa, vị quan tòa chỉ xử ông án tù vì cho rằng đây là tai nạn, con trai của người chết không đồng 
ý, anh nêu ra luật và yêu cầu phải tử hình, giết người phải đền mạng kia mà. Thuyết phục thế nào cũng 
không được, cuối cùng, vị quan tòa phán: Tòa đồng ý xử người công nhân tội chết, bị cáo làm người ta 
chết thế nào thì sẽ chết y như vậy. Ông ta sẽ phải đứng ở dưới đất, còn anh con trai của nạn nhân sẽ từ 

trên lầu cao nhảy xuống đúng vào chỗ bị cáo, và như 
vậy án tử hình sẽ được thi hành một cách công minh. 
Anh con trai của nạn nhân tái mặt kinh hồn, vội vàng xin 
bãi nại ngay lập tức. 

Đây chỉ là một truyện kể lưu truyền trong dân 
gian, nhưng nó có thể cho chúng ta thấy phần nào hạn 
chế về vẻ muôn màu muôn mặt của một xã hội đời 
thường. Đối với án tử hình, nhiều cuộc tranh luận đã 
diễn ra sôi nổi, rằng nên bỏ hay nên giữ lại, đôi bên bất 
phân thắng bại. Nhiều quốc gia thì cho rằng: sự sống 
của con người là quý giá nhất, là bất khả xâm phạm, 
nên đã bỏ án tử hình, còn một số quốc gia khác thì lại 
cho rằng cần phải duy trì án tử hình để thực thi công lý, 
hơn nữa, nó lại còn có tính răn đe giáo dục cao trong xã 
hội. Lập luận kiên quyết của phe chủ trương duy trì án 
tử hình là: kẻ phạm tội ác thì không còn khả năng hối 
cải, cần phải loại bỏ ra khỏi đời sống xã hội.  

Nói về án tử hình, để kết tội chết cho một 
người nào đó, người ta phải qua các tiến trình điều 
tra, tố tụng, luận tội, bào chữa, xem xét các khả năng, 
điều kiện… Nếu có thể giảm nhẹ hình phạt thì sẽ 
giảm nhẹ. Một khi quan tòa đã quyết bằng một bản án 
tử hình, bị can được quyền chống án và có thể qua 
nhiều phiên tòa khác nhau để xác định lại hành vi 
phạm tội. Cuối cùng tội nhân đó vẫn được quyền làm 
đơn gửi cấp cao nhất để xin tha tội chết, nếu được 
chấp thuận thì sẽ được tha chết, nếu không, đành 
phải chờ ngày thi hành án, thời gian có khi kéo dài 
nhiều năm hoặc cả chục năm trời.  

Nhớ lại một số các tòa án thời chiến tranh như 
tòa án binh hay các phiên tòa lưu động thời cải cách 
ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam, người ta mang tội nhân 
ra để tra xét trước “quần chúng nhân dân”, tuyên án và 
đem ra xử bắn ngay lập tức, chẳng kịp trăng trối gì cả. 

Từ cổ chí kim, con người nghĩ ra đủ thứ cách để 
thi hành án tử hình. Treo trên thập tự, ném đá, hỏa 
thiêu, xử giảo, chặt đầu, lăng trì, tùng xẻo, vạc dầu, 
kiến đốt, chôn sống, voi dày, ngựa xé, đóng cọc, thả 

CÙNG XÓT XA  
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trôi sông… hay như hiện nay thì xử bắn, treo cổ, hoặc hiện đại hơn thì tiêm thuốc độc hay ngồi ghế điện 
v.v… Kiều nào thì kiểu, tội nhân chỉ có chết trong đau đớn và tủi nhục, thậm chí thân xác chưa chắc đã 
được chôn cất đàng hoàng tử tế, nhiều nơi còn bị ăn cắp các bộ phận cơ thể đem bán cho các bệnh 
nhân nhà giàu đang cần !  

Vâng, hầu hết các người phải chịu án tử hình đều là những kẻ từng trót phạm hay cố tình phạm 
tội ác, tuy nhiên lại cũng luôn có nhiều người oan ức, hoặc rất nhiều người phải chịu chết chỉ vì dám 
chứng minh cho một Chân Lý, như các Thánh Tử Đạo. Chỉ là một án tử hình nhưng cho chúng ta thấy 
loài người hành xử với nhau hết sức man rợ tàn nhẫn, đặc biệt đối với các hình thức tử hình gây kinh 
hoàng và đau đớn tột cùng trước khi chết. 

Thống kê cho thấy, với một quốc gia, hàng năm, án tử hình có thể chỉ là vài trăm, thậm chí vài 
chục là cùng, chỉ trong những hoàn cảnh lịch sử đặc biệt, một năm, người ta có thể thực hiện án tử lên 
đến con số hàng ngàn. Văn hào St-Exupéry người Pháp, trong tác phẩm “Cõi người ta” ( Terre des 
hommes ) đã từng viết: “Bạn không được phép đặt dấu chấm hết cho một con người” vậy mà án tử hình 
chính là dấu chấm hết như vậy đó. Có công bằng hay không ?!?  

Các quốc gia đã bỏ án tử hình nhưng có một nền giáo dục văn hóa cao lại không nhiều tội phạm 
bằng những quốc gia vẫn tiếp tục duy trì án tử hình, Phải loại bỏ kẻ đã phạm tội ra khỏi đời sống xã hội 
sao ? Còn có nhiều cách khác để thực hiện điều đó kia mà. Riêng tôi, xin được đề nghị cùng suy xét 
bằng câu chính Đức Giêsu đã dạy: “Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá người này trước đi” ( Ga 8, 
1 – 11 ). Vâng, chính tôi, chính chúng ta, những kẻ cũng ít nhiều phạm tội, tội nhẹ, tội nặng, có khi cả tội 
ác như phá thai nữa, chẳng ai lại có quyền phán quyết sự sống của người khác. 

Vâng, tôi sẽ không viết những suy tư của mình về án tử hình nếu như thực trạng xã hội hôm nay 
không có những góc khuất tối tăm của nó. Góc khuất tối tăm ấy nằm trong vấn đề “Bảo Vệ Sự Sống – 
Chống phá thai”. Hàng mấy triệu thai nhi, một cách nào đó, cũng đang bị kết án tử hình hàng năm ngay 
trên chính đất nước chúng ta, đang khiến cho lương tri, nhân phẩm và quyền sống con người đến bờ 
vực của sự chết chóc kinh hoàng.  

Sự việc bi thảm đến như vậy nhưng sao chưa được các vị lãnh đạo đất nước, các vị lãnh đạo 
tôn giáo hay các vị trong ngành giáo dục, y tế v.v… quan tâm đúng cách, đúng tầm trên bình diện vĩ mô, 
mà cứ làng nhàng heo hắt mãi, nếu có đá động chỗ này chỗ kia thì cứ như gãi ngứa cho con quái vật 
này càng thêm hung ác.  

Mới mấy ngày qua, người ta đã tổ chức họp hành học tập gì đó về vấn đề cân bằng giới tính 
nam nữ trong tự nhiên, họ cảnh báo, họ bảo phải đối phó vì cho rằng đến năm 2020, hàng triệu thanh 
niên Việt Nam sẽ không có cơ hội lấy vợ vì làm gì… còn đủ phụ nữ nữa ! Trong hội thảo, hình như 
người ta né tránh vấn đề then chốt của hậu quả trên là do nạo phá thai mà thay thế bằng những cụm từ 
đại loại như tại vì trọng nam khinh nữ, cần phải học tập tấm gương của Hàn Quốc v.v… Chúa ơi, đến 
mấy triệu thai nhi bị giết đi hàng năm thì lấy đâu ra cái mà cân bằng, thật là không hiểu nổi !  

Nhiều chức sắc của các tôn giáo, đặc biệt là Công Giáo chúng ta, vẫn còn e ngại chuyện đụng 
chạm thế này, thế nọ, mà không dám cất lên tiếng nói chính thức của mình, trong khi tội ác phá thai cứ 
hoành hành ngày càng kinh khủng. Hai ngành liên quan mật thiết là giáo dục và y tế thì cứ vô tư kiếm 
tiền, tạo thành tích, đem hết thế hệ này đến thế hệ khác để thử nghiệm các phương pháp đổi mới thế 
này, đổi mới thế kia nhưng kết quả thì chẳng giống ai, cũng chẳng ra làm sao cả, chỉ ngày một suy thoái 
băng hoại con người mà thôi. 

Chúng ta biết rõ, đối với một tử tội bị thi 
hành án tử hình, cứ đúng quy định pháp luật, còn 
được quyền này quyền kia, còn được có thời 
gian cho dù ít ỏi, còn được quan tâm cho ăn cho 
uống, cho viết di thư trước khi chết… Thử hỏi, 
hàng triệu các thai nhi kia có cháu bé tý hon nào 
được những đặc quyền như thế, mà chỉ biết 
giương đôi mắt trong veo của mình để hỏi với 
mọi người đến dự phiên tòa xử án bé rằng: “Tại 
sao con lại phải chết ?”  

Quan tòa ở đây là một số y bác sĩ thiếu 
trình độ và thiếu lương tâm, đã tư vấn phán quyết 
bừa bãi rằng quái thai này dị tật nọ. Những người 
cha mẹ họ hàng chung huyết thống của các cháu 
thì cho rằng bé đến không đúng lúc, vỡ kế hoạch, 
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dư thừa, chỉ là gánh nặng không cần thiết. Xã hội thì cho rằng bé sẽ là nguyên nhân của đói nghèo lạc 
hậu cho kinh tế của cả một đất nước…  

Cuối cùng, người ta lạnh lùng đặt dấu chấm hết cho cuộc sống của các cháu bé ngay từ trong 
bụng mẹ. Hoàn toàn các cháu chẳng được bào chữa biện hộ một lời, chẳng được than van, chẳng có 
được tí teo đặc ân đặc quyền nào trước khi phải chết, thật oan uổng xót xa ! 

Ai cũng đã nghe và đã biết, hơn ba triệu án tử hình cho các thai nhi hàng năm vẫn đang diễn ra 
trên chính đất nước này. Rồi đây, lẽ tồn vong của cả dân tộc, văn hóa, đạo đức, lương tâm, nhân ái, 
công bằng hay nói một cách nôm na như ông bà ta thường nói, Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín, hay 
Công – Dung – Ngôn – Hạnh của người Việt Nam chúng ta sẽ đi về đâu ?  

Án tử hình dành cho tử tội trên lý luận luật pháp có thể chẳng ảnh hưởng đến sự hưng thịnh 
của một dân tộc, một quốc gia, nhưng án tử hình mà chúng ta đang dành cho các thai nhi chính là con 
đường dẫn tất cả đến sự sụp đổ hoàn toàn mà sau đó chắc chắn phải mất nhiều thế hệ, nhiều thời 
gian, nhiều công sức, nhiều tâm huyết mới có cơ khôi phục lại nền “văn hóa sự sống”, nền “văn minh 
của tình thương”. 

Góc khuất ấy rồi đây sẽ không còn là một góc khuất nếu con người không biết tỉnh ngộ. Bóng tối 
tội lỗi của nó rồi sẽ bao trùm lên tất cả để chính chúng ta và các thế hệ tương lai sẽ phải tự ký cho mình 
một bản án khủng khiếp nhất, bản án tử hình đời đời ! 

Đaminh PHAN VĂN DŨNG, 10.2011 
 

 
 

BÀI GIẢNG TRONG THÁNH LỄ TẠ ƠN 8.9.2011 
DỊP ĐỨC CHA CHARLES CHAPUT 

NHẬM CHỨC TỔNG GIÁM MỤC PHILADELPHIA, HOA KỲ 
Trọng kính Đức Hồng Y Rigali, Quý Hồng Y; Đức Ông Lantheaume; Quý Giám Mục Hiền Huynh, 

Hiền Đệ; Quý Linh Mục, Phó Tế;  

Kính thưa ngài Thống Đốc Corbett, ngài Phó Thống 
Đốc Cawley, ngài Thị Trưởng Nutter, quý lãnh đạo địa 
phương đáng kính; Quý Chủng sinh yêu quý, quý Tu Sĩ 
nam nữ, quý thành viên trong gia đình tôi, quý anh chị em 
trong Chúa Kitô và cách đặc biệt toàn thể anh chị em tín 
hữu thuộc Tổng Giáo Phận Philadelphia. 

Tuần trước, một người bạn đã có gia đình nói với tôi 
rằng, cùng nhau chuẩn bị cho ngày lễ hôm nay làm anh ta 
liên tưởng đến chuyện sắp đặt cho một lễ cưới rất… rất lớn. 
Anh ta thật hài hước, nhưng thật sự, những gì anh ta nói 
còn đúng hơn những gì anh ta tưởng. Tương quan của một 
Giám Mục với Giáo Hội địa phương – Giáo Phận của ngài – 
cũng không khác gì một cuộc thành hôn. Chiếc nhẫn tôi 
đeo là một biểu tượng tình yêu của mọi Giám Mục đối 
với Giáo Phận mình. Cuộc thành hôn của Giám Mục với 

Giáo Hội địa phương này làm cho tôi cũng như tất cả chúng tôi, những người đang phục vụ với tư cách 
Giám Mục rằng, một Giám Mục được mời gọi là để yêu thương Giáo Phận mình với hết cả tấm lòng 
như Chúa Kitô đã yêu thương và hiến mình cho Hội Thánh Ngài.  

Dĩ nhiên, việc bổ nhiệm tôi đến với Philadelphia là một cuộc thành hôn đã được sắp đặt mà Đức 
Thánh Cha là người mai mối. Nói rằng hôn nhân lãng mạn là một phát minh mới – và với tỷ lệ ly dị nhan 
nhản thấy được ngày nay thì ý tưởng hôn nhân phải là lãng mạn sẽ không đúng như người ta nói. Trong 
thực tế, lịch sử cho thấy, các cuộc hôn nhân được sắp đặt thường là thành công, chí ít cũng bằng với 
con số hôn nhân được xây dựng trên những cuộc tình lãng mạn. Thông thường, với những cuộc thành 
hôn được sắp đặt thì cách chung, trước hết người ta tìm biết nhau và sau đó là yêu nhau. Những ông 
mai bà mối tài giỏi luôn để ý đến gia đình dòng tộc của cả hai người và những yêu cầu riêng của họ và 
những ông mai bà mối khôn ngoan thật sự lại có thể bất ngờ đưa ra những chọn lựa tốt nhất. 

CÙNG LẮNG NGHE   
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Trong Hội Thánh, chúng ta tin rằng, Chúa Thánh Thần hướng dẫn mọi quyết định của Đức 
Thánh Cha và kết quả luôn luôn tốt đẹp nếu chúng ta cam kết hết lòng cộng tác với chương trình của 
Thiên Chúa. Đối với bất kỳ cuộc hôn nhân nào, để thành công, cần có hai điều: yêu nhau và cùng nhau 
trổ sinh hoa trái. Đó là tất cả những gì chúng ta cần trao ban hôm nay – yêu nhau và cùng nhau trổ sinh 
hoa trái trong công cuộc tân phúc âm hoá. 

Nguyên việc hiểu biết lẫn nhau đã là một phiêu lưu lớn. Cuộc sống chung của chúng ta là một 
phần lịch sử cứu độ mà Thiên Chúa vẫn tiếp tục ngay cả trong thời buổi này. Đức Maria đâu ngờ 
trước biến cố Truyền Tin, ngài cũng không trông mong trở thành Mẹ Đấng Cứu Thế; vậy mà hành vi 
vâng phục của ngài đã thay đổi tiến trình lịch sử vốn sẽ dẫn đến một giao ước tình yêu và kết tinh hoa 
trái thật mới mẻ. Tôi không ảo tưởng cho rằng, mình xứng đáng với sứ vụ này, nhưng tôi tin vào sự 
khôn ngoan của Đức Thánh Cha. Vì thế, tôi biết ơn sâu sắc sự tín nhiệm của ngài đã cho tôi được 
phục vụ Giáo Hội địa phương này.  

Cùng với chiếc nhẫn, hai biểu tượng khác cũng thật sự nói lên sứ vụ của một Giám Mục. 
Trước hết là Thánh Giá trên ngực, nằm cạnh trái tim vị Mục Tử. Đức Giêsu nói với chúng ta, nếu 
muốn trở nên môn đệ của Ngài, chúng ta phải làm ba điều ( Mt 16, 21 – 27 ): từ bỏ chính mình, 
vác thập giá và theo Ngài. Thật quan trọng biết bao đối với một Giám Mục để thực sự tin vào điều 
này, sống điều này và giảng dạy điều này cả khi kêu gọi người khác chấp nhận những gì là rất cam go 
trong việc trung thành với Tin Mừng. 

Biểu tượng thứ hai là chiếc gậy, một biểu tượng của người Mục Tử. Mục Tử Nhân Lành là 
hình ảnh sớm nhất của nghệ thuật Kitô Giáo được ghi tạc bởi những tín hữu đầu tiên trong các hang 
toại đạo ở Rôma. Một trong những hình ảnh buổi đầu trình bày Chúa Kitô mà chúng ta có là hình ảnh 
người Mục Tử Nhân Lành vác chiên trên vai. Tất cả chúng ta, đặc biệt với anh chị em tín hữu 
Philadelphia, phải giữ lấy hình ảnh đó trong lòng cho những tháng ngày sắp tới; bởi vì chính Ngài, vị 
Mục Tử Nhân Lành thực sự sẽ mang lấy Hội Thánh Philadelphia đi qua thời điểm khó khăn này trong 
lịch sử của chúng ta để đưa nó đến một cõi bình an, yên vui với một tương lai tốt đẹp hơn. 

Thánh Lễ nhậm chức hôm nay, được cử hành trong Nhà 
Thờ Chính Toà, Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô và 
Phaolô. “Chính toà” bắt nguồn bởi một từ ngữ Hy Lạp, cathedra, 
có nghĩa là ngai toà. Nhà Thờ Chính Toà là Nhà Thờ, ở đó, đặt 
ngai toà của Giám Mục, vốn luôn được xem như một biểu 
tượng quan trọng khác của vai trò Giám Mục – ở đây muốn nói 
đến quyền giáo huấn của vị Mục Tử. Vào thế kỷ thứ tư, Thánh 
Augustino thành Hippo tóm tắt vai trò của một Giám Mục với 
những lời sau đây, ngài nói:  

“Giêrusalem có những người lính canh đứng gác… và 
đây là những gì một Giám Mục phải làm. Giờ đây, các Giám 
Mục được giao một chỗ cao hơn, ngai toà Giám Mục tại 
Vương Cung Thánh Đường – để chính họ có thể trông coi và 
như thế, để canh giữ cộng đoàn Dân Chúa. Vì lẽ Giám Mục 
được gọi theo tiếng Hy Lạp là episkopos, nghĩa là “trông coi”; 
vì Giám Mục trông coi, ngài nhìn xuống từ ngai toà… Ở trên 
cao thì thật nguy hiểm vì phải trả lẽ, trừ phi Giám Mục đứng 
đó với một tấm lòng thật sự khiêm tốn, như thể chúng tôi 
khiêm hạ đặt mình dưới chân anh chị em”. 

Lần khác, mừng kỷ niệm ngày chịu chức Giám Mục, Thánh Augustino cũng đã mô tả nhiệm vụ 
của Giám Mục theo một cách thức như thế này, ngài nói ( đây là một việc lớn lao ): 

“Để khiển trách kẻ náo động, trấn an người nhát đảm, đứng về phía người cô thế cô thân, 
chống lại kẻ đối nghịch, canh chừng những cạm bẫy, dạy dỗ kẻ vô tri, đánh thức người biếng 
nhác, ngăn ngừa những ai chỉ lo làm giàu, đặt người tự phụ vào vị trí của họ, xoa dịu người hay 
gây gổ, cứu giúp người nghèo, giải thoát những ai bị áp bức, khuyến khích người lành thánh, 
chịu đựng sự dữ và yêu thương mọi người”. 

Quý Hiền Huynh, Hiền Đệ Giám Mục thân mến, quan trọng biết bao, cho chúng ta, không chỉ 
trông giống hao hao các Giám Mục nhưng phải thực sự là những Giám Mục; bằng không, chúng ta chỉ 
là những chiếc vỏ trống rỗng – hạng người mà Thánh Augustino nói đến, “Bạn nói, ông ấy phải là 
một Giám Mục vì ông ngồi trên toà. Thực ra, một anh bù nhìn cũng có thể được gọi là người 
canh giữ vườn nho !” 
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Ngày nhậm chức của tôi hôm nay rơi vào lễ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria, một lễ bắt nguồn 
đâu đó tại Syria hoặc Palestina đầu thế kỷ thứ sáu. Truyền thống của lễ này là ngày 8 tháng 9, đúng 9 
tháng sau lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Đó là một lễ quan trọng, vì nó chuẩn bị cách thức cho cuộc 
sinh hạ Đức Giêsu. Tôi được nhậm chức Giám Mục trong ngày lễ Thánh Gioakim và Anna, phụ mẫu 
của Đức Maria.  

Cách đây 14 năm, tôi được bổ nhiệm làm Tổng Giám Mục Denver trong ngày lễ Truyền Tin và 
giờ đây, tôi cử hành lễ nhậm chức Giám Mục Tổng Giáo Phận Philadelphia lớn lao này nhằm vào ngày 
lễ Sinh Nhật Đức Mẹ. Với tôi, như với bao nhiêu Linh Mục khác, Đức Maria là nguồn hy vọng và chở 
che liên lỉ cho ơn gọi mình. Vì thế, tôi xin toàn thể anh chị em cầu cùng Mẹ Thiên Chúa cho tôi để ngài 
luôn bao bọc chúng ta với tình yêu và sự che chở của ngài. 

Sinh nhật Đức Maria là một bước ngoặt trong Lịch Sử Cứu Độ, được hoạch định từ muôn đời 
trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Cho nên, các bài đọc hôm nay một lần nữa cho thấy đường lối 
quyền năng của Ngài. Mọi biến cố trong cuộc đời Kitô hữu chúng ta đều được nắn đúc bởi ý định của 
một Thiên Chúa đầy yêu thương. Ý định của Ngài hằng nâng đỡ tất cả những gì xảy đến cho mọi Kitô 
hữu, vì Thiên Chúa thực sự trông chừng tất cả. Bởi đó, giữa bao sóng gió mà Hội Thánh đang trải qua 
hôm nay, cách riêng ở Philadelphia, lễ Sinh Nhật Đức Maria nhắc cho chúng ta về kế hoạch yêu thương 
của Thiên Chúa.  

Chúng ta cần xác tín điều mà bài đọc thứ nhất hôm nay nói đến: “Mọi sự đều trở nên tốt lành 
cho những ai yêu mến Thiên Chúa và những ai được kêu gọi theo ý định của Ngài”. Cũng như 
Thiên Chúa đã biết trước và tiền định cuộc sinh hạ Đức Maria, Ngài cũng biết trước và tiền định cho 
chúng ta được đồng hình đồng dạng với Con của Ngài để Đức Giêsu có thể là trưởng tử giữa một đoàn 
anh em đông đúc.  

Thánh José María Escrivá nói về cuộc chiến chống lại sợ hãi và lo lắng mà sớm muộn gì chúng 
ta cũng phải đương đầu, rằng: “Bạn quên Thiên Chúa là Cha của mình sao ? Hoặc bạn quên Ngài 
quyền năng, khôn ngoan vô cùng và đầy lòng xót thương sao ? Ngài không bao giờ gửi đến cho 
bạn bất kỳ sự dữ nào. Điều đang làm bạn lo lắng lại trở nên tốt cho bạn cả khi đôi mắt phàm 
nhân của bạn không sao thấy được điều đó hôm nay”. 

Dĩ nhiên, Kinh Thánh cho thấy lễ Sinh Nhật Đức Mẹ rốt cuộc lại nói đến cuộc hạ sinh của con 
mình. Tin Mừng hôm nay kể lại trình thuật đầu thai của Đức Giêsu và cách chính xác, chúng ta tôn vinh 
Mẹ vì Mẹ đã sinh ra Đức Giêsu, Đấng Thiên Sai và là Chúa của chúng ta. Tin Mừng tập trung vào sự tốt 
lành và trung tín của Thánh Giuse, vào sự phó thác trọn vẹn của Đức Maria trước Thiên Chúa Tình Yêu,  

Mẹ tín thác vào sự quan phòng của Ngài. Chúng ta cần noi gương Mẹ Maria và Thánh Giuse, tín 
thác vào Thiên Chúa trong giai đoạn khó khăn này. Những vấn nạn hai đấng phải đương đầu xem ra 
không thể vượt qua và gây nên bao nhiêu rối ren tột cùng, nhưng tên gọi đặt cho Giêsu lại mang ý nghĩa 
“Cứu Chúa” và chúng ta biết rằng, trong Đức Giêsu, Thiên Chúa hứa ở cùng chúng ta. Thiên Chúa đích 
thực là Đấng Emmanuel – ở cùng chúng ta. Điều này đem lại cho chúng ta một niềm tin tưởng lớn lao 
trong một tương lai mà Thiên Chúa đã hoạch định cho mỗi người.  

Hội Thánh Philadelphia đang đối diện với những thách đố nghiêm trọng trong những ngày hôm 
nay. Đừng vội cho những vấn đề này là quá khó và không ai trong chúng ta ở đây hôm nay, ngoại trừ 
một mình Thiên Chúa, là người làm phép lạ.  

Nhưng điều quan trọng phải nhớ và phải tin là Hội Thánh không được định nghĩa bởi những thất 
bại; bạn và tôi, không được định nghĩa bởi những người chuyên phê bình hoặc bởi những ai không 
thích chúng ta. Những gì chúng ta làm trong những tháng năm sắp tới là trả lời cho những thách đố đó – 
điều này sẽ xác định chúng ta thực sự là ai.  

Một khi dấn thân cho công cuộc này, trước hết, chúng ta cần phải là những người Công Giáo, và 
luôn luôn như vậy. Đức Giêsu Kitô phải là trung tâm của đời sống chúng ta; Hội Thánh phải là Mẹ và 
Thầy của chúng ta. Mọi sự chúng ta làm phải bắt nguồn từ đó.  

Thế nên, những gì chúng ta bắt tay vào việc hôm nay chính là một cuộc hôn nhân, ở đó, một ai 
đó đang yêu thương anh chị em, Đức Thánh Cha; cũng là một ai đó yêu thương tôi. Trong sự khôn 
ngoan của ngài, Đức Thánh Cha biết rằng, chúng ta sẽ cùng nhau làm nên một tổ ấm hạnh phúc.  

Vì thế, chúng ta hãy nhìn nhận nhau như những quà tặng. Tôi đón nhận anh chị em như một quà 
tặng từ Đức Thánh Cha, và điều này cũng đòi hỏi anh chị em đón nhận tôi và công việc của tôi như một 
quà tặng đến từ ngài. Điều này đòi buộc chúng ta có một cam kết, một hành vi của ý chí để yêu thương 
nhau, nhẫn nại với nhau và hy sinh mạng sống cho nhau. 
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Tôi sẽ kết thúc bằng cách lặp lại những gì tôi đã nói vào tháng 7 với các Giám Mục – các Giám 
Mục Phụ Tá yêu quý của tôi – các Linh Mục, Phó Tế của Giáo Phận này, với Tu Sĩ nam nữ và mọi 
người: Dù tôi yếu đuối ( và chúng nhiều lắm ) và khiếm khuyết đến đâu ( chúng cũng nhiều lắm ), vẫn 
không một Giám Mục nào sẽ trao ban chính mình một cách vui tươi hơn như tôi sẽ trao ban cho 
công cuộc đổi mới Giáo Phận này; không một Giám Mục nào sẽ làm việc vất vả hơn để giúp 
những con người đã bị tổn thương bởi tội lỗi thời quá khứ; không một Giám Mục nào sẽ hoạt 
động lao nhọc hơn để bổ sức và cổ động các anh em Linh Mục của tôi, đồng thời phục hồi tâm 
hồn các tín hữu.  

Mọi sự tôi học được trong 24 năm Giám Mục và 41 năm Linh Mục, mọi thứ tôi có, tôi sẽ cống 
hiến cho sứ vụ này, vì tất cả anh chị em – cộng đoàn Dân Chúa đã được trao phó cho tôi chăm sóc – 
đáng được như thế, tôi yêu mến anh chị em.  

Cám ơn anh chị em.  
Lm. MINH ANH, Giáo Phận Huế chuyển ngữ 

http://fratres.wordpress.com/tag/cathedral-basilica-of-saints-peter-and-paul-philadelphia/ 

 

 

BA SUY NGHĨ NHỎ VỀ SỰ RA ĐI CỦA MỘT NGƯỜI LỚN 
Tôi không muốn nói về sự vĩ đại vì vĩ đại thường gây tranh cãi. Đối với tín đồ Hồi Giáo thì chỉ có 

Allah là vĩ đại. Ngoài Ngài ra thì tuyệt đối không có thần linh nào khác và vì thế không có ai khác vĩ đại 
cả. Ban đêm mỗi khi nhìn lên bầu trời ngập tràn muôn sao, tôi luôn thành kính trước sự vĩ đại của vũ trụ 
và Đấng nào đó tạo dựng nên một vũ trụ vĩ đại như thế, trong đó có một sinh linh thật nhỏ bé như tôi 
mới quả thật là vĩ đại. 

 Ngưỡng mộ một ai đó tôi chỉ dám nói đó là một người lớn. Trong đời tôi cũng như cũng như của 
mọi người khác chắc chắn phải có những người lớn. Đó là bố mẹ và anh chị em tôi, dù các vị ấy rất ít 
học và chẳng có thành tích gì với đời. Đó là cô giáo mẫu giáo cầm tay tôi tập viết. Đó còn là thầy giáo 
lớp 5 mà những gì thầy dạy tôi đều quên mất tiêu ngoại trừ nhân cách rất mẫu mực của thầy. 

Ngày 5.10.2011, cả thế giới đều thương tiếc trước 
sự ra đi của “một người lớn của nhân loại”. Gọi Steve 
Jobs ( 1955 – 2011 ) cha đẻ của máy vi tính Apple, iPod, 
iPhone, iPad, người phát minh ra con chuột computer mà 
nhờ nó, việc sử dụng computer trở thành rất dễ dàng 
ngay cả đối với một đứa con nít chưa biết đọc, là “một 
người lớn của nhân loại” thì có lẽ ít ai dám phản bác. Đọc 
những lời thương tiếc ông vào ngày ông qua đời được 
đăng tải trên mạng toàn cầu bởi những nhà bình luận uy 
tín, người ta mới thấy được phần nào công lao to lớn của 
ông. Ông được xưng tụng là một nhà phát minh tiền 
phong thiên tài có tầm ảnh hưởng lớn lao nhất, định hình 
nên khuôn mặt của thời đại kỹ thuật số mới. 

Nhưng một thiên tài vô song như vậy của nhân loại đáng lẽ đã không được chào đời và do đó 
thế giới ngày hôm nay đã có một diện mạo khác. Đáng lẽ Steve Jobs đã phải chịu chung số phận như 
một trong hàng nhiều triệu thai nhi bị giết bỏ hàng năm trên đất nước Việt Nam chúng ta mà nếu có một 
tí may mắn các em còn được một chỗ yên nghỉ trong một nghĩa trang thai nhi nào đó như Nghĩa Trang 
Anh Hài ( Hương Hồ – Hương Trà ) cách thành phố Huế hơn 20km, nằm lạnh lẽ cô quạnh giữa lưng 
chừng núi. Đây là nơi yên nghỉ của 31.300 bé thơ bị chối bỏ.  

Nhiều em khác phải chấp nhận an giấc trong một nghĩa trang thai nhi online để cho bố mẹ em có 
ai đó mà tâm sự vui buồn như trường hợp Nguyễn Quang Hải, sống được trong bụng mẹ được 4 tuần, 
bị phá thai ngày 23.3.2011, với lời tâm sự của mẹ như sau: Ba con thật sự phủ nhận con rồi đó con. Mẹ 
cứ nghĩ cho thời gian để ba con bình tâm lại mà sao mẹ thấy khoảng cách ngày một xa hơn, buồn thật 
đó. Sao dạo này mẹ toàn gặp tai bay vạ gió ở đâu không vậy, thà không yêu nữa thì thôi chứ sao lại làm 
tổn thương nhau đến vậy. Rốt cuộc mẹ sai ở đâu hả con, sao ba con không nói gì mà chỉ im lặng trách 
móc vậy ? ( x. http://www.nhomai.vn/forum/showthread.php?p=200075 )  

CÙNG LẮNG NGHE   
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Rất may cho Steve Jobs và còn cho cả nhân loại nữa vì mẹ đẻ của ông là bà Joanne Simpson, 
dù có thai ngoài ý muốn, đã không chọn cách giải quyết nhanh gọn đơn giản ít phiền phức nhất là giết 
con ( luật pháp Hoa Kỳ mãi tới năm 1973 mới hợp thức hóa việc phá thai ) mà đã mang Steve cho ông 
bà Paul Jobs nhận làm con nuôi. 

Suy nghĩ nhỏ thứ hai của tôi là Steve Jobs đã chọn theo Đạo Phật dù sống tại một quốc gia mà 
Kitô giáo chiếm đa số. Trong bài diễn văn danh tiếng tại trường Đại Học Stanford ngày 14.6.2005, ông 
cho biết thưở hàn vi khi học tại trường Đại Học Reed ông phải đi lượm lon coca để bán lấy tiền mua đồ 
ăn. Mỗi Chúa Nhật ông phải đi bộ 12 cây số để được ăn một bữa tử tế miễn phí tại chùa Hare Krishma 
ở Portland, Oregon, mà kỉ niệm về những bữa cơm chùa đó ông rất trân trọng.  

Ông đã bỏ học ngao du qua Ấn Độ để tìm một nguồn khai sáng tâm linh và trở thành một Phật tử 
Thiền Tông. Khi lấy vợ vào năm 1991, ông đã xin Thiền Sư Kobun Chino Otogawa cử hành nghi thức 
kết hôn Phật Giáo. Steve cho biết triết lý Mantra của Phật pháp đã gợi ứng cho tính đơn giản và thẩm 
mỹ tuyệt vời của các sản phẩm Apple.  

Mantra có nguồn gốc từ tiếng Phạn: manas, nghĩa là tâm; và, tra, nghĩa là công cụ, được Việt hóa 
là mật chú hay là âm thanh của chánh giác, biểu trưng cho cái vô cùng, viên mãn, vĩnh hằng, trong đó cô 
đọng bản thể của vũ trụ ( x. http://www.giacngo.com.vn/PrintView.aspx?Language=vi&ID=77521A ).  

Việc theo Phật Giáo của Steve không phải là một trường hợp cá biệt. Tại các nước Phương Tây 
đã có rất nhiều bạn trẻ, kể cả một số nhân vật nổi tiếng cải đạo theo Phật Giáo như tài tử Richard Gere, 
Keanu Reeves, cầu thủ David Beckham, người chơi goft danh tiếng Tiger Woods. 

Suy nghĩ nhỏ thứ ba là tôi vĩnh viễn không trở thành một người lớn theo cách của Steve được. 
Tiền lương tôi kiếm được không đủ nuôi sống bản thân tôi. Cái xe gắn máy già nua cũ kỹ của tôi mỗi khi 
dở chứng không chịu chạy, tôi còn không biết sửa, nói chi đến những cái cao siêu khác. Nhưng tôi vẫn có 
một cách trở thành một người lớn không phải trước mắt thế gian trong một giai đoạn thời gian tạm thời 
này. Thử hỏi một ngàn năm nữa sẽ còn mấy ai trong cuộc đời này còn nhớ đến Steve cũng như bây giờ ai 
mà thèm quan tâm đến bậc thiên tài nào đó đã sáng chế ra bàn tính bằng gỗ Trung Hoa ( abacus ) vào thế 
kỷ thứ 2 trước Công Nguyên đâu.  

Tôi vẫn có thể trở thành lớn nếu tôi biết rằng thành bại của đời nằm ở chỗ tôi nhìn ra và nghe 
được tiếng Ông Chủ của mình. Ông Chủ của tôi có thể là bà già ăn mày mà tôi gặp ngày hôm qua bên 
vệ đường. Bà chẳng xin tôi gì cả mà chỉ hỏi thăm đường đi đến một ngôi chợ mà ở đó bà hy vọng sẽ xin 
được ít tiền sống qua ngày. Ông Chủ của tôi có thể là một cô gái lỡ bước như bà mẹ của ông Steve hay 
của em Nguyễn Quang Hải đang nhìn vào tôi mà chỉ một lời nói hay một thái độ của tôi cũng có thể 
khiến cô ta đi phá thai hoặc sẽ cho một ông Steve khác nào đó chào đời. Ông Chủ của tôi cũng chẳng 
phải tìm đâu xa cả. Ông ở bên cạnh tôi hàng ngày, nơi những người thân cận nhất với tôi mà tôi có bổn 
phận phải phục vụ. Nếu tôi nhìn ra và nghe được tiếng Ông Chủ thì tôi sẽ trở nên lớn, hơn thế nữa, trở 
nên vô cùng vĩ đại. Khi đó chính Ông Chủ vô cùng vĩ đại của tôi sẽ công nhận sự vĩ đại của tôi. Ông sẽ 
đặt tôi ngồi vào bàn tiệc trong khi chính Ông sẽ trở thành đầy tớ hầu hạ tôi. Đây chính là sự vĩ đại đích 
thực và vĩnh cửu của tôi. Sự vĩ đại này thật dễ dàng đạt được nhưng cũng rất dễ dàng bị bỏ lỡ. 

“Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới 
về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì 
thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người 
mà phục vụ” ( Lc 12, 35 – 37 ). 

NGUYỄN TRUNG, 10.2011 

 
 

SỰ TUYỆT VỌNG CŨNG ĐẸP NHƯ MỘT BÔNG HOA 
Có ai đó nói rằng: "Hãy đi đến tận cùng của sự tuyệt vọng để thấy nó cũng đẹp như một bông 

hoa..." Cuộc sống luôn tạo ra những bất ngờ, kể cả trong khổ đau và tuyệt vọng vẫn sẽ có những điều 
kỳ diệu dành cho mỗi người. Chỉ là con người ta có đủ bình tĩnh, tỉnh táo để nhận ra, khám phá được 
bông hoa nở phía tận cùng của tuyệt vọng không thôi... 

Tôi đứng trên sân thượng tòa chung cư 9 tầng, gió lồng lộng thổi vào mặt. Tôi không biết mình 
đã làm sai điều gì, tất cả mọi thứ đang quay lưng với tôi, hình như không một ai trên thế giới này có thể 
hiểu được tôi. 

CÙNG XÁC TÍN  
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Nỗi đau của tôi quá lớn. Không ai... phải, không ai có thể chia sẻ được với tôi. Tôi đau xót vì thấy 
mình thật cô đơn. Tôi muốn mình thoát khỏi tình trạng này, tôi đã chịu quá nhiều đau khổ rồi. 

Thế nên tôi quyết định... nhảy xuống. Có lẽ đó là cách duy nhất giải thoát tôi khỏi muộn phiền... 

Ngang qua tầng 9, tôi nhìn thấy gương mặt sưng húp của người phụ nữ ấy. Bà là y tá của một 
phòng mạch tư. Bao nhiêu tiền kiếm được đều được lão chồng tệ bạc nướng vào sòng bạc. Không biết 
bao nhiêu lần hắn "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với bà. 
Vậy là hôm nay, bà lại vừa hứng chịu một cơn thịnh nộ. 

Tầng 8... cái dáng khắc khổ của ông lão cô đơn. Ông 
ở chung cư này đã lâu rồi, hàng tháng đều có tiền trợ cấp 
nhưng tuyệt nhiên không một ai đến thăm ông. Ngày ngày 
ông vẫn lục lọi trong hộp thư của mình rồi lặng lẽ trở lên tay 
không. Vậy là hôm nay, ông vẫn chẳng có thư. 

Tầng 7, cậu sinh viên vẫn đang cắm cúi vào trang việc 
làm của tờ tạp chí. Tốt nghiệp với bảng thành tích không tốt 
lắm, thế nên mãi mà cậu vẫn chưa tìm được một việc gì tử tế. 
Gấp tờ báo lại. Vậy là hôm nay... cuộc tìm kiếm của cậu vẫn 
vô vọng. 

Tầng 6, cô gái trẻ vừa chia tay với bạn trai. Tôi từng 
thấy họ rất thắm thiết bên nhau, rồi chẳng hiểu lý do gì, chàng 
trai không đến thăm cô nữa. Cô gái ở lì trong phòng, cô không 
có nhiều bạn. Cô khóc. Vậy là hôm nay, cô vẫn không có gì 
ngoài một tình yêu đã mất. 

Tầng 5, đôi vợ chồng cãi nhau inh ỏi. Cả hai đều là công nhân của nhà máy dệt. Thu nhập không 
đủ đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt, điều đó khiến họ trở nên cáu gắt và nóng giận với tất cả mọi thứ 
xung quanh. Vậy là hôm nay... họ lại có thêm một trận tranh cãi nảy lửa để tạm quên đi cuộc mưu sinh. 

Tầng 4, thằng bé vừa thi trượt đại học. Nó được dạy bảo rằng sẽ không làm được gì nếu không 
đỗ đại học. Chăm chỉ học hành bấy lâu, kết quả lại không như mong muốn. Nó thẫn thờ đi ra đi vào. 
Chui vào cái góc nhỏ của nó. Vậy là hôm nay... nó vẫn không tìm thấy một điều gì mới mẻ cho cuộc 
sống sau này. 

Tầng 3, cô gái làng chơi tỉnh dậy sau một đêm bù khú. Thân con gái đem ra làm trò vui, có ai 
muốn đâu nhưng vì cái ăn nên phải thế. Cô khoác lên mình cái áo mỏng tang, chuẩn bị cho một đêm bất 
tận. Chẳng ai yêu thương cô, cô cũng chẳng quan tâm, đời nó bạc là thế. Vậy là hôm nay... cô lại tiếp 
tục cái kiếp "vợ của thiên hạ". 

Tầng 2, ông giáo nghèo mệt mỏi nằm vật ra sàn. Những tưởng dạy học là một nghề thanh cao 
nhưng đời sống đạo đức suy tàn khiến ông nhận ra mình bất lực. Chứng kiến lứa học trò mình cố công 
dạy dỗ lần lượt đi vào băng hoại, ông thở dài ngao ngán. Vậy là hôm nay... ông tiếp tục day dứt vì vẫn 
chưa làm tròn thiên chức của một người thày. 

Tầng 1, tay nát rượu la hét ỏm tỏi. Không ai hiểu vì sao hắn cứ say xỉn như thế. Chưa bao giờ 
nhìn thấy hắn tỉnh, mà có lẽ cũng chẳng bao giờ hắn tỉnh. Vùi đầu bên ly rượu, cuộc đời hắn cũng 
chông chênh như bước chân khi say của hắn. Vậy là hôm nay... hắn vẫn không tỉnh được... 

Tầng trệt... đột nhiên tôi nhận ra, mỗi người trong chúng ta đều có những vấn đề riêng của mình. 
Và khi chứng kiến hoàn cảnh của người khác, tôi nghĩ dường như nỗi đau của mình vẫn chưa đến nỗi 
tuyệt vọng, rằng mình vẫn chưa phải là người bất hạnh nhất.  

Tôi muốn được làm lại nhưng quá trễ rồi, mặt đất đã ở trước mắt... 

Tầng1, tầng 2, tầng 3... mọi người ùa ra vây quanh tôi. Ai đó thốt lên: "Đây là người sống cùng 
chung cư với chúng ta mà", "Chắc tuyệt vọng lắm nên mới như thế"... Họ đứng đó, nhìn vào tôi và có lẽ 
họ đang nghĩ: "Hóa ra mình chưa phải là người bất hạnh nhất".  

Thế đấy, đứng trước nỗi đau của mình, ai cũng nghĩ mình thật nhỏ bé và lối thoát duy nhất 
dường như chính là cái chết. Nhưng tôi tin, chết chỉ là chạy trốn một cách hèn nhát thôi, nó chẳng giải 
quyết được gì ngoài việc đánh mất tất cả những gì còn lại, mà lẽ ra, với những thứ ấy, biết đâu sẽ làm 
được tốt hơn. Vì thế phải suy nghĩ kỹ trước khi nhảy xuống... 

Tôi bừng tỉnh, chỉ là một giấc mơ... Thật tốt vì ít ra tôi vẫn còn cơ hội. Mặt trời vẫn sáng, tôi mỉm 
cười, bắt đầu tìm cho mình một lối đi, không bao giờ là quá muộn khi học được cách bước trên nỗi đau.  

Theo NGÔI SAO 
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LẬP QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP” 
GIÁO XỨ ĐMHCG, NHÀ THỜ DCCT KỲ ĐỒNG SÀIGÒN 

Tinh thần phục vụ:  

Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn và Nhà DCCT trong nhiều năm qua đã luôn có những 
đợt quyên góp lớn cứu trợ kịp thời cho người nghèo, các bệnh nhân, người khuyết tật và nhất là cho 
các nạn nhân thiên tai địa họa. Nay với sự đồng thuận của các cha các thầy trong Tu Viện DCCT Kỳ 
Đồng Sàigòn, thông qua Lm. Bề Trên Chánh Xứ Giuse Hồ Đắc Tâm và Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, 
chính thức thành lập một Quỹ Từ Thiện mang tên Quỹ “Mẹ Hằng Cứu Giúp” từ tháng 10 năm 2011. 

Đối tượng phục vụ: 

Mt 25, 42 tt: “Xưa Ta đói, các ngươi đã cho Ta ăn…” Cố gắng mời gọi đóng góp để trợ giúp cho 
các bệnh nhân có hoàn cảnh ngặt nghèo trong và ngoài Giáo Xứ; chia sẻ với đồng bào nghèo vùng sâu, 
vùng cao, vùng xa; cứu trợ các gia đình nạn nhân thiên tai địa họa ở các miền Bắc Trung Nam… 

Thể thức phục vụ: 

- Lạc quyên bằng thùng và giỏ trong các Thánh Lễ Chúa Nhật, các kỳ Hành Hương khi có các 
đợt cứu trợ khẩn cấp và quy mộ lớn. 

- Trao tặng hiện vật, hiện kim trực tiếp với các cha Chánh Phó Xứ, các cha Phụ Tá Giáo Xứ Đức 
Mẹ Hằng Cứu Giúp Sàigòn, các cha và các thầy trong Tỉnh DCCT, với nhân viên trực tại Phòng Bác Ái 
Xã Hội, với các chức việc ở Văn Phòng Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, hoặc gửi qua dịch vụ cho Trung 
Tâm Mục Vụ DCCT theo tên Lm. Phó Xứ Giuse Lê Quang Uy, DCCT, E-Mail: ttmvcssr@gmail.com, 
số điện thoại 0903.340.914, địa chỉ 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn, tài khoản: anh Trần Hoàng 
Nhựt, Ngân Hàng Đông Á, chi nhánh Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, số TK: 0103533467 

Danh sách ân nhân ( nếu không có yêu cầu cần phải ghi ẩn danh ), cùng với số liệu hiện kim, 
hiện vật, quà tặng sẽ được niêm yết và cập nhật công khai trên website www.trungtammucvudcct.com. 

Sau mỗi đợt cứu trợ khẩn cấp cho các vùng bị thiên tai, các số liệu cũng được niêm yết cùng với 
hình ảnh thực tế trên bảng Thông Tin “Hãy Đến Mà Xem” của Giáo Xứ và trên website nêu trên. 

Xin Thiên Chúa chúc lành, xin Mẹ Hằng Cứu Giúp nâng đỡ và xin quý ân nhân ông bà anh chị 
em gần xa, trong và ngoài nước tin cậy đóng góp cho Quỹ “Mẹ Hằng Cứu Giúp” được tiến triển tốt đẹp, 
trước mắt, kịp thời cứu trợ cho dbao đang phải chịu bão lũ ở miền Trung và miền Tây năm nay. 

Lm. LÊ QUANG UY, DCCT 

DANH SÁCH CÁC ÂN NHÂN QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP” 
Sơ kết từ Chúa Nhật 2.10 đến hết thứ hai 10.10.2011 

Chúa Nhật 2.10.2011 

Một ân nhân Giáo Xứ Phát Diệm ( Sàigòn ) đi Lễ Xa Quê, cứu trợ lũ lụt .............................. 500.000 VND 

Thứ hai 3.10.2011 

Một người ẩn danh ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .......................................................................... 100.000 VND 
Bà Martha Hồ Thị Lệ, Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ....................................  500.000 VND 
Mẹ chị Mai, Xóm 1, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................. 500.000 VND 
Năm người ẩn danh, Xóm 1, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...................................... 600.000 VND 
Bà Anna Nguyễn Thị Hạ, Giáo Xứ An Phú ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ...................................... 100.000 VND 
Một người ẩn danh, Giáo Xứ Vinh Sơn ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ........................................... 100.000 VND 

Thứ ba 4.10.2011 

Bà Anna Phạm ( Hoa Kỳ ) giúp bệnh nhân ngặt nghèo ................................................................ 100 USD 
Ông bà Mai Tá, Sydney ( Úc ) cứu trợ lũ lụt ....................................................................... 5.000.000 VND 
Một bà cụ, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo .................................... 1.000.000 VND 

 

CÙNG THÔNG TIN  
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Thứ ba 5.10.2011 

Ông Tuấn, Giáo Xứ Tân Hòa ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ........................................................... 300.000 VND 
Cô Nguyễn Thị Tuyết Loan ( Úc ) cứu trợ lũ lụt .................................................................. 4.000.000 VND 
Một người ẩn danh Gx. Thị Nghè ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo ..................................... 500.000 VND 

Thứ tư 6.10.2011 

Chị Hồng Phi – Như Ý ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo ...................................................... 500.000 VND 
Một học viên Kể Chuyện Tin Mừng ( Sàigòn ), giúp bệnh nhân nghèo ................................. 100.000 VND 

Thứ năm 7.10.2011 

Anh chị Mai Tùng ( Hoa Kỳ ) giúp bệnh nhân nghèo .................................................................... 500 USD 
Chị Ann Nguyễn, Florida ( Hoa Kỳ ) cứu trợ lũ lụt ........................................................................ 100 USD 
Bà Xuân, Giáo Xứ Bắc Hà ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................................... 200.000 VND 
Bà Hương, Xóm 6, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .............................................. 100.000 VND 
Một cụ bà 91 tuổi, Gx. Phanxicô Đakao ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo ........................... 100.000 VND 
Một cụ bà, Xóm 1, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................... 200.000 VND  

Thứ sáu 8.10.2011 

Cụ Maria Trần Thị Hồng, Q. 5 ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo .......................................... 500.000 VND 
Gia đình bác sĩ Phương, Xóm 3, Gx. ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................. 1.000.000 VND 

Thứ bảy 9.10.2011 

Chị Phượng, Giáo Xứ Thị Nghè ( Sàigòn ) giúp bệnh nhân nghèo .................................... 2.000.000 VND 

Chúa Nhật 9.10.2011 

Tiền xin giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật trước, 2.10.2011, giúp người nghèo ............................... 10.200.000 VND 
Anh Đặng Tuấn Linh, Giáo Xứ Bà Điểm ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .......................................... 100.000 VND 
Anh Trung Hiếu và chị Thu Hồng ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .................................................... 500.000 VND 
Gia đình bé Maria Hồng Phúc ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ......................................................... 100.000 VND 
Chị Maria, Giáo Xứ Bình Triệu ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ........................................................ 250.000 VND 
Anh Giuse Lê Duy Tâm ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ................................................................... 500.000 VND 
Một ân nhân ẩn danh ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .................................................................... 1.000.000 VND 
Người nhà của thầy Vịnh, Giáo Xứ ĐMHCG ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ................................... 100.000 VND 
Cô Võ Thị Hồng Lam, Q. Tân Bình ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt .................................................. 500.000 VND 
Một ân nhân Q. Tân Bình ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................................. 1.000.000 VND  
Bà Anna Hoàng Mai ( Sàigòn ) chia đôi, cứu trợ lũ lụt và giúp người nghèo ............................ 2.000.000 VND 
Tiền xin giỏ Lễ Xa Quê Chúa Nhật 9.10.2011, giúp người nghèo .................................... 12.550.000 VND 

Thứ hai 10.10.2011 

Một ân nhân ẩn danh ( gốc Hà Nội ) giúp bệnh nhân nghèo .............................................. 5.000.000 VND 
Chị Đặng Thị Hoa ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ............................................................................ 700.000 VND 
Chị Maria Minh Lý, Giáo Xứ An Phú ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ................................................ 500.000 VND 
Chị Maria Liễu, Giáo Xứ An Phú ( Sàigòn ) cứu trợ lũ lụt ..................................................... 200.000 VND 

Sơ kết tính đến tối thứ hai 10.10.2011 .......................................................  700 USD + 53.100.000 VND 

Trong đó gồm có hai khoản: 
Cứu trợ lũ lụt ...............................................................................................  100 USD + 19.650.000 VND 
Trợ giúp bệnh nhân ngặt nghèo ................................................................  600 USD + 33.450.000 VND 

HOÀN TẤT QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP”  
ĐIỀU TRỊ UNG THƯ CHO  

BÀ TRẦN THỊ QUY Ở HÀ TĨNH 
Cha Nguyễn Văn Tâm, DCCT, Giáo Xứ Kẻ Đông, giới thiệu trường 

hợp bà TRẦN THỊ QUY, sinh 8.8.1950, chồng là ông Nguyễn Văn Hạnh đã 
già yếu, mất sức lao động. Gia đình có hai người con trai làm ruộng tên là 
Nguyễn Sao Mai, Nguyễn Văn Điệp và người em gái út Nguyễn Thị Giang, 
đang học đại học năm 3, quê quán tại xóm Phúc Điền, xã Thạch Điền, huyện 
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Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc Giáo Họ Kẻ Đông, Giáo Xứ Kẻ Đông, Giáo Hạt Văn Hạnh, Giáo Phận 
Vinh. 

Bà Quy bị bệnh ung thư vú ác tính, giai đoạn 3, hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện Ung 
Bướu, Hà Nội, thể trạng rất yếu, tóc trên đầu đã rụng hết do hóa trị. Các bác sĩ cho biết tình hình 
rất nguy kịch và phải điều trị trong thời gian dài. 

Ngày 4.10.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ “Mẹ Hằng Cứu Giúp” trợ giúp điều trị ung thư 
cho bà Trần Thị Quy với số tiền là 20.000.000 VND. Và sau đúng một tuần quyên góp, chúng ta đã có 
đủ 20 triệu đồng trợ giúp cho bà Trần Thị Quy. Xin tạ ơn Chúa, cám ơn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và biết 
ơn các ân nhân gần xa.     

TIẾP TỤC MỞ QUỸ “MẸ HẰNG CỨU GIÚP”  
TRỢ GIÚP MỔ TIM CHO  

CHỊ NGUYỄN THỊ LỢI Ở HUẾ 
Nữ Tu Maria Vũ Thị Ngọc, Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, công tác 

tại Phòng Khám Bệnh Từ Thiện Kim Long, Huế, điện thoại: 0543.522.084 – 
0946.370.116 ( hỏi Nữ Tu Điền ), giới thiệu trường hợp chị NGUYỄN THỊ 
LỢI, sinh năm 1976, chồng là anh Nguyễn Văn Tuyên, hiện ngụ tại xã 
Hương Xuân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế, điện thoại: 
0166.249.5356. Anh Tuyên chăn nuôi vịt, chị Lợi bán hột vịt lộn nuôi hai 
người đứa con đang độ tuổi ăn học. 

Tháng 10 năm 2010, chị Lợi phát hiện tim bị hẹp van 2 lá, hở động mạch chủ, hở 3 lá, tăng 
áp phổi, nhịp xoang, cần được mổ gấp nhưng gia đình không có điều kiện để mổ. Tháng 4 năm 2010, 
chị Lợi đi tái khám và các bác sĩ Bệnh Viện Trung Ương Huế dự đoán chi phí ca mổ là 85 triệu, gia 
đình đã vay mượn bà con hàng xóm và các ân nhân được 70 triệu, vẫn còn thiếu 15 triệu. 

Ngày 10.10.2011, chúng tôi quyết định mở Quỹ Trợ Giúp Mổ Tim cho chị NGUYỄN THỊ LỢI 
với số tiền là 15.000.000 VND. Mọi liên hệ trợ giúp xin gửi về cho Lm. Lê Quang Uy, Trung Tâm Mục 
Vụ DCCT, 38 Kỳ Đồng, P. 9, Q. 3, Sàigòn. Email: ttmvcssr@gmail.com  
 

 
 

 

CHƯƠNG TRÌNH NHỊP CẦU BÁC ÁI PHANXICÔ 
TRỢ GIÚP ANH NGUYỄN HỮU TRUNG Ở SÀIGÒN, BỊ TAI NẠN  

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp anh NGUYỄN HỮU 
TRUNG, sinh năm 1976, con của bà Ngô Thị Mai, hiện trọ tại 591/21 Trần Xuân Soạn, 
phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Sàigòn, điện thoại: 01265.010.115. Anh Trung 
đẩy xe ba gác ở Hàng Sanh nuôi mẹ già. Anh Trung bị tai nạn gây chấn thương và 
đứt cơ bụng, anh được điều trị tại Bệnh Viện Gia Định với tổng chi phí điều trị là 
2.366.000 VND. Nay anh không thể làm việc được sau khi tai nạn, gia đình lâm vào 
hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi xin trợ giúp 1.000.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM TRẦN THỊ MỸ HƯƠNG Ở BÀ RỊA – VŨNG TÀU,  
BỊ TAI NẠN CHẤN THƯƠNG ĐÙI TRÁI 

Lm. Lê Quang Uy, TTMV DCCT, giới thiệu trường hợp em TRẦN THỊ MỸ 
HƯƠNG, sinh năm 1981, con của ông Trần Duy Trọng và bà Trần Thị Phi, hiện ngụ tại 
tổ 8, ấp 2, xã Tân Hưng, thị xã Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Chồng em Hương là 
thợ phụ của cửa hàng giày da, bản thân em Hương làm nghề cạo hạt điều. Trên 
đường đi làm về em Hương bị tai nạn, người gây ra tai nạn đã trực tiếp chở em 
Hương lên Bệnh Viện Chợ Rẫy cấp cứu và chữa trị nên em không được hưởng bảo 
hiểm theo tuyến. Chúng tôi xin trợ giúp 1.700.000 VND, số tiền được trích từ Chương 

Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

CÙNG TƯƠNG TRỢ  
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TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THANH TÚ Ở BÌNH THUẬN, BỊ TAI NẠN GÃY CHÂN 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, giới 
thiệu trường hợp em Phêrô NGUYỄN THANH TÚ, sinh năm 1983, hiện ngụ tại thôn 
Thắng Hải, xã Thắng Hải, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận, điện thoại: 0974.879.144. 
Em Tú mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Em làm phụ hồ, vợ làm mướn nuôi đứa con còn nhỏ. 
Trên đường đi làm, Thanh Tú bị tai nạn gây gãy chân, mất cả gót. Hiện tại em đang 
nằm điều trị tại phòng 42, khoa Ngoại Tổng Hợp Bệnh Viện Điều Dưỡng Quận 8, 
Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp 5.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM NGUYỄN THỊ YẾN Ở SÀIGÒN, BỊ TIỂU ĐƯỜNG VÀ BỆNH 
GAN 

Nữ Tu Thiên Ơn, Dòng Mến Thánh Giá Tân Lập, Nhà Thờ Tân Lập, phường 
Bình Trị Đông, quận 2, Sàigòn, điện thoại: 0902.011.125, giới thiệu trường hợp em 
NGUYỄN THỊ YẾN, sinh năm 1983, con của ông Nguyễn Văn Lợi và bà Nguyễn Thị 
Duyên, hiện ngụ tại 62/18/11 phường Ông Nhiêu, Long Trường, quận 9, điện thoại: 
08.3743.2019. Em Yến bị tiểu đường và gan đã vài năm, đang mang thai. Bệnh 
tình càng ngày càng trở nặng, các bác sĩ Bệnh Viện Chợ Rẫy quyết định phải mổ 
sớm cho em để cứu 2 đứa con. Hiện tại sức khỏe của ba mẹ con rất yếu, đang nằm 
tại phòng hồi sức để được theo dõi. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 VND, số tiền 

được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP CHO BÀ BÙI THỊ TRỰC Ở LÂM ĐỒNG, ĐIỀU TRỊ KHỐI U Ở PHỔI  

Ông Nguyễn Văn Hạnh, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 
01669.850.861, giới thiệu trường hợp bà Maria BÙI THỊ TRỰC, sinh năm 
1951, hiện ngụ tại 155 thôn Tân Phú 2, xã Đinh Lạc, huyện Di Linh, tỉnh Lâm 
Đồng, điện thoại: 01634.145.892 – ông Cường chồng bà Trực. Gia đình ông 
bà ở vùng sâu vùng xa, có 4 sào đất để làm rẫy. Năm 1999, bà Trực mổ bướu 
cổ, đến năm 2009, bà lại phải mổ lần hai. Tháng 8 năm 2011, bà Trực phát 
hiện có khối u ở phổi, các bác sĩ Bệnh Viện Phạm Ngọc Thạch, Sàigòn, quyết 
định phải cắt bỏ khối u ở phổi cho bà. Bà đang được điều trị tại giường 43, 
phòng 214, khoa C3. Chúng tôi xin trợ giúp 6.000.000 VND được trích từ 
Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 3 biên lai ).  

TRỢ GIÚP EM LÊ THỊ CẨM HƯỜNG Ở SÀIGÒN, BỊ HỘI CHỨNG THẬN HƯ 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, 
giới thiệu trường hợp em Maria LÊ THỊ CẨM HƯỜNG, sinh năm 1987, con của 
ông Giuse Lê Văn Lạc và bà Maria Nguyễn Thị Ngọc Lan, hiện ngụ tại 6/11/3E Lê 
Đức Thọ, phường 15, quận Gò Vấp, Sàigòn, điện thoại: 01695.257.691. Cả gia 
đình phải ở nhà thuê, cha em chở nước đá thuê cho người ta, mẹ em giúp người 
ta buôn bán nuôi em ăn học. Bản thân em Hường là sinh viên trung cấp trường 
Công Nghệ Thông Tin. Em Hường mới phát hiện bị hội chứng thận hư, viêm 
mô tế bào đùi. Em đã được điều trị tại Bệnh Viện Nhân Dân Gia Định, khoa Tiết 
Niệu Thận, phòng 304, giường 35. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền 
được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 2 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ANH HOÀNG VĂN ĐÁNG Ở SÀIGÒN,  
BỊ HOẠI TỬ XƯƠNG KHỚP HÁNG 

Lm. Giuse Nguyễn Đức Quang, Giáo Xứ Nghĩa Hòa, Giáo Phận Sàigòn, 25/18 Nghĩa Hòa, 
phường 6, quận Tân Bình, Sàigòn, điện thoại: 08.3856.1679, giới thiệu trường hợp anh HOÀNG VĂN 
ĐÁNG, sinh năm 1967, hiện trọ tại gác lửng nhà xe số 15/8/2 Đại 
Nghĩa, phường 6, quận Tân Bình, Sàigòn. Anh Đáng rửa chuồng heo 
cho lò heo, vợ làm nghề may nuôi hai con đang tuổi ăn học. Anh Đáng 
bị tai nạn năm 2006, đã được nẹp xương điều trị. Nhưng đến năm 
2011 anh phát hiện bị hoại tử xương khớp háng phải thay 1 khớp. 
Chúng tôi xin trợ giúp 5.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương 
Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  
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TRỢ GIÚP EM NGUYỄN ĐÌNH LÂM Ở CỦ CHI, BỊ TAI NẠN 

Ông Bùi Tuấn Nam, cộng tác viên TTMV DCCT, điện thoại: 0902.472.378, 
giới thiệu trường hợp em Antôn NGUYỄN ĐÌNH LÂM, sinh năm 1995, hiện ngụ tại 
ấp 9, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, ngoại thành Sàigòn, con của anh Antôn 
Nguyễn Thế Công, điện thoại: 01238.624.709. Mẹ em bỏ nhà đi xa từ khi em còn 
nhỏ, 4 cha con làm hồ nuôi nhau. Ngày 29.8.2011, hai anh em đi làm thì cùng bị 
tai nạn giao thông, Lâm bị xuất huyết nội và gãy chân. Em Lâm là Nguyễn Đình 
Bảo bị đứt dây thần kinh mắt, hiện đang được điều trị tại Bệnh Viện Chợ Rẫy, 
Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp 2.000.000 VND, số tiền được trích từ Chương Trình 
Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ).  

TRỢ GIÚP LẦN 2 BÀ NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC Ở TÂY NINH, BỊ UNG 
THƯ PHỔI  

Lm. Gioakim Trần An Toàn, Giáo Xứ Phú Ninh, Giáo Hạt Tây Ninh, Giáo Phận Phú Cường, điện 
thoại: 0663.878.642, giới thiệu trường hợp bà NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC, sinh năm 1964, chồng bà là 
ông Lê Hữu Chu và có 2 đứa con nhỏ còn đi học, hiện ngụ tại tổ 3, khu phố 1, thị trần Châu Thành, tỉnh 
Tây Ninh, điện thoại: 066.2213.558 – 01652.175.424. Gia đình bà có 1 công đất trồng rau. Bà Ngọc 
phát hiện bị ung thư phổi từ tháng 11 năm 2009, phải về điều trị tại Bệnh Viện Ung Bướu Sàigòn. Để 
có tiền chữa trị cho bà, ông Chu đã phải bán nhà, bán công đất duy nhất nuôi gia đình mà vẫn không đủ 
tiền. Chi phí cho 1 lần vô hóa trị là 8.958.250 VND mà Bảo Hiểm đã chi trả 950.600 VND. Chúng tôi đã 
trợ giúp lần trước số tiền 8.000.000 VND ( tháng 9.2011 ), nay chúng tôi xin trợ giúp thêm 8.000.000 
VND, số tiền được trích từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 1 biên lai ). 

TRỢ GIÚP CHỊ NGUYỄN THANH KHUYÊN Ở BÌNH PHƯỚC, BỊ UNG THƯ CỔ TỬ CUNG  

Lm. Giacôbê Nguyễn Văn Hậu, Giáo Xứ Bù Đăng, thị trấn Đức Phong, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước, điện thoại: 0651.3974.338, giới thiệu trường hợp chị Maria 
NGUYỄN THANH KHUYÊN, sinh năm 1960, con của ông Đaminh Nguyễn Công Quyền 
và bà Maria Bùi Thị Diệu, hiện ngụ tại số 42 khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù 
Đăng, tỉnh Bình Phước. Chị Khuyên là ca viên của ca đoàn Giáo Xứ Bình Phước, sống 
bằng nghề nấu rượu. Chị Khuyên bị ung thư cổ tử cung đã được mổ 1 lần, nay đã 
đến lần mổ thứ 2 mà không đủ điều kiện. Chị đang được điều trị tại khoa Ung Bướu, 
Bệnh Viện Chợ Rẫy, Sàigòn. Chúng tôi xin trợ giúp 4.000.000 VND, số tiền được trích 
từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô ( có 7 biên lai ).  

TRỢ GIÚP ANH PHAN VĂN NGÂN Ở NGHỆ AN, BỊ BẠI LIỆT BẨM SINH 

Nữ Tu Anna Phạm Thị Hường, Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh Sơn, 
Cộng Đoàn Cổ Lãm, xóm 12 xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ 
An, điện thoại: 0986.725.993, giới thiệu trường hợp anh Giuse PHAN 
VĂN NGÂN, sinh năm 1950, con của ông Gioan Phan Văn Cường và bà 
Maria Nguyễn Thị Kim, hiện ngụ tại xóm 14, xã Nghi Văn, huyện Nghi 
Lộc, tỉnh Nghệ An. Anh Ngân bị bại liệt bẩm sinh nhưng vẫn làm nghề 
đan rổ tre nuôi người mẹ bị bại liệt não đã lâu. Hiện tại gia đình quá khó 
khăn. Chúng tôi xin trợ giúp 1.000.000 VND, số tiền được trích 

từ Chương Trình Nhịp Cầu Bác Ái Phanxicô.  

VẪN CÒN CẢNH CHỊ DẬU ! 
Ai đó sẽ bất ngờ khi nghe nói như vậy. Làm sao không bất ngờ ?!? Tôi cũng vậy. Hãy tới nơi để 

chứng kiến cảnh “Chị Dậu” không phải trong tác 
phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố dưới thời phong 
kiến mà cảnh “Chị Dậu” dưới thời XHCN. 

Tại thôn 17, xã Hoà Hải, huyện Hương 
Khê, tỉnh Hà Tĩnh, gần Giáo Xứ Tri Bản, Giáo 
Phận Vinh, có một “Chị Dậu” như thế. Chị tên là 
Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1962, có một 
người con trai tên là Nguyễn Văn Cương, năm 
nay học lớp 10.  



 23

Ngày tôi còn học cấp II ( Trung Học Cơ Sở bây giờ ), khi thầy giáo đọc tác phẩm Tắt Đèn của 
Ngô Tất Tố, cả lớp ai cũng rơi lệ khóc thương cho số phận của chị Dậu phải sống dưới một chế độ 
phong kiến thối nát. Ai cũng ước mơ cho chị thoát được cái khổ của kiếp nhân sinh, thoát được cái vòng 
luẩn quẩn của kiếp khổ ải… bán chó, bán con… khổ vẫn hoàn khổ. Cái khổ muôn kiếp. Nay, khi tôi 
bước vào nhà chị Trang tôi nhớ lại giọt nước mắt ngây thơ ngày ấy. Hôm nay tôi không rơi lệ như thế, 
nhưng kí ức ngày ấy vẫn hiện về trong tôi.  

Nhìn “ngôi nhà” của chị nào ai nghĩ đó là một gia đình của hai con người. Tôi đứng nhìn từ cái 
gọi là “phòng khách” xuyên vào “phòng ngủ” và “nhà bếp” không biết phải diễn tả như thế nào, phải 
dùng từ gì mà đặt tên cho nó. Quý vị nhìn vào những tấm hình sẽ cảm nghiệm được phần nào. Tôi thử 
làm một phép tính: nếu lấy tất cả tài sản của nhà chị, lúa gạo, giường chiếu và cả “căn nhà” bán đi thì 
được không quá một triệu đồng Việt Nam. Nếu ai không tin lời tôi, hãy đến mà xem. 

Xem gì ? Tới bây giờ hai mẹ con chị chưa biết ánh sáng của bóng điện, chưa biết quạt điện thế 
nào… dẫu rằng đường dây điện băng qua ngay trước cửa nhà chị. “Phòng khách” với cái bàn mà không 
phải cái bàn, hai chiếc ghế mà đâu còn là chiếc ghế. Đây cũng là góc học tập của đứa con trai duy nhất 
của chị. “Nhà bếp” với cái kiềng ba chân “thật vững”, vài cái nồi treo lửng lơ, mấy que củi làm chất đốt, 
tấm phên che mà không che được gì: mưa, gió, và nắng, cứ thế “đùa với khách thơ”. Có lẽ tài sản quý 
giá nhất của gia đình chị là… mấy chú chó ?  

Dẫu mẹ con chị là người chưa biết Chúa, không phải là con cái Giáo Xứ tôi phụ trách, nhưng 
tôi quặn đau khi chứng kiến. Tôi cảm nhận rõ sự bất công của một xã hội. Trong lúc Nhà Nước đang 
có chính sách xây nhà cho người nghèo, 
gia đình chị vẫn sống cảnh nhà không ra 
nhà, cửa không ra cửa. Xã hội đang ưu 
tiên điện cho người nghèo thắp sáng, gia 
đình chị phải thắp sáng ngọn đèn dầu. 
Nghe đâu chính quyền tỉnh Hà Tĩnh báo 
cáo tới tận Trung Ương đã xoá hết nhà 
tranh tre vách nứa từ năm 2001, vậy mà 
2011 vẫn còn đó những “ngôi nhà” như 
nhà chị Trang ?!? 

“Sống trong đời sống cần có một 
tấm lòng” ( Trịnh Công Sơn ), cần có một 
trái tim nhân ái, một trái tim biết sẻ chia. 
Đứng trước căn nhà chị Trang tôi không 
dệt ước mơ cho riêng mình. Tôi dệt ước 
mơ cho mẹ con chị. Ước rằng mẹ con chị 
có một căn nhà nho nhỏ, có bóng điện thắp sáng, có quạt điện mỗi khi nắng nóng, có nồi điện nấu cơm. 
Một ước mơ tầm thường quá nhưng nào đâu dễ thực hiện. Quý vị hãy cùng tôi chắp cánh cho ước mơ 
của mẹ con chị Trang. 

Lm. Antôn LÂM VĂN HÂN 
Quản xứ Thượng Bình, phụ trách Giáo Xứ Tri Bản, Giáo Phận Vinh 

Xón 2, xã Hương Long, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0982.452.474, Email: joyeux474@gmail.com 

 


