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Lôøi Töïa:

“Haønh Trình Trong Ñöùc AÙi”
Kính thưa quý đọc giả của Báo Tin Yêu
Báo Tin Yêu của Giáo Xứ Thánh Giuse năm nay phát hành với chủ đề: “Hành Trình Trong
Đức Ái.” Thánh Phaolô đã mời gọi các tín hữu ở Ephêsô (5:2) rằng chúng ta “Hãy sống trong
yêu thương.” Nguyên nghĩa của lời Thánh Phaolô, nếu dịch thật sát, cũng có nghĩa là “hãy bước
đi trong yêu thương,” và trong câu Kinh Thánh này, chúng tôi đã chọn đề tài cho báo Tin Yêu
năm nay “Hành Trình Trong Đức Ái.”
Hành trình và đức ái rất gần gũi với đời sống của mỗi người chúng ta. Ai trong chúng ta
cũng biết đến cuộc hành trình, cho dù cuộc hành trình đó là riêng hay chung, là dài hay ngắn.
Đối với một số trong chúng ta cuộc hành trình đó có thể là cuộc hành trình từ Bắc vào Nam, hay
cuộc hành trình từ Nam sang đến những đất nước khác để đi tìm tự do hay là đi tìm những điều
kiện sống tốt hơn, hay là một cuộc hành trình riêng tư nào khác, tất cả đều nằm trong cuộc hành
trình đi qua cuộc đời.
Trên cuộc hành trình đi qua cuộc đời này của chúng ta, Thánh Phaolô mời gọi chúng ta
hãy bước đi trong yêu thương. Bởi vì yêu thương là hành trang tuyệt vời, yêu thương là nghị lực
để bước tới, yêu thương là kim chỉ nam cho chúng ta vững bước đi trên cuộc hành trình dương
thế này. Đối với Người Công Giáo, sau cuộc đời này, hành trang chúng ta mang theo về đời sau
là nhân đức yêu thương. Vì vậy, chúng ta phải bước đi trong yêu thương ngay trên cuộc hành
trình ở đời này, và chúng ta mới có hy vọng bước vào sự sống đời sau trong bác ái yêu thương.
Có lẽ khi chúng ta bắt đầu một năm mới theo truyền thống dân tộc Việt Nam, chúng ta
muốn có một cách sống tốt hơn, một ước nguyện thiêng liêng, chúng tôi xin gởi đến quý đọc giả
lời của Thánh Phaolô như là một điều tâm niệm để chúng ta vững vàng bước tới trong cuộc đời.
Xin mỗi người chúng ta hãy tiếp tục cuộc hành trình trong đức ái ngay từ bây giờ và cho đến
cuộc sống đời sau.
Trọng Kính,
Linh Mục Phêrô Trƣơng Vĩnh Trị, Chủ Nhiệm
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Thö Ñaàu Xuaân
Kính thưa quý đọc giả của báo Tin Yêu,
Tết đến, xuân sang, rộn ràng câu khánh
chúc. Trong niềm vui chào đón Tết Canh Thìn, tôi
xin gởi đến quý vị lời cầu chúc an lành và hạnh
phúc. Trong lá thư đầu xuân này, tôi xin được nói
về tâm tình cảm tạ. Trong Kinh Thánh, ngay từ buổi
đầu tạo dựng trời đất và con người, khi Chúa ban
cho con người đất đai để canh tác, Người Do Thái
đã biết dâng lên Chúa những hoa quả của ruộng
đồng đất đai, như là hoa quả đầu mùa để tạ ơn
Thiên Chúa. Cha ông Việt Nam của chúng ta ngày
xưa cũng không kém. Các ngài đã biết cảm tạ trời
đất bằng cách dâng lên những hoa quả của vùng
Đất Việt trù phú lúa gạo,và bánh chưng, bánh dày
là hình ảnh đẹp của con dân nước Việt dâng lên để
tỏ lòng cảm tạ tri ân. Để tiếp nối tinh thần cảm tạ
tri ân tốt đẹp này, tôi xin được cảm tạ Thiên Chúa đã ban xuống muôn hồng ân trên Giáo Xứ
Thánh Giuse cách chung và trên mỗi người chúng ta cách riêng.
Kế đến, tôi muốn bày tỏ lòng tri ân cảm tạ đến các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Bởi vì các
Ngài đã hy sinh mạng sống của mình để bảo vệ đức tin Công Giáo và truyền lại cho chúng ta đến
bây giờ. Các Ngài là kho tàng thiêng liêng của người Công Giáo Việt Nam. Các Ngài là tấm
gương cho mỗi người tín hữu Việt Nam. Các Ngài là niềm hãnh diện của Người Công Giáo Việt
Nam. Riêng Giáo Xứ Thánh Giuse, chúng ta đã có được tượng đài Các Thánh Tử Đạo Việt Nam,
và chúng ta đã làm phép khánh thành vào ngày lễ nhớ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 24 tháng 11.
Có thể nói Các Thánh Tử Đạo Việt Nam luôn đồng hành với mỗi người tín hữu trên cuộc hành
trình đức tin.
Tôi cũng muốn nói lên lời cảm tạ đến giáo dân trong Giáo Xứ Thánh Giuse. Quý vị đã làm
cho tôi hãnh diện hơn vì mình là người Việt Nam. Quý vị đã bày tỏ sự rộng rãi, hảo tâm qua việc
đóng góp xây dựng nhà Chúa. Quý vị đã chứng tỏ được tinh thần hy sinh phục vụ qua các công
việc bác ái tông đồ, và chung vai gánh vác trách nhiệm của người giáo dân trong giáo xứ. Quý vị
đã thể hiện được sự nhẫn nại và sẵn sàng tha thứ cho những thiếu xót của tôi. Quý vị đã không
ngại khó khăn khi cùng với tôi tiếp tục xây dựng và phát triển Giáo Xứ. Và với muôn vàn công
việc tốt lành mà quý vị đang giúp cho Giáo Xứ, tôi xin chân thành cảm ơn.
Một cách đặc biệt, tôi muốn cám ơn Cha Phêrô Lê Văn Tấn, Cha Xứ tiên khởi của Giáo
Xứ Thánh Giuse. Cha đã để hết tâm trí của mình vào việc thành lập và xây dựng Giáo Xứ Thánh
Giuse. Có thể nói Giáo Xứ Thánh Giuse là nơi duy nhất cha đã làm chánh xứ trong cuộc đời mục
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vụ của cha. Biết bao là công sức cha đã hy sinh phục vụ trong suốt gần 18 năm, trước khi cha
nghỉ dưỡng bệnh. Có lẽ chúng ta không bao giờ kể hết công ơn của cha được, nhưng tôi muốn
trong tâm tình cảm tạ của lá thư đầu xuân này, nói lên được hai chữ cám ơn đối với cha, cho
riêng bản thân tôi là linh mục kế nhiệm chánh xứ, và cho Giáo Dân trong Giáo Xứ cách chung.
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ban cho cha được nhiều sức khỏe và luôn đồng hành với cha trên
mọi nẻo đường.
Và cuối thư, tôi xin cảm ơn ban biên tập, ban trình bày, các anh chị em làm việc rất là
chăm chỉ để cho Báo Tin Yêu được phát hành kịp vào dịp Tết. Tôi cũng không quên cám ơn đến
tất cả quý vị đã gởi bài viết về cho báo Tin Yêu. Quý vị đã làm cho Báo Tin Yêu trở nên phong
phú và đầy nghĩa hơn. Và cuối thư, tôi xin được gởi đến quý vị lời cầu bình an và thịnh vượng
cho năm mới.
Trọng Kính,
Linh Mục Phêrô Trƣơng Vĩnh Trị, Chánh Xứ
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HỒNG ÂN
THIÊN CHÚA
Ơn Thánh Chúa đang tuôn tràn
xuống cho mỗi ngƣời và đặc biệt cho
giáo xứ Thánh Giuse. Nhƣ một chiếc
xe đang chuyển bánh để đƣa chúng ta
tới đích Thiên Đàng hạnh phúc. Nhƣ
ngôi nhà đã đƣợc sửa soạn sẵn sàng,
gia đình con cái hƣởng sự ấm cúng và
bình an.
Thƣa quí Ông Bà và Anh Chị
Em, thật là một ân huệ và vinh dự cho
tôi mỗi sáng Chúa nhật đƣợc tham dự
thánh lễ cùng với cộng đoàn trong
ngôi Thánh Đƣờng nghiêm trang và
cung kính. Những cảnh nói chuyện
trong nhà thờ, chỗ ngồi không đƣợc
ngay ngắn, khi cử hành phụng vụ thờ
phƣợng Chúa, các anh chị em giúp
việc phụng vụ không còn đi lên xuống
làm cộng đoàn bớt phần chia trí. Đôi
lúc cũng còn nghe tiếng điện thoại
reng của một anh chị nào quên tắt và
một vài tiếng nhõng nhẽo của một em
bé đòi sữa. Nhìn chung, cộng đoàn
giáo dân đã ngồi thứ tự và đều đặn, và
chúng ta cảm thấy đƣợc sự trang
nghiêm, cung kính của những tâm hồn
đang thờ phƣợng Chúa. Chúng ta cảm
thấy ơn Chúa đang dạt dào tuôn xuống
trên mỗi tâm hồn. Chúng ta tạ ơn
Thiên Chúa, giáo xứ đã có một chủ
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chăn mới, một vị Linh Mục trẻ đang
sống và làm việc với chúng ta. Tôi
đƣợc hân hạnh sống và làm việc bên
Ngài, hiểu và thấy đƣợc Ngài là vị tu
hành đích thực, theo lý tƣởng cao cả.
Tôi thƣờng ca tụng tuổi trẻ trong thời
đại này, sống giữa một thế giơi văn
minh, họ rất giỏi và thông minh trên
mọi lãnh vực và giám hy sinh. Đối với
Ngài tôi phải viết thêm: sự thánh thiện
và hăng say làm việc, quên mệt nhọc.
Một con ngƣời trẻ mà dám hy sinh vác
Thánh Giá dâng hiến cả cuộc đời thơ
mộng cho Giáo Hội, theo chân Chúa
Kitô lên đỉnh đồi Canvê. Mỗi sáng
Chúa nhật, với ơn Chúa Thánh Thần,
Ngài đem lời Chúa đến cho những tâm
hồn đang khát khao tìm Chúa. Có lần
Ngài nói với tôi Ngài đang tìm mời
Cha khách về giảng phòng mùa Chay
cho giáo xứ. Tôi trả lời: “Cha giảng là
hay rồi còn mời Cha nào nữa…” Ngài
trả lời: “Ngƣời ta ăn hamburger hoài
cũng chán…”
Tôi cũng muốn chia sẻ với quí
Ông Bà Anh Chị Em là chúng ta đã có
một nơi thờ phƣợng đích thực mà lòng
mọi ngƣời mong ƣớc, một Linh Mục
giảng lời Chúa, cử hành phụng vụ để
chúng ta học hỏi và thờ phƣợng Chúa
mỗi ngày. Nhìn vào các Ban Ngành
Đoàn Thể, Ban Phụng Vụ, Thừa Tác
Viên Lời Chúa, Thừa Tác Viên Thánh
Thể, Ban Tiếp Tân, các Anh Chị đã
tham gia một cách tích cực và hăng
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say. Giáo xứ chúng ta có 4 Ca Đoàn, là
một niềm hãnh diện cho tất cả mọi
ngƣời. Các ca viên đều là những bạn
trẻ. Họ tập luyện đều đặn mỗi tuần.
Những giọng hát nhƣ tiếng hát Thiên
Thần đang bay lên tôn nhan Chúa. Các
em giúp lễ, xếp hàng ngay ngắn trong
bộ áo đồng phục sẵn sàng cùng với
Linh Mục tiến lên bàn Thánh. Các Hội
Đoàn, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo đã
hy sinh rất nhiều thời giờ, công sức để
gây quỹ cho giáo xứ. Các anh chị mỗi
sáng Chúa nhật có mặt trong nhà bếp
từ lúc 5 giờ sáng sửa soạn nấu phở,
nấu chè, cuốn chả giò, làm bánh mì
thịt, bún thịt nƣớng, các loại bánh trái,
xôi, cà phê, nƣớc ngọt với một công
việc khó khăn nặng nhọc và đòi hỏi
nhiều thời giờ của quí anh chị. Xin
Thiên Chúa ban nhiều ơn lành xuống
trên quí anh chị.
Hội Đền Tạ Thánh Thể, mục
đích tôn sùng Thánh Tâm Chúa và cầu
nguyện cho ơn kêu gọi. “Lúa chín đầy
đồng mà thiếu thợ gặt, xin Chúa sai
thợ gặt đến trên cánh đồng truyền
giáo.”
Đoàn Thanh Niên, họ là những
bạn trai gái trẻ trung đầy sức sống cho
tƣơng lai giáo xứ, hăng say, nhiệt
thành trong những chƣơng trình của
giáo xứ tổ chức nhƣ picnic, dạ vũ,
chƣơng trình nhạc thính phòng, chỗ
nào khó thì có thanh niên.
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Đoàn Liên Minh Thánh Tâm,
anh em họp lại với nhau cầu nguyện,
tôn thờ Thánh Tâm Chúa mỗi thứ Sáu
đầu tháng. Đặc biệt Đoàn giúp giáo xứ
qua những giờ phụng vụ Thừa Tác
Viên Lời Chúa, Thừa Tác Viên Thánh
Thể, Tiếp Tân…Bên ngoài Thánh
Đƣờng nhặt rác, trồng cây…
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể
Andrê Dũng Lạc là tƣơng lai của giáo
xứ. Các anh chị Huynh Trƣởng là
những ngọn đèn sáng làm gƣơng lành
cho các em tuân theo và giữ tinh thần
nội quy. Các em sinh hoạt vào mỗi
Chúa nhật.
Hội Lêgiô Marie sinh hoạt hàng
tuần chuyên tâm cầu nguyện và đi
thăm viếng ủi an các bệnh nhân đau
yếu.
Chƣơng Trình Thăng Tiến Hôn
Nhân Gia Đình sinh hoạt mỗi tháng,
chia sẻ và nâng đỡ nhau những kinh
nghiệm trong đời sống hôn nhân gia
đình.
Đặc biệt về trƣờng Thiên Mẫu,
Cha Hiệu Trƣởng, quý Sơ, các Thầy
Cô hân hoan chào đón các em học
sinh mỗi sáng thứ Bảy và Chúa nhật.
Các em tung tăng cắp sách tới trƣờng
để học hỏi về tiếng Việt Nam và giáo
lý Công Giáo. Mọi ngƣời đồng tâm
nhất trí để giúp các em học sinh phát
triển nói tiếng mẹ Việt Nam và về đạo
lý làm ngƣời. Thật là cảm động và
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hạnh phúc nhìn thấy Cha mẹ dẫn con
vô lớp và đợi con ra về.
Tất cả đây là những Hồng Ân
mà Thiên Chúa đã ban cho giáo xứ
Thánh Giuse. Chúng ta cùng nhau tạ
ơn tình yêu thƣơng bao la mà Thiên
Chúa đang tuôn tràn cho chúng ta. Và
cũng đừng quyên cầu nguyện cho Cha
xứ. Xin Chúa ban cho Ngài đƣợc luôn
khỏe mạnh, khôn ngoan, luôn trung
thành với ơn kêu gọi để Ngài giúp
đƣợc nhiều linh hồn trong đó có chúng
ta.
Sau cùng xin dâng lên Thiên
Chúa những thiếu xót và khuyết điểm
của chúng con, những thiếu xót của
giáo xứ, những việc chƣa làm đủ để ca
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ngợi tình yêu Thiên Chúa. Xin Chúa
đến ở với chúng con để dạy dỗ và
hƣớng dẫn chúng con trong tất cả cuộc
sống hằng ngày. Xin Chúa ban cho
chúng con đƣợc yêu và chọn Chúa trên
hết mọi sự và yêu thƣơng anh em
mình.
Trƣớc thềm năm mới, năm
Nhâm Thìn, xin kính chúc Cha Chánh
Xứ, quí Ông Bà, Anh Chị Em, các
Cháu một năm mới đầy hạnh phúc và
bình an.
Gioan Baotixita Nguyễn Văn Đệ
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Trở thành ông Táo!
Nay xin báo cáo,
Những chuyện xẩy ra,
Nơi Giáo Xứ nhà,
Giu Se Thánh Cả.
Giáo dân vất vả,
Lo chuyện làm ăn,
Nhưng vẫn đua tranh,
Chung lo xây dựng.
Giáo đường chẳng những,

Hai ba (23) tháng Chạp,
Muôn tâu Thượng Đế,
Quả thật như thế,
Thần là Táo Quân,
Ở dưới hồng trần,
Con dân Nước Việt.
Thần xin tỏ thiệt,
Tên "Gàn Bát Sách".
Nhà tranh vách đất,
Nghèo rớt mồng tơi,
Sang Mỹ khơi khơi,

Rộng lớn huy hoàng,
Parking lại càng,
Không kém rộng rãi.
Ngoài ra còn phải,
Kể thêm trường học,
Là nơi chăm sóc,
Thế hệ tương lai,
Tuổi trẻ ngày mai,
Dựng xây đất nước.
Nhìn sau nhìn trước,
Bước tới hội trường,
Ôi thật dễ thương,
Muốn gì cũng có.
Nhưng hãy để đó,
Thần sẽ tâu sau,
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Bệ Hạ xin mau,
Bước ra phía trước.
Và xin hãy ngước,
Đôi mắt nhìn lên,
Sẽ thấy một bên,
Thánh tượng Mẹ hiền,
Kế đó thấy liền,
Tượng đài Thánh Cả.
Chẳng nề vất vả,
Vui bước một vòng,
Thì tất sẽ trông,
Thấy Đàng Thánh Giá.
Ôi thôi đủ cả,
Mười bốn chặng đàng,
Càng nhìn lại càng,
Muốn rơi nước mắt!
Dù người gan sắt,
Cũng não tâm can,
Chúa Cả Thiên Đàng,
Chịu nhiều khổ nhục!
Ngu thần rất phục,
Bàn tay nghệ nhân,
Người đã tạc nên,
Tượng trông thực quá.
Muôn tâu Bệ Hạ,
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Chẳng dám dông dài,
Qua bước thứ hai,
Thần xin tâu tới:
Biến cố khá mới,
Và lại rất hay,
Nửa năm mới đây,
Giáo Xứ sinh động.
Y như sức sống,
Đang được hồi sinh.
Vì Giáo Xứ mình,
Mới có Cha mới.
Ấy chính vỉ bởi,
Người còn rất trẻ,
Vì thế sức khỏe,
Còn khá dồi dào,
Nên khi ra vào,
Cứ nhanh thoăn thoắt.
Ngoài ra nét mặt,
Lại khá vui tươi,
Luôn mỉm nụ cười,
Với nhiều thân thiện.
Người đã thực hiện,
Một số đổi thay,
Những điều lâu nay,
Thần đã nghĩ tới.
Nhưng còn vô khối,
Những điều phải lo,
Cầu xin sao cho,
Ngày càng tốt đẹp.
Thần đã mạn phép,
Tâu những điều trên,
Vì thấy rất nên,
Ghi vào báo cáo.
Thần mà tâu láo,
Bệ hạ cứ đì,
Bắt làm cu li,
Suốt ngày quét rác.
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Bước sang phần khác,
Thấy cũng cần tâu,
Ấy là cái khâu,
Tổ chức nội bộ.
Cũng thấy vô số,
Những điều khá hay,
Tỉ như xưa nay,
Không có thư ký.
Chuyện dù một tí,
Cũng vào thẳng Cha,
Nhà Xứ vô ra,
Như không người ở!
Ngu thần vẫn sợ,
Chuyện xấu xẩy ra,
Khiến cho người ta,
Bớt lòng tin kính.
Nay đến chuyện chính,
Ngu thần muốn tâu,
Quan trọng hàng đầu,
Là các đoàn thể.
Trước hết xin kể:
Liên Minh Thánh Tâm,
Đoàn của các ông,
Nhiều lòng đạo đức.
Luôn sống chính trực,
Ngay thẳng hơn người.
Và luôn vui tươi,
Hết lòng cầu nguyện.
Cũng như lo chuyện,
Đạo đức gia đình,
Đồng thời hy sinh,
Làm việc xã hội.
Thần sẽ có tội,
Nếu chẳng nói tới,
Một hội chẳng mới,
Đã có từ lâu,
Chuyên về nguyện cầu,
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Là Hội Đền Tạ.
Bao gồm đủ cả,
Quý bà quý ông,
Chuyên chỉ hết lòng,
Dâng lời cầu nguyện.
Và làm những chuyện,
Đạo đức hy sinh,
Đem hết tâm tình,
Cảm tạ Thiên Chúa.
Phải nói tới nữa,
Là Legio (Legio Maria).
Làm việc tông đồ,
Chẳng hề ngơi nghỉ.
Bởi vì tôn chỉ,
Là phải hy sinh,
Để chứng tỏ mình,
Đạo binh Đức Mẹ.
Dù là người trẻ,
Hay là người già,
Dù là quý bà,
Hay là quý ông,
Đều dốc một lòng,
Chỉ làm việc nghĩa.
Thế rồi thần nghĩ,
Đến Đoàn Thanh Niên.
Thì lẽ tất nhiên,
Là những người trẻ.
Chẳng những đã khỏe,
Lại rất nhiệt thành,
Sẵn sàng đua tranh,
Tiến lên phía trước.
Đạo đức cũng được,
Dánh giá khá cao,
Khó khăn thế nào,
Khi cần là có.
Dù nặng dù khó,
Người trẻ ưu tiên,

Tin Yêu 2012

Ca Đoàn Thanh niên,
Cứ nhìn thì biết.
Còn nói ưu việt,
Xin đến mà xem,
Đó là các em,
Thiếu Nhi Thánh Thể.
Lập đoàn chính để,
Quy tụ các em,
Hướng dẫn dạy kèm,
Thành người hoàn thiện.
Các em tự nguyện,
Chăm chỉ vâng lời,
Và quyết chẳng rời,
Mười điều tâm niệm.
Ngoài ra còn biết,
Những bước phải đi,
Ca đoàn thiếu nhi,
Thua gì người lớn?
Tiện đây sẵn trớn,
Tâu tiếp kẻo quên,
Ca đoàn có tên,
Bê Lem khiêm tốn.
Tượng trưng nơi chốn,
Hai ngàn năm xưa,
Máng cỏ bò lừa,
Ngôi Hai Thiên Chúa,
Đấng đã được hứa,
Nay đã giáng trần.
Tiếng hát Thiên Thần,
Vang lừng chào kính.
Ấy cũng là chính,
Nơi Giáo Xứ ta,
Vang tiếng hát ca,
Chúc tụng Thiên Chúa.
Còn ca đoàn nữa,
Cũng chẳng thể quên,
Lại còn mang tên,
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Cô cùng cao quý,
Muôn loài tôn kính,
Là Ki Tô Vua.
Tiếng hát không thua,
Ca đoàn nào khác.
Lại rất chững chạc,
Đàn chị đành anh,
Chẳng hề tranh dành,
Luôn luôn nhường nhịn.
Bệ Hạ nhất định,
Hẳn đã biết rồi,
Mới mấy năm thôi,
Phong trào thành lập.
Vậy mà tấp nập,
Nhiều cặp tham gia,
Nơi Giáo Xứ nhà,
Hôn Nhân Thăng Tiến.
Ngày càng phát triển,
Cho cửa cho nhà,
Từ gần tới xa,
Luôn luôn vền vững.
Ngu thần tưởng những,
Hết điều tâu trình,
Nhưng bỗng giật mình,
Thầm kêu chết! chết!
Nghĩ mình thật "bết",
Tí nữa thì quên,
Nếu chẳng tâu lên,
Một hội quan trọng.
Chính thần hy vọng,
Hội này số một.
Chẳng những đã tốt,
Lại rất xiêng năng,
Người người lăng xăng,
Những buôn với bán.
Quanh năm suốt tháng,
Chẳng hề mệt mỏi.
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Nào là thăm hỏi,
Những kẻ liệt lào,
Khi ra khi vào,
Đọc kinh cầu nguyện.
Lại còn tính chuyện,
Sao kiếm thêm tiền,
Bởi vì ưu tiên,
Là gây thêm quỹ.
Ngu thần trộm nghĩ,
Nếu thiếu hội này,
Có thể có ngày,
Giáo Xứ gặp khó.
Mà những điều đó,
Bệ Hạ muốn tường,
Xin vô hội trường,
Là sẽ thấy hết.
Đây khu nhà bếp,
Nấu nướng linh tinh,
Trước hết chứng minh,
Bằng tô phở tái.
Không kém thoải mái,
Có hủ tíu mì.
No bụng tức thì,
Ăn dĩa cơm thịt.
Miếng sườn to thiệt,
Lớn cỡ bàn tay,
Người khỏe xưa nay,
Ăn chưa chắc hết.
Muốn ngon đặc biệt,
Sơi tô bún bò,
Húng quế rau ngò,
Đều có đủ hết.
Hết khu nhà bếp,
Xin bước ra ngoài,
Bây giờ lai rai,
Thăm quầy bán bánh.
Hình như món chánh,
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Là bánh mì thịt.
Còn muốn ăn ít,
Nhưng lại ngon nhiều,
Thần xin giới thiệu,
Bánh dầy, xôi khúc.
Bánh bèo, bánh đúc,
Xôi đỏ, xôi đen,
Sát cánh đua chen,
Cùng bún thịt nướng.
Thích ăn cho sướng,
Đã có chả giò,
Không có bánh bò,
Nhưng có nem nướng.
Kế đó xin bước,
Thăm quầy rau xanh.
Rau muống rau đay,
Rau dền rau bí.
Để ý một tí,
Thấy cả rau lang,
Còn thích ăn sang,
Thì mua rau cúc.
Có bà một lúc,
Mua bốn bó rau.
Chắc nhớ đến câu,
Đói thì ăn rau,
Còn lỡ khi đau,
Thì ta uống thuốc.
Nhìn sau ngó trước,
Thấy cả mấy ông,
Chắc hẳn là chồng,
Của các bà vợ.
Có lẽ vì sợ,
Các bà vất vả,
Nên đã lăn xả,
Vào giúp một tay,
Thấy cũng hăng say,
Bó rau gói bánh.
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Để đủ ngọn ngành,
Thần tâu câu chót:
Ai muốn ăn ngọt,
Đến chỗ bán chè,
Còn uống cà phê,
Thì hơi đăng đắng.
Thần sợ ngài mắng,
Tâu quá dông dài,
Nghe chán cả tai,
Vẫn không thấy nói,
Chắc Ngài muốn hỏi:
Tên Hội hội gì?
Xin thưa tức thì:
Hội Các Bà Mẹ!
Có già có trẻ,
Toàn những các bà,
Đa số người già,
Mà gân quá sức!
Thần xin thành thực,
Ngả mũ cúi đầu,
Chỉ nói một câu:
Khâm phục, khâm phục!
Cùng xin cầu Chúc:
Tất cả mọi người,
Cuộc sống vui tươi,
Tràn đầy ơn Chúa!
Vì Người đã hứa,
Những kẻ lòng ngay,
Suốt cả đời này,
Bình an dưới thế!
Lại xin kể hết,
Công dụng hội trường,
Năm nào cũng thường,
Hai lần ca nhạc,
Thế là tiền bạc,
Có chỗ ra vào,
Tuy chẳng là bao,
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Cũng vài chục xấp.
Lại còn tấp nập,
Đám cưới đám xin,
Dù chẳng tiền nghìn,
Cũng năm bẩy "bách".
Thần muốn bẩm bạch,
Một cách rõ ràng,
Giáo Xứ thật đang,
Thuyền to sóng lớn.
Vì thế nên mới,
Thật rất cần tiền,
Cầu xin mọi người,
Mở lòng rộng rãi.
***
Muôn tâu Thượng Đế,
Quả thật như thế.
Sớ tấu đã dài,
Thần chỉ sợ Ngài,
Ngồi lâu mệt mỏi.
Vậy xin quỳ gối,
Kính cẩn cúi đầu,
Chúc Ngài sống lâu,
Đến muôn muôn tuổi.
Là thần muốn nói:
Thọ tỉ Nam Sơn,
Phúc lộc nhiều hơn,
Nước biển Đông Hải.
Bái bai bái bai,
Vạn tuế vạn tuế!
Vạn tuế, vạn vạn tuế!
Táo Nhà Thờ
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Kinh Hoøa Bình
(Rorate coeli de super et nubes plua Justum)
“Trời cao hãy đổ sương xuống,
và ngàn mây hãy mưa Đấng Công Chính”

Xin hãy để cho tim tôi cầu nguyện
Bằng tình yêu thống trị cả trần gian
Xin vun xới cây hoà bình đâm rễ
Sâu thật sâu trong tâm khảm nhân trần.
Hỡi hoang địa, hỡi rừng sâu, vực thẩm
Hỡi núi đồi, hỡi sa mạc, hoang vu
Hãy bừng lên ngành tự do nhân ái
Hoa yêu thương nở rộ sáng ngập trời.
Hãy mưa xuống hỡi sương trời dịu mát
Hãy thắp hồng hỡi nắng ấm ban mai
Trời cao xanh hãy hồng lên Hy Vọng
Cho đại dương, ốc đảo cũng rạng ngời.
Hãy phá hủy cỏ hận thù hoang dã
Hãy san bằng những đồi núi kiêu căng
Hãy nhổ sạch cây bất công oan trái
Cho non sông tươi mát ánh thanh bình.
Không còn nữa những đau thương thống khổ
Không đói nghèo, không nô lệ, man di
Không rên xiết dưới gông cùm, thống trị
Hoa nhân quyền, nhân ái nở xum xuê.
Hãy phá hủy hết ngục tù khủng bố
Hãy lấp bằng những sông máu, núi xương
Bỏ đi hết những lò rèn nguyên tử
Để làm gì vũ khí với đạn bom...
Xin thắp sáng ngàn ngàn cây bạch lạp
Cho nhân quyền xã hội nở hoa đăng
Cho tin yêu, hạnh phúc chảy ngập tràn
Cho nhạc tấu Kinh Hoà Bình trường cửu.
Ngài đã đến, đấng Toàn Năng Nhân Hậu
Ngài đã về vua Công Chính yêu thương
Là Chân Lý, là Đường là Lẽ Sống
Cho sinh linh hồi phục lại địa đường.
Đỗ Lƣu Khánh
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Hãy Thắp Sáng
Một Ngọn Nến
LTG: Ông Kofi Annan là vị Tổng Thư Ký thứ
bảy của tổ chức Liên Hiệp Quốc gồm 185
quốc gia trên thế giới. Ông là người da màu
đầu tiên nắm giữ chức vụ cao quý này. Sinh
tại Ghana (Phi Châu), ông Annan năm nay
71 tuổi, đã tốt nghiệp Khoa Quản Trị thuộc
Viện Kỹ Thuật Massachusetts, Hoa Kỳ.
Trước khi nắm giữ chức vụ Tổng Thư Ký
cách đây hai năm, Annan là một chuyên viên
tài chánh, phụ tá Tổng Thư Ký Liên Hiệp
Quốc, đặc trách vấn đề gìn giữ hoà bình thế
giới từ năm 1993. Trong chức vụ này ông đã
tiến hành 17 cuộc hành quân và điều động
hơn 80,000 binh sĩ quốc tế đến các khu vực
nóng bỏng như Bosnia, Somalia, và Trung
Ðông.
Sau hơn ba thập niên làm việc liên tục cho tổ
chức Liên Hiệp Quốc, ông đã chứng tỏ là
người lãnh đạo tài ba và được các nhà ngoại
giao quốc tế tin tưởng.
Cùng với Tổng Thống Clinton và Ðức Giáo
Hoàng John Paul II, ông Khofi Annan có tên
trong số 118 nhân vật nổi tiếng thế giới được
đề cử để trao tặng giải Nobel Hòa Bình vào
năm 2001.
Trong thời gian gần đây, trẻ em trên thế giới
đã viết thư rất nhiều cho ông Kofi Annan, hỏi
ông rằng: "Cháu có thể làm được gì để cho
thế giới trở nên tốt đẹp hơn? (What can I do
to make the world better?)". Và sau đây là
bức thư trả lời chung của ông.
Nhớ lại khi còn bé, mỗi lần trông thấy
một chiếc phi cơ cũng nhƣ khi nhận đƣợc
một cú điện thoại từ một thành phố cách xa
vài dậm đối với tôi là cả một biến cố trọng
đại.
Thƣở ấy, chỉ mới cách đây có 50 năm
thôi, chúng tôi chẳng có vô tuyến truyền hình
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và cũng chƣa bao giờ nghe nói về những
chiếc máy vi tính.
Bây giờ các bạn đang trƣởng thành
trong một thế giới hoàn toàn mới lạ. Chỉ cần
bấm vào con chuột (của máy vi tính) là mọi
ngƣời trên thế giới có thể nói chuyện với
nhau. Các bạn có thể nhận đƣợc bức điện thƣ
của tôi gửi đi chỉ trong vòng vài giây đồng
hồ, dù cho các bạn đang ở Hoa Kỳ, Nhật
Bản, Phi Châu hoặc Nam Mỹ.
Ðiều đó thật là tuyệt vời bởi lẽ phần
nào nó giúp cho các bạn trẻ dễ dàng học
đƣợc chân lý này: Chỉ có một thế giới duy
nhất thôi - đó là thế giới của loài ngƣời - ở đó
chúng ta khôn lớn nhờ vào việc học hỏi lẫn
nhau.
Cho mãi tới năm 21 tuổi tôi mới ý
thức đƣợc điều này, khi tôi đến Hoa Kỳ theo
học tại trƣờng Ðại Học Macalester ở thành
phố St. Paul. Từ một miền nhiệt đới đến đây,
tôi cảm thấy rất quê mùa khi phải mặc trên
ngƣời nhiều lớp áo quần vào những ngày
mùa đông gió rét tại Minnesota. Tôi đành
chịu thôi vì trời quá lạnh, nhƣng tôi nhất định
không đeo cặp mũ che tai thô kệch. Thế rồi
một hôm tôi đi ra ngoài mua thức ăn và hai
tai tôi gần nhƣ lạnh cóng. Nói nhỏ cho bạn
nghe là nội ngày hôm đó tôi liền đi mua cho
đƣợc một cặp mũ che tai lớn nhất trong tiệm.
Qua kinh nghiệm đó tôi rút đƣợc một
bài học là đừng nên tự đặt mình vào một tình
huống và làm ra vẻ biết nhiều hơn ngƣời bản
xứ. Hãy luôn luôn nhìn kỹ quanh bạn và hãy
lắng nghe.
Ngày nay những chiếc máy vi tính
giúp cho mọi ngƣời trên thế giới chuyện trò
và hiểu biết nhau hơn. Chúng ta đƣợc may
mắn có nhiều điểm tƣơng đồng. Mặc dầu có
dị biệt về tôn giáo, về ngôn ngữ, và về màu
da, nhƣng chúng ta cùng chung một giống
ngƣời. Chúng ta cùng có chung những giá trị
căn bản.
Hãy tƣởng tƣợng một lúc nào đó bạn
thấy một chiếc xe buýt chạy rất nhanh về
phía một em bé đang băng qua đƣờng. Bạn
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sẽ làm gì? Bạn không thể nào đứng yên và
suy nghĩ. Bạn sẽ chạy vội đến cứu em bé
ngay mặc dầu bạn có thể bị nguy hiểm đến
tính mạng. Bạn sẽ là một ngƣời hùng, trừ phi
bạn hèn nhát không dám làm việc đó. Bạn ạ,
đó chính là bản năng đích thực của con
ngƣời. Ðó cũng là lý do tại sao khi con ngƣời
đối xử tử tế với nhau, chúng ta gọi họ có
"nhân đạo", và khi ngƣời ta gieo rắt tai họa
cho nhau, chúng ta gọi đó là "bất nhân". Dù
biết rằng trong mỗi con ngƣời vẫn còn có
thói hƣ tật xấu, nhƣng chúng ta cũng thừa
hiểu là con ngƣời có khả năng vƣơn mình lên
khỏi những hƣ tật đó. Chúng ta thƣờng hay
nghì rằng khía cạnh tốt mới đích thực là bản
chất của con ngƣời, và đó là động cơ thúc
đẩu chúng ta nghĩ về "nhân quyền", điều mà
mỗi ngƣời trong chúng ta có quyền kỳ vọng
vào những ngƣời khác đang cùng với chúng
ta sinh sống trên cõi đời này.
Cách đây hơn 50 năm, có một ngƣời
đàn bà tên là Eleanor Roosevelt đã giúp
chúng ta hiểu đƣợc điều đó. Chồng bà, ông
Franklin D. Roosevelt, là tổng thống Hoa Kỳ.
Ông đã lãnh đạo các nƣớc đồng minh trong
Ðệ Nhị Thế Chiến. Các nƣớc này đã tiến
hành một cuộc chiến tranh tự vệ chống lại
những lãnh tụ độc tài có nhiều tham vọng
muốn nô lệ hóa các dân tộc khác, đã tiêu diệt
hàng triệu ngƣời, và muốn làm bá chủ thế
giới.
Tổng Thống Roosevelt mong muốn có
một sự bảo đảm rằng một cuộc chiến tranh
quá tàn khốc nhƣ vậy sẽ không bao giờ tái
diễn, và ông đã vận động thành lập một tổ
chức mà những quốc gia có thể ngồi lại với
nhau và cùng giải quyết mọi vấn đề trong
tinh thần hòa bình và hữu nghị. Ðó là tổ chức
Liên Hiệp Quốc. Bản thân tôi hiện nay có
nhiệm vụ thực thi những mục tiêu và tôn chỉ
của tổ chức này. Tiếc thay, Tổng Thống
Roosevelt đã mất sớm, và bà Eleanor, vợ
ông, quyết tâm theo đuổi hoài bão của ông.
Theo bà, kêu gọi các nhà lãnh đạo quốc gia
ngồi lại với nhau cũng chƣa đủ, mà điều

15

Hành Trình Trong Đức Ái

quan trọng là phải làm sao để cho ngƣời dân
trong nƣớc phải đƣợc đối xử đàng hoàng bởi
những chính quyền địa phƣơng của họ.
Từ đó, Bà cùng với một nhóm ngƣời
đại diện cho nhiều quốc gia đã thảo ra một
văn kiện lịch sử quan trọng: Bản Tuyên
Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền. Bản tuyên ngôn
này gồm có 30 điều khoản, nhƣng nội dung
chủ yếu nhằm vào việc con ngƣời đƣợc
quyền tự do theo đuổi cuộc sống riêng tƣ,
miễn là đừng làm phiền hà kẻ khác.
Cách đây 50 năm các nhà lãnh đạo thế
giới đã đồng ký tên vào bản tuyên ngôn này.
Thế nhƣng nếu bây giờ các bạn hỏi tôi
rằng bản tuyên ngôn này có hữu hiệu không?
Và ngƣời ta có xử sự tử tế với nhau theo
đúng tinh thần của bản tuyên ngôn này
không? Và tôi phải thành thật mà trả lời rằng:
"Không". Bởi vì với nhiều ngƣời trên thế
giới hiện nay, mọi sự việc đều diễn ra không
đúng nhƣ họ hằng mơ ƣớc: trong xã hội có
ngƣời quá giàu có, kẻ quá nghèo khổ. Có
những quốc gia hòa bình thịnh vƣợng, bên
cạnh những quốc gia nội chiến triền miên.
Có những trẻ con tốt số, hàng ngày thƣ từ
qua lại với nhau bằng máy vi tính trong khi
có những em khác số phậm hẩm hiu, không
đủ phƣơng tiện cắp sách đến trƣờng. Và tôi
cũng phải buồn bã mà nói rằng vẫn còn có
nhiều trẻ em bị tiếp tục gieo rắt lòng căm thù
hay sự sợ hãi đối với những ngƣời hàng xóm
chỉ vì họ bất đồng ngôn ngữ hay khác biệt
tôn giáo.
Có một số ngƣời vẫn còn thắc mắc là
ngƣời ta mất công soạn ra bản tuyên ngôn
làm chi trong khi chẳng có sự thay đổi nào
đáng kể. Theo tôi thì mọi thứ trên đời này sẽ
trở nên tốt đẹp hơn nếu có nhiều ngƣời cùng
đồng tâm hiệp lực, Ðể tôi dẫn chứng cho các
bạn xem một trƣờng hợp cụ thể về vấn đề
những quả mìn nhƣ sau:
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Mìn là loại vũ khí giết ngƣời khủng
khiếp đƣợc chôn ngầm dƣới đất và sẽ nổ tung
mỗi khi có ngƣời lính chiến nào vô phƣớc
dẫm lên. Trong chiến tranh, mìn đã giết chết
rất nhiều chiến sĩ. Sau cuộc chiến, những quả
mìn vẫn còn đó, vẫn tiếp tục giết chết hoặc
làm tàn phế những thƣờng dân và trẻ em vô
tội dẫm phải đang lúc trên đƣờng đi làm việc
hoặc rong chơi ngoài đồng.
Có rất nhiều cá nhân, đoàn thể mong
muốn chấm dứt thảm trạng này cho nên họ
đã liên lạc với nhau trên mạng lƣới vi tính
toàn cầu và đã thành lập một Chiến Dịch
Quốc Tế Ðình Chỉ Sử Dụng Mìn. Họ đà tổ
chức nhiều buổi họp, gởi đi hàng ngàn lá thƣ
và điện thƣ, và kết quả cụ thể là năm vừa rồi
có nhiều quốc gia trên thế giới đã đồng ký
tên vào một thỏa ƣớc cấm sản xuất và buôn
bán mìn cài.
Tôi e rằng còn lâu mới loại bỏ hết tất
cả những loại mìn này, nhƣng có điều đáng
nói là thỏa ƣớc vừa đƣợc ký kết đã hùng hồn
chứng minh rằng nếu mọi ngƣời cùng đồng
tâm nhất chí với nhau thì có thể làm thay đổi
mọi thứ. Ðiều gì đã thôi thúc và làm cho tôi
nghĩ đến câu hỏi rất hay, có đầy sức thuyết
phục này: "Cháu có thể làm đƣợc gì để cho
thế giới trở nên tốt đẹp hơn?".
Hỡi các bạn trẻ, câu trả lời của tôi nhƣ
sau: Hãy quan sát chung quanh bạn. Hãy
thấu hiểu những ngƣời khác cảnh ngộ với
bạn. Hãy tìm ra những điểm tƣơng đồng giữa
các bạn với họ. Khi thấy việc gì sai trái, dù
có to lớn đến đâu, cũng nên nghĩ rằng: "Có ai
khác muốn làm thay đổi việc này? Chúng ta
có thể làm việc với nhau trong chiều hƣớng
nào? Ngày nay nhờ vào hệ thống máy vi tính
hoàn hảo mà bạn có thể tìm đƣợc rất nhiều
ngƣời tâm đầu ý hợp trên khắp hành tinh này.
Từ nhiều năm qua, ngƣời ta đã nói về
bà Eleanor Roosevelt nhƣ sau: "Bà ấy thà
thắp sáng một ngọn nến còn hơn là ngồi
nguyền rủa bóng tối "(She would rather light
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a candle than curse the darkness.) Và tôi,
Kofi Annan, hy vọng một ngày nào đó ngƣời
ta cũng sẽ nói về bạn nhƣ vậy.
Khofi Annan
Nguyễn Xuân Long dịch thuật

Charlotte, North Carolina

CHÚC XUÂN
Vũ Thảo

Năm hết Tết đến lại mừng Xuân
Chúc nhân, chúc thọ, chúc xa gần
Chúc cho Cha, Bác nhân trường thọ
Chúc Cô, chúc Cậu lại chúc Anh
Chúc cho Dì, Chú luôn khỏe mạnh
Tràn dư bổng lộc tiền như nước
Chúc bạn, chúc Cháu lại chúc Em
Mỗi năm thêm tuổi càng mau lớn
Học hành suông sẻ sớm thành danh.
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GIÁO XỨ THÁNH GIUSE
VỚI LỄ
CÁC THÁNH
TỬ ĐẠO VIỆT NAM
"Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai
sau sẽ khấp khởi mừng. Họ ra đi, đi mà nức
nở, mang hạt giống vãi gieo. Lúc trở về, về
reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng".
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Các vị tử đạo Việt Nam là ai? Các ngài là
những nhà truyền giáo đến từ các nƣớc, là các
giám mục, các linh mục ngƣời Pháp, ngƣời
Tây Ban Nha, nhƣng đa số là những ngƣời
Việt Nam gồm 37 linh mục, 16 thầy giảng,
một chủng sinh và đặc biệt là rất nhiều giáo
dân. Họ là những công dân hiền hòa, sống đời
gƣơng mẫu, nêu gƣơng lý tƣởng trung kiên
với Thiên Chúa. Họ bị bách hại, sẵn sàng chịu
đổ máu đào ra để làm chúng cho đức tin Công
Giáo.
Trƣớc Thánh Lễ đã có cuộc rƣớc kiệu trọng
thể khởi hành từ tƣợng đài Các Thánh Tử Đạo
VN phía đầu Nhà Thờ. Tƣợng đài rất đơn sơ,
với tƣợng của một linh mục và 2 giáo dân là
một ngƣời đàn ông và một ngƣời đàn bà,
nhƣng rất đầy đủ ý nghĩa vì đó là tƣợng trƣng
cho cả tu sĩ lẫn giáo dân. Phía sau tƣợng đài,
chúng tôi đọc đƣợc đôi câu đối với ý nghĩa rất
thâm thúy:
Rạng rỡ ngàn thu lòng vàng đá
Huy hoàng muôn thưở ánh triều thiên

(Thánh Vịnh 125,6 - 7)
Trƣa ngày 24 tháng 11 năm 2011 cũng là
ngày Lễ Tạ Ơn Thanksgiving, nơi Thánh
Đƣờng Giáo Xứ Thánh Giuse đã có rƣớc kiệu
và Thánh Lễ trọng thể kính Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam.
Trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt
Nam, ƣớc tính có đến hàng trăm ngàn ngƣời
đã làm chứng đức tin Kitô giáo. Trong số này
117 vị đã đƣợc Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô
II chính thức phong thánh vào ngày 19 tháng
6 năm 1988.

Trƣớc hết Cha Chánh Xứ làm phép khánh
thành tƣợng đài trƣớc sự hiện diện của rất
đông giáo dân trong Giáo Xứ: điều này diễn
tả đƣợc tấm lòng yêu mến và tôn kính Các
Thánh Tử Đạo Việt Nam của giáo dân trong
Giáo Xứ Thánh Giuse.
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Chúa, cuối cùng là đọc kinh cầu Các Thánh
Tử Đạo Việt Nam vô cùng sốt sắng.

Sau phần Cha làm phép khánh thành
tƣợng đài thì cuộc rƣớc bắt đầu. Khởi đầu là
Thánh Giá nến cao rồi tới các đoàn thể, kế
đến là xe - kiệu - hoa có một bức hình các
Thánh Tử Đạo Việt Nam khá lớn đƣợc đẩy
bởi các ông trong đoàn Liên Minh Thánh
Tâm với đồng phục khăn đống áo dài gấm
mầu đỏ, trông hết sức trang trọng và đẹp mắt.
Cuối cùng là đoàn ngƣời gồm có các quý vị
không thuộc đoàn thể nào.

Trong Thánh lễ hôm hay, nơi phần phụng vụ
Lời Chúa, bài giảng của Cha vô cùng rõ rang
và súc tích. Cha cho mọi ngƣời biết trong suốt
thời kì bị bách hại, ngƣời Công Giáo Việt
Nam không phải chỉ có vài trăm hay vài
nghìn ngƣời bị giết mà là trên một trăm ba
mƣơi ngàn ngƣời (130,000). Cha đã đề cao
tấm lòng sắt son vàng đá của Các Thánh Tử
Đạo Việt Nam, và khen ngợi những tấm lòng
sắt son vàng đá trong giáo xứ Thánh Giuse.
Cha khích lệ mỗi ngƣời chúng ta hãy sống
theo gƣơng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam để
ngày sau hết chúng ta cũng đƣợc triều thiên
trên Thiên Quốc.
Chúng tôi cũng thấy còn rất thiếu sót, nếu
không nhắc tới một "bộ phận" đã giúp cho
Thánh Lễ kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam
hôm nay thêm phần sốt sắng, đó là ca đoàn
tổng hợp với sự điều khiển của ngƣời ca
trƣởng rất có khả năng, Ông Vũ Vƣơng Hổ.
Điều này không phải chỉ chúng tôi có nhận
xét nhƣ thế, mà Chính Cha Chánh Xứ trƣớc
khi kết thúc Thánh Lễ, Cha nói lời cám ơn
những ngƣời đã tích cực giúp đỡ cũng đã nói
lên nhận xét là ca đoàn tổng hợp đã hát rất
hay và rất hăng say.

Đoàn rƣớc kéo dài đến 2 - 3 trăm mét. Theo
sự ƣớc lƣợng của chúng tôi số ngƣời không
dƣới con số 6-7 trăm, đi gần giáp vòng
parking lot. Vì thế mà khi Thánh Giá nến cao
đã đi gần tới cửa vào Nhà Thờ, mà những
ngƣời đi gần cuối cùng đoàn rƣớc vẫn còn ở
gần tƣợng đài là nơi xuất phát.
Mọi ngƣời vừa đi vừa hát Thánh ca, vừa đọc
các kinh chúc tụng và cầu nguyện Thiên

Để kết thúc cho bài viết này, chúng tôi xin
chép ra đây những điều Thánh Gioan đƣợc

Tin Yêu 2012

Thiên Chúa cho thị kiến mà Ngƣời đã viết ra
trong sách Khải Huyền nhƣ sau:
"Tôi thấy một số đông ngƣời không thể đếm
đƣợc thuộc đủ mọi dân tộc, mọi quốc gia và
mọi ngôn ngữ. Họ đứng trƣớc tòa Thiên Chúa
và trƣớc Chiên Con, mình mặc áo trắng và
trên tay cầm cành lá chiến thắng. Những
ngƣời mặc áo trắng ấy là ai và họ từ đâu tới?
Chính vị trƣởng lão cho biết, đó là những
ngƣời đã qua cơn đại họa, đã giặt áo họ trong
Máu Chiên Con và nay trở về. Vì thế họ đƣợc
hân hạnh đứng trƣớc tòa Thiên Chúa và
phụng thờ Ngài ngày đêm trong đền thờ.
Đấng ngự trên tòa sẽ chở che và phù trợ họ,
họ sẽ không còn phải đói khát nữa, không còn
bị mặt trời và nóng bức làm khổ nữa. Vì
Chiên Con đứng ở giữa tòa sẽ chăn dắt họ, sẽ
đƣa họ đến suối nƣớc thiêng và Thiên Chúa
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sẽ lau khô nƣớc mắt họ”.
Nguyện xin các thánh Tử Đạo cầu bầu cho
quê hƣơng đất nƣớc Việt Nam chúng con
đƣợc bình an, xin cầu bầu cho Giáo Hội Việt
Nam đƣợc luôn trung thành với niềm tin, đức
cậy và lòng mến, và cho giáo xứ chúng con
luôn vững dạ sắt son.
H.Y.
Tài liệu tham khảo:
- dongcong.net
- Thánh Tử đạo Việt Nam – Wikipedia tiếng
Việt
- Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Tử đạo
Posted on 10/11/2011 by GIỚI TRẺ TÂN ĐỘ
- Các Thánh Tử Đạo VN - GHCG Main Left Mùa Phục Sinh.
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Đôi Dòng Về
Các Chặng

"Đường thánh giá, đường tình yêu...."
Chúa nói, con sắp bƣớc đi những chặng
đƣờng thánh giá của chính đời con. Ai theo
ta, hãy vác thánh giá mình hằng ngày. Con
không vác một mình con đâu, Cha sẽ vác với
con, vì con và Cha là một. Thánh giá con vác
bây giờ cũng là một, nhƣng con biết có sự
khác nhau, là đời sống ở trần gian của Cha đã
chỉ hoàn thành khi Cha chết và sống lại trong
vinh quang. Mƣời bốn chặng đƣờng của đời
con cũng sẽ chỉ đƣợc hoàn thành khi con kết
triều thiên chiến thắng bằng cả đời con.....
Sau khi xây đƣợc nhà thờ và đƣợc giáo phận
nâng lên hàng giáo xứ, Cha xứ tiên khởi
Phêrô Lê Văn Tấn đã sắp xếp để hàng tuần
vào ngày thứ Sáu trƣớc giờ lễ sẽ cử hành đi
đàng thánh giá và Cha xứ kế nhiệm Phêrô
Trƣơng Vĩnh Trị vẫn giữ truyền thống tốt đẹp
này. Cha còn ao ƣớc có đƣợc mƣời bốn chặng
đàng thánh giá đặt ở ngoài khuôn viên nhà
thờ, để mỗi khi ai có tâm sự, muốn tìm đến sự
an ủi và đỡ nâng. Hoặc giả muốn suy niệm
trong thinh lặng với Đấng Cứu Thế, có thể
đến đó mà giải bầy trong bầu khí khoáng
đãng, yên tĩnh.
Vào năm 2010, có một ân nhân đến gặp Cha
và cho biết sẽ dâng tặng giáo xứ toàn bộ số
ảnh tƣợng mƣời bốn chặng Đàng Thánh Giá
của nhà đắp tƣợng Xuân Quang, kể cả mọi
chi phí vận chuyển về đến Mỹ. Đƣợc lời nhƣ
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cởi tấm lòng, Cha rất vui sƣớng và phấn khởi,
xúc tiến việc đón nhận, và hoạch định, bàn
bạc cách xắp đặt tƣợng thế nào cho thích hợp.
Và rồi ngày mong đợi đã đến, đó là ngày 28
và 29 tháng 4 năm 2011, các tƣợng đã về đến
giáo xứ. Cha và nhiều thiện nguyện viên đã
có mặt đông đủ, với cả xe cẩu và rất nhiều
dụng cụ để trục các pho tƣợng ra khỏi xe trục
rất lớn. Sau đó tất cả các tƣợng đã đƣợc đặt
trên các bệ cao theo thứ tự của các chặng.
Vào ngày thứ bảy 5 tháng 7 năm 2011, thức
dậy tôi đã thấy trời trong sáng, nắng vàng rực
rỡ. Vội đến nhà thờ, ngoài sân trƣớc đã có
nhiều ngƣời tụ họp, chuẩn bị chào đón Đức
Cha, có cả Cha Phêrô Bề Trên Nguyễn Văn
Ban đến từ Houston, Texas nữa. Đúng giờ,
Đức Cha, Cha Xứ, Cha Khách và toàn thể
giáo dân sốt sắng tham dự làm phép thánh
hiến và suy ngắm ở mỗi chặng. Tôi thấy theo
đoàn giáo dân có rất nhiều các cháu thiếu nhi,
các bạn trẻ, đông đúc sốt sắng theo đoàn thật
là một hình ảnh khó thấy ở đây. Với tâm tình
cha con hiệp nhất, cộng với thời tiết mát mẻ,
trời đẹp, tƣợng đẹp, đã tạo nên một bức tranh
tuyệt hảo.
Sau khi làm phép và đi đàng thánh giá xong,
cộng đoàn và Đức Cha tiến vào nhà thờ để
cảm tạ Chúa và phát bằng tri ân đến các ân
nhân, với lời cám ơn chân thành đến tất cả
mọi ngƣời đã quảng đại để công trình khó
khăn, to lớn, đạo đức đƣợc thành tựu.
Chúng con rất biết ơn Cha, và chúng con cầu
chúc Cha về lại quê hƣơng gặp đƣợc thầy
hay, thuốc tốt, chóng lành bệnh để Cha đi tiếp
con đƣờng phục vụ mà Chúa đã gọi Cha...
Nguyễn Thị Điệp
Đầu Thu năm 2011
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HỘI LÊGIO MARIA
Hội Legio Maria do ông Frank Duff
thành lập ngày đầu tiên, diễn ra tại căn nhà
Maria, đƣờng Phanxicô, thành phố Dublin, Ái
Nhĩ Lan vào lúc 8 giờ tối ngày mùng 07 tháng
09, năm 1921, áp lễ sinh nhật Đức Mẹ Hội
Đoàn Lêgio Maria. Mục đích của hội là đội
quân của Đức Mẹ của Đấng Cứu Thế và là
Mẹ của tất cả chúng ta. Ngƣời cộng tác vào
việc cứu chuộc: Chính dƣới chân Thánh Giá,
Ngƣời nên Mẹ chúng ta. Cũng là Nữ Tƣớng
chỉ huy đạo binh, Đức Mẹ Maria là đấng đồng
công cứu chuộc Mẹ cả loài ngƣời qua lời cầu
nguyện. Thêm lòng nhiệt thành truyền bá đức
tin, hầu thực hiện việc tông đồ trong nhiệm vụ
công tác mà chúng ta đảm nhận. Đây là
những phƣơng pháp tốt nhất để tỏ lòng biết
ơn Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Lêgio Maria
là thể hiện bộ mặt thực của Đạo Công Giáo.
“Kìa Bà nào đang tiến lên nhƣ rạng
đông, đẹp nhƣ mặt trăng, rực rỡ nhƣ mặt trời,
uy hung nhƣ đao binh xếp hàng vào trận…”
chính là trinh nữ Maria, với danh hiệu là
“Legio Maria”. Từ đó, đã lan rộng bốn
phƣơng trên toàn thế giới. Cho đến bây giờ,
Legio Maria rất đông đảo và hùng mạnh…
Trong quang cảnh phòng họp của
Legio Maria rất giản dị, nhƣng đầy nghiêm
trang. Đặt một bức tƣợng Đức Mẹ Vô Nhiễm
Nguyên Tội (theo mẫu Đức Mẹ hay làm phép
lạ) ngự giữa cử tọa trên mặt bàn trải tấm khăn
trắng có thêu hai chữ “Lêgio Maria”. Giữa hai
ngọn nến thắp sáng và hai bình hoa tƣơi. Đức
Mẹ là nữ vƣơng Maria của những hội viên
Lêgio Maria, đang đứng đón chờ niềm nở tiếp
nhận những ai muốn dấn than ra nhập vào đạo
binh Đức Mẹ. Từ đó, với Mẹ và nhờ ơn Mẹ

22

Hành Trình Trong Đức Ái

soi sáng dẫn dắt, họ ra đi chiến đấu và biết rõ
khi đồng hành cùng nữ tƣớng Maria thì chắc
chắn thành công và luôn bền chí là ngƣời Kitô
hữu nếu ai gia nhập vào hội viên Lêgio Maria.
Theo bƣớc chân Mẹ, bạn không thất vọng.
Tƣởng nhớ đến Mẹ, bạn không mê lầm chìm
đắm trong tội lỗi. Nƣơng tựa vào Mẹ, bạn sẽ
không té ngã. Đƣợc Mẹ che chở, bạn không
khiếp sợ. Mẹ dẫn dắt, bạn không nan lòng. Và
nhờ ơn Mẹ, bạn sẽ vững bƣớc về tới bến bờ
quê thật là nƣớc Thiên Đàng.
Hội viên Lêgio Maria Đức Mẹ Thăm
Viếng của giáo xứ Thánh Giuse, đƣợc thành
lập năm 1995 tại Charlotte. Kể từ ngày thành
lập cho tới hôm nay, hội họp mỗi tuần một
lần khoảng 1 tiếng rƣỡi. Mỗi buổi họp là lần
chuỗi Mân Côi, học hỏi về Mẹ và cầu nguyện,
thăm viếng bệnh nhân, an ủi những ngƣời bất
hạnh khổ đau leo đơn, và đặc biệt hƣớng dẫn
những ai chƣa biết Chúa, khuyến khích động
viên những Ki tô hữu sống đời đức tin nguội
lạnh, khô khan, biếng nhác, đƣợc sốt sáng.
Tới nay, hội Lêgio Maria đã duy trì đƣợc 212
phiên họp kể từ khi thành lập.
Tôi tên là Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng,
hiện là thủ quỹ của Praesidum Đức Mẹ Thăm
Viếng, cũng là hội viên Lêgio Maria thuộc
giáo xứ thánh Giuse. Tôi xin thay mặt cho các
Anh Chị trong hội, xin tha thiết mời gọi quí
Ông, Bà, Cô Chú, Bác và các Anh Chị và
những bạn trẻ trong giáo xứ Thánh Giuse hãy
cố gắng bớt chút thời gian để gia nhập vào
Đạo Binh Đức Mẹ, để thêm lời cầu nguyện
với Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Qua sự cảm
nghiệm của tôi, mỗi khi lần chuỗi Mân Côi
dâng lên Đức Mẹ, chính là vũ khí hiệu lực
cho tất cả mọi ngƣời Công Giáo trên toàn thế
giới nói chung và đặc biệt cho cộng đoàn giáo
xứ thánh Giuse nói riêng.
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Nay một lần nữa, tôi xin tha thiết mời
gọi tất cả mọi ngƣời Kitô hữu của giáo xứ
Thánh Giuse, hãy cố gắng siêng năng lần
chuỗi Mân Côi hằng ngày, dù chỉ mƣời kinh
trƣớc khi đi ngủ, hoặc mỗi buổi sáng thức
dậy, hoặc chỉ một kinh dâng Mẹ. Hãy tin
tƣởng phó thác nơi Mẹ với những đau khổ,
vất vả, buồn sầu, bệnh tật…Hãy chạy đến
Đức Mẹ qua chuỗi Mân Côi. Chắc chắn
chúng ta sẽ lãnh nhận muôn ngàn hồng ân từ
nơi Mẹ ban phát cho chúng ta.
Tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi
ngƣời, khi tôi còn bé, Mẹ tôi thƣờng dạy bảo
chị em chúng tôi lần chuỗi Mân Côi cầu cho
các linh hồn. Hằng ngày, cứ 4 giờ chiều Mẹ
và chị em chúng tôi ra Nghĩa Trang để lần
một chuỗi Kinh Mân Côi. Từ đó đến nay đã
trở thành một thói quen áp dụng trong cuộc
sống hằng ngày của tôi. Tất cả mọi sự vui
buồn sƣớng khổ, tôi đều dùng Kinh Mân Côi
để cầu xin ơn Mẹ. Tôi và gia đình đã lãnh
nhận đƣợc rất nhiều ơn từ nơi Đức Mẹ ban
phát. Đặc biệt, những buồn phiền lo âu tôi
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phó thác dâng lên Đức Mẹ, tôi đều cảm nhận
sự bình an và hạnh phúc trở lại trong tâm hồn
tôi.
Đã là con ngƣời phàm xác thịt thì ai
cũng phải trải qua những thăng trầm trong
cuộc sống. Cho dù buồn sầu đau khổ hay bi
đát tới đâu, hãy liên tƣởng đến Mẹ, đồng thời
biết phó thác hết cho Mẹ, chắc chắn một điều
Mẹ sẽ nhậm lời và tuôn đổ muôn ngàn hồng
ân xuống trong tâm hồn chúng ta.
Tôi rất sung sƣớng đƣợc gia nhập vào
Đạo Binh Lêgio Maria của Mẹ. Tôi luôn gánh
bó mật thiết với Mẹ qua việc lần chuỗi Mân
Côi mỗi ngày và đặc biệt cùng với tất cả các
anh chị trong hội hợp ý cầu nguyện
chung.Với hội, tôi cảm nhận Mẹ luôn hiện
diện và đứng giữa anh chị em chúng tôi.
Têrêsa Nguyễn Thị Hoàng
Hội Viên Lêgio Maria
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GIÁO XỨ THÁNH GIUSE

RƢỚC KIỆU
ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Tháng 10 là tháng Mân
Côi Đức Mẹ, vì thế
Chúa Nhật ngày 02
tháng 10 năm 2011
Giáo Xứ Thánh Giuse
thuộc
Giáo
Phận
Charlotte đã tổ chức
cuộc rƣớc kiệu Đức Mẹ
Mân Côi rất trọng thể.
Và vì muốn cho cuộc
rƣớc đƣợc đông giáo
dân tham dự, Cha Xứ đã quyết định tổ chức
cuộc rƣớc xen vào giữa 2 Thánh lễ 8:30 và
10:30. Đồng thời Cha cũng kêu gọi những
ngƣời đã tham dự Thánh Lễ 8:30 khoan về,
cũng nhƣ những ngƣời sẽ tham dự Thánh Lễ
10:30 đến sớm hơn để cả hai cùng có thể
tham gia cuộc rƣớc kiệu tôn vinh Mẹ. Ngoài
ra Cha còn cho liên lạc nhờ cảnh sát Mỹ tới
giữ trật tự cùng điều hành cho xe cộ ra vào, vì
thế mà cuộc rƣớc kiệu Mẹ Mân Côi năm nay
đã khá đông giáo dân tham dự và rất trật tự.

Tại sao tháng 10 lại là tháng Đức Mẹ
Mân Côi?
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Trƣớc đó, dƣới thời Đức Thánh Cha Pius V,
vào ngày 7 tháng 10 năm 1571, nhờ việc tôn
sùng Đức Mẹ qua Kinh Mân Côi, Mẹ đã phù
hộ cho Giáo Hội chiến thắng quân Thổ Nhĩ
Kỳ tại vịnh Lepanto. Gần 2 Thế Kỷ sau, Đức
Thánh Cha Clemente XI đã thiết lập Lễ Đức
Mẹ Mân Côi trong khắp Giáo Hội vào năm
1716.
Việc tôn sùng Đức Nữ Trinh Rất Thánh đã có
từ lâu đời trong Giáo Hội. Ngay từ thời Trung
Cổ, ngƣời ta đã nhắc đến Hoa Hồng Nhiệm
nhƣ biểu tƣợng của Mẹ Maria. Ngƣời ta đọc
150 Kinh Kính Mừng thay cho 150 Thánh
Vịnh. Ngƣời ta suy gẫm và sống theo gƣơng
mẫu của Mẹ lúc còn sinh thời. Ngƣời ta trang
trí các Ảnh Tƣợng Mẹ bằng những vòng Hoa
Hồng đỏ, trắng...
Ngưng trích
Cũng trên "net" đã tìm đƣợc trong:

Related Searches for Tháng Mân Côi
Đức Mẹ, và - dongcong.net có những
đoạn:
Trích

Tháng 10 là tháng kính Đức Mẹ Mân
Côi:
Kinh Mân Côi là hƣơng hỏa tuyệt diệu thánh

Lang thang trên "net" đọc đƣợc bài giảng của

Linh Mục Jim Ngô Hoàng Khôi, CMC có
những đoạn viết nhƣ sau, xin trích ra đây để
mọi ngƣời cùng đọc:
Trích
Mỗi năm, Tháng Mƣời đƣợc Giáo Hội Công
Giáo dành riêng để tôn kính Đức Mẹ Mân
Côi, vì chính ngày 13 tháng 10 năm 1917 tại
Fatima, Đức Mẹ đã xƣng mình với Tƣớc
Hiệu Nữ Vƣơng Rất Thánh Mân Côi.

Ðaminh trối lại cho Dòng Thuyết Giáo. Các
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hiếu tử của Thánh Phụ đã luôn luôn làm cho
di sản vô cùng thánh thiện đó ngày một tăng
trƣởng.

Nguồn gốc kinh Mân Côi:
Căn cứ vào các nguồn tài liệu đáng tin nhất,
một của Á Thánh Alan de la Roch, trong cuốn
“De Dignitate Psalteri”, và một của Thánh
Louis Marie Grignion de Monfort, tron cuốn
“Bí Mật Kinh Mân Côi”, thì chính Đức Mẹ đã
ban Kinh Mân Côi và dạy Kinh Mân Côi cho
thánh Đaminh. Đức Thánh Cha Gregory XII
cũng cho rằng: “Kinh Mân Côi đƣợc chính
Thánh Đaminh thiết lập để làm nguôi cơn
giận của Thiên Chúa và để cầu xin Rất Thánh
Trinh Nữ bầu cử
Đức Giáo Hoàng Biển Đức XIII trong Hiến
chế Pretious ngày 13.5.1727 đã tuyên bố:
“Đối với những người không có khả năng suy
niệm các mầu nhiệm Mân Côi thì lần chuỗi
sốt sắng cũng đủ."
Ngưng trích
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Trở về với Giáo Xứ Thánh Giuse.
Lão già vừa ngang phè phè vừa lẩm cẩm
Hƣng Yên tôi trƣớc kia mỗi sáng Chúa Nhật
vẫn đi lễ 8:30, nhƣng đã mấy tháng nay thấy
mình càng ngày càng già, càng lẩm cẩm,
chậm chạp nên chuyển sang đi lễ 10:30. Mục
đích chỉ để đỡ phải dậy sớm. Lại nữa mắt mủi
độ này cũng tệ quá rồi, trời chƣa sáng tỏ lái
xe sợ lắm, còn ban đêm thì dứt khoát là không
dám lái xe nữa. Mắt mũi càng ngày càng yếu
có lẽ tại ngồi với cái computer nhiều quá, mê
nó hơn mê bà xã các vị ạ!
Nhát nhƣ cáy, sáng sớm không dám lái xe,
nhƣng nghe Cha nói nhờ cảnh sát Mỹ giữ trật
tự và điều hành cho xe ra vô thì lại sợ. Kinh
nghiệm mấy lần đi lễ 10:30 mà đến hơi sớm
một chút, lễ 8:30 chƣa tan, parking còn đầy
xe, mình chạy vô kiếm đƣợc một chỗ đậu xe
cũng đã hôc hác. Thế mà lần này lễ 8:30
xong, mọi ngƣời còn ở lại chờ rƣớc, mình
lạng quạng tới, cảnh sát Mỹ chặn lại không
cho vô nữa thì sao? Thôi thì "cẩn tắc vô áy
náy", cứ đi lễ 8:30 cho chắc ăn. Tôi đem ý
nghĩ này nói với bà xã, bà ấy OK, thế là
chúng tôi đi lễ 8:30 khỏe re.
Trời vào Thu, khí trời mát mẻ chứ không
nóng nực nhƣ mấy tháng trƣớc. Đoàn rƣớc
khá đông, kéo dài cả mấy trăm mét, khởi
hành từ tƣợng đài Đức Mẹ đi vòng quanh khu
parking, thấy đủ 14 tƣợng Đàng Thánh Giá.

Ngoài ra trong báo NSĐMHCG số tháng
10/2006 còn có một đoạn viết: "Kinh Mân
Côi là vũ khí linh thiêng đầy sức mạnh. Nếu
cuộc sống dƣơng gian là một cuộc chiến đấu
không ngừng, tại sao ngƣời ta lại không dùng
đến vũ khí đặc biệt này để chiến thắng?"
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Dẫn đầu đoàn rƣớc là Thánh Giá nến cao, tiếp
đến là các đoàn thể trong Giáo Xứ.
Cuối cùng là kiệu tƣợng Đức Mẹ Mân Côi
đƣợc các bà mẹ Công Giáo đẩy xe, có Cha
Xứ và 2 chú giúp lễ đi trƣớc:
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Đoàn rƣớc đi một vòng, về đến trƣớc cửa Nhà
Thờ thì chấm dứt. Ngƣời nào chƣa dự Thánh
Lễ Chúa Nhật thì vào Nhà Thờ, ngƣời nào đã
dự Thánh lễ rồi có thể ra về. Tôi và bà xã vào
hội trƣờng. Trong khi chờ đợi bà ấy mua mấy
thứ cần thiết nhƣ rau hay bánh trái gì đó thì
tôi ngồi nói dóc với mấy ngƣời quen mà lòng
cảm thấy vui vẻ và tràn ngập sự bình an. Tạ
ơn Mẹ, tạ ơn Chúa, con năm nay đã ngoài
"Thất thập cổ lai hi" rồi, chả ao ƣớc gì nữa,
chỉ xin Chúa cho con đƣợc mãi nhƣ thế này
cho đến ngày Chúa gọi về với Chúa là con đã
hạnh phúc lắm rồi.
Hƣng Yên

Mọi ngƣời vừa đi vừa lần hạt Mân Côi và hát
những bài Thánh Ca ca tụng Mẹ cùng ngợi
khen Thiên Chúa vô cùng sốt sắng, cảm động.

Tài liệu tham khảo:

Nói đến lần hạt Mân Côi, chúng tôi sực nhớ
đến một đoạn đã sƣu tập đƣợc ở trên "net" xin
đƣợc Trích ra đây hy vọng giúp cho sự suy
niệm của mọi ngƣời đƣợc kết quả hơn:

- dongcong.net

Trích:
Để việc đọc, suy ngắm, và thực hành các Mầu
Nhiệm Mân Côi trong Tháng Mƣời này có kết
quả hơn, chúng ta nên chú trọng đến từng
NHÓM MẦU NHIỆM nhƣ:
- VUI: gồm tóm sự kiện khởi đầu Chƣơng
Trình Cứu Chuộc, hay Chƣơng Trình Thiên
Chúa Nhập Thể.
- SÁNG: gồm tóm thời kỳ công khai của
Chúa Kitô.
- THƢƠNG: gồm tóm Cuộc Khổ Nạn của
Chúa.
- MỪNG: gồm sự kiện Phục Sinh và Nƣớc
Trời.
Ngưng trích

- Related Searches for Tháng Mân Côi Đức
Me
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Ngày ấy, tôi nhƣ con chim non mới lọt
lòng mẹ với bao điều mới lạ và ngọt ngào, ấm
áp của tất cả mọi ngƣời trong đại gia đình.
Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có
bảy anh chị em. Tôi lại là con út trong gia
đình, nên bao nhiêu tình thƣơng của mọi
ngƣời đều giành hết cho tôi và tôi cảm thấy
hạnh phúc nhất trên thế gian này. Tôi cố gắng
thật ngoan ngoãn để khỏi phụ lòng yêu
thƣơng của gia đình đối với tôi. Bố mẹ tôi
làm lụng rất vất vả từ làm rẫy, buôn cà phê tới
làm giò (chả lụa) vào các dịp Tết vả những
đám cƣới để nuôi anh chị em chúng tôi nên
ngƣời. Tuy gia đình tôi không khá giả nhƣng
rất đầm ấm và hạnh phúc trong những bữa
cơm đạm bạc. Cuộc sống không phải lúc nào
cũng bình yên và êm đềm, gia đình tôi cũng
khá dần lên theo thời gian qua sự chắt chiêu
tận tụy và căn cơ của Mẹ tôi. Sau một thời
gianh vất vả và tiết kiệm, cuối cùng gia đình
tôi cũng xây đƣợc một ngôi nhà khang trang.
Tôi vẫn tƣởng dó là hạnh phúc mãn nguyện,
nhƣng đâu ngờ từ ngày đó Bố tôi lại hay đi ăn
nhậu với bạn bè. Sau một vài lần đi chơi nhậu
nhoẹt với bạn bè, thì mỗi ngày trong mỗi bữa
cơm Bố đều uống một vài ly rƣợu đế. Sau đó,
Bố tôi la mắng Mẹ và anh chị em chúng tôi.
Không dừng ở đó, mà mỗi bữa cơm ăn tối sau
này thƣờng vắng mặt Bố tôi, có khi tới mƣời
giờ đêm Bố mới về ngƣời toàn là mùi rƣợu.
Lúc đó Mẹ con chúng tôi rất lo sợ. Chuyện gì
đến cũng sẽ đến, Bố tôi bắt đầu chửi bới Mẹ
và còn thƣợng cẳng chân, hạ cẳng tay với Mẹ

27

Hành Trình Trong Đức Ái

tôi nửa. Bố đánh Mẹ có lúc Mẹ tôi đã ngất đi,
rồi lại bấm huyệt cho tỉnh dậy, rồi lại đánh
Mẹ tôi nữa. Nghe nhƣ trong phim vậy đúng
không? Nhƣng thật phũ phàng đó lại là
chuyện thiệt 100%. Sau nhiều lần nhƣ vậy,
Mẹ tôi không thể chịu nổi sự vũ phu của Bố,
Mẹ đã bỏ về sống với Bà Ngoại tôi và tìm
cách đi Mỹ. Sau nhiều tháng năm chuân
chuyên, cuối cùng Mẹ và một Chị của tôi
cũng đến đƣợc nƣớc Mỹ, một đất nƣớc tự do
và tôn trọng quyền con ngƣời, nhất là đối với
phụ nữ. Kể từ đó, tôi đã thiếu đi sự yêu
thƣơng, đùm bọc và dạy dỗ của Mẹ.
Tôi vẫn còn nhớ, lúc đó tôi mới chỉ
học lớp một mà thôi, thay Mẹ, Bố là ngƣời
đƣa đón tôi đi về hằng ngày. Nhƣng có lần Bố
quên tôi ở trƣờng tới 7 giờ tối, lúc đó tôi rất
sợ và khóc nhiều lắm. Cuối cùng Bố cũng tới
đón tôi về nhƣng khi lên xe thì tôi ngửi đƣợc
một mùi rƣợu nồng nặc từ Bố. Đƣờng từ
trƣờng về nhà chỉ mất khoảng 5-7 phút mà
thôi, vậy mà Bố và tôi đã bị té xe tới 3-4 lần.
Khi về tới nhà, tay chân tôi đau lắm và máu
đã bắt đầu chảy ra. Lúc đó tôi rất buồn và nhớ
đến Mẹ tôi nhiều lắm. Ƣớc gì có Mẹ ở nhà thì
tôi sẽ đƣợc Mẹ ôm vào lòng. Ôi, cảm giác ấm
áp làm sao? Tôi quyết định tìm hiểu vì sao Bố
tôi trở nên nhƣ vậy. Sau khi hỏi chuyện với
một số ngƣời bạn của Bố thì tôi mới biết đƣợc
mọi chuyện. Nhƣ mọi ngƣời cũng biết đấy,
trong bàn nhậu “rƣợu vào thì lời ra” mà. Một
trong những ngƣời bạn của Bố tôi đã nói với
Bố là “Mẹ tôi đi buôn cà phê rồi có bồ, nên
lấy hết tiền của gia đình mang cho ngƣời ấy”.
Thế nên Bố tôi đã không tìm hiểu sự thật, mà
đã trút hết sự tức giận lên ngƣời Mẹ tôi. Tới
khi Mẹ tôi đã đi Mỹ thì ông ta lại nói: “mày
thấy tao nói có đúng không, vợ mày đã theo
trai đi Mỹ rồi đó…”. Thế là tối hôm đó chị

Tin Yêu 2012

em chúng tôi phải chịu một trận mƣa đòn thật
lớn. Bố đã dùng cây lau nhà mà đánh chúng
tôi đến gãy cây làm 3 phần và thâm tím hết cả
ngƣời, thậm chí tay chị em chúng tôi xƣng to
quá và nhức đến nỗi không thể cầm đƣợc viết
mà viết bài nữa.
Tôi kể câu chuyện này ra không phải là
để vạch áo cho ngƣời xem lƣng, mà để mọi
ngƣời rút ra đƣợc một điều gì đó, nhiều khi
vô tình vì một lời nói mà làm tan nát một gia
đình ấm cúng và hạnh phúc. Bây giờ thì Bố
tôi đã “ra đi” đƣợc hơn 12 năm rồi, và Mẹ tôi
đã gần 70 tuổi và vẫn ở chung với gia đình
chúng tôi. Mỗi ngày tôi nhìn thấy Mẹ tôi rất
vui và cảm thấy hạnh phúc lắm. Tôi ƣớc gì
gia đình tôi vẫn đầm ấm nhƣ ngày nào.
Câu chuyện mà tôi vừa kể ở trên là câu
chuyện có thật về gia đình tôi. Bây giờ tôi
cũng đã ngoài 30 tuổi rồi, đã có gia đình và 2
bé trai kháu khỉnh. Nhƣng mỗi khi nghe đƣợc
một tiếng động mạnh thì tôi đều cảm thấy bất
an nhƣ có chuyện gì sắp xảy ra. Thật là một
sự ám ảnh rất lớn của tuổi thơ tôi. Tôi hứa với
lòng sẽ cố gắng hết sức và hy sinh để chăm
sóc cho gia đình bé nhỏ của tôi đƣợc luôn tràn
ngập niềm vui, hạnh phúc và tiếng cƣời. Tôi
muốn cho các con tôi có một tuổi thơ tƣơi
đẹp, ấm áp mỗi khi chúng nghĩ tới khi chúng
lớn lên. Tôi hy vọng rằng sau khi đọc đƣợc
câu chuyện của tôi, mọi ngƣời nên suy nghĩ
kỹ trƣớc khi mình muốn nói bất cứ điều gì về
ngƣời khác. Đừng vì không thích một điều gì
đó từ nơi họ mà nói những chuyện không có
thật, đôi khi đem lại những hậu quả đáng tiếc
mà không thề nào rút lại đƣợc.

H4
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TRÊN THẬP GIÁ
(Bảy lời cuối)

Trên Thập Giá hôm nay
Chúa giang rộng hai tay
Ôm vào lòng vũ trụ
Ôm trọn kiếp đọa đầy!
Trên Thập Giá hôm qua
Máu nhuộm Golgotha
Đỉnh đồi xưa Cứu Chuộc
Hoang vắng, lạnh, tha ma!
Trên Thập Giá ngàn xưa
Gió lạnh thổi âm u
Nắng run run hấp hối
Chiều loang máu, lệ mờ!
Trên Thập Giá mai sau
Chúa vẫn còn khổ đau
Thì thào lời: "Ta khát" (1)
Ta khát các linh hồn!
Trên Thập Giá cô đơn
Nắng tắt nhuộm hoàng hôn
Chúa vẫn còn rên rỉ:
"Cha ơi, sao bỏ con" (2)!
Trên Thập Gía mù sương
Mắt mờ lệ yêu thương
Chúa run run trăn trối:
"Bà ấy là mẹ con" (3)
Trên Thập Giá thụ hình
Chúa thành khẩn nài van:
"Lạy cha, xin tha thứ
Vì nhân loại lỗi lầm" (4)
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Trên Thập Giá tội đồ
Lời hoà máu, lệ sa
Chúa nhìn người tử tội:
"Về thiên đàng cùng ta" (5)
Trên Thập Giá đau thương
Trong hơi thở cuối cùng
Hướng về Cha, Chúa nguyện
"Con xin phó linh hồn" (6)
Trên Thập Giá đời đời
Chúa vẫn là Chúa Trời
Để phán lời sau hết:
Hoàn tất rồi Cha ơi! (7)
Đỗ Lƣu Khánh
Charlotte Thứ Sáu Tuần Thánh 2005
1. Gio 18,28
2. Mat 27,46 & Mac 15.34
3. Gio 19,26-27
4. Luc 23,34
5. Luc 23,43
6. Luc 23,46
7. Gio 19,30
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ĐỨC MARIA
MẸ HẰNG CỨU GIÚP
Đôi dòng lịch sử về ảnh Đức Mẹ

Trải qua nhiều lần thất lạc tƣởng chừng nhƣ
đã bị lãng quên. Bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp đã tái xuất hiện và ban nhiều ơn lành
cho dân chúng thành Rô-Ma.
Năm 1778, văn khố Dòng Chúa Cứu Thế ghi
nhận bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã
đƣợc tôn vinh tại Rô-Ma gần 3 thế kỷ. Năm
1855, một thành viên văn khố khám phá nhà
nguyện nhỏ mới đƣợc xây dựng để mừng
kính thánh An-Phong, vị sáng lập Dòng Chúa
Cứu Thế tọa lạc trên nền cũ của nhà thờ thánh
Mát-Thêu, nơi trƣớc đây đã trƣng bày ảnh
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ngày 11 tháng 12
năm 1865, linh mục Mau-Ron Dòng Chúa
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Cứu Thế đã tâu lên Đức Thánh Cha Pi-Ô IX
tất cả những biến cố xảy ra chung quanh bức
ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Đức Thánh Cha
đã muốn bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
đƣợc trƣng bày trong thánh đƣờng thánh AnPhong. Ngày 19 tháng 2 năm 1866, Cha
Michele Marchi Dòng Chúa Cứu Thế mang
bức ảnh về thánh đƣờng này. Ngày 5 tháng 5
năm 1866, Đức Thánh Cha Pi-Ô IX thân hành
đến cầu nguyện tại đền thánh mới, và ủy thác
cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế phải truyền
bá Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cho toàn thế giới.
Ngày 23 tháng 6 năm 1867 sau tuần tam nhật
thánh long trọng, một nghi lễ đặc biệt tôn
kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Sau đó các tu
sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã chọn Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp làm bổn mạng cho sứ vụ
chính của Dòng là giảng đại phúc, và đã soạn
một số lời để tôn vinh Mẹ. Năm 1822, dân
chúng Hai-Ti đã khẳng định rằng chính
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đã cứu họ khỏi bệnh
dịch đậu mùa nguy hiểm. Giữa thế kỷ XX,
nhiều nhà thờ bị phá hủy hoặc biến thành
những nơi trung tâm công cộng, nhƣng không
ai dám đụng đến đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu
Giúp cũng không ai có thể ngăn cấm các KiTô hữu tụ họp ở đó.
Ngày nay Hội Thánh mừng lễ Đức Mẹ Hằng
Cứu Giúp vào ngày 27 tháng 6. Trong nhiều
thánh đƣờng tại Bắc Mỹ, ngƣời ta chuẩn bị lễ
này bằng một tuần chín ngày. Mỗi tuần hằng
ngàn khách hành hƣơng tham dự tuần chín
ngày thƣờng niên tại Sin-Ga-Po, tại Ba-ClaRan (Philippin). Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có
mặt trên mọi châu lục. Mẹ cứu giúp tất cả
những ai cầu xin Mẹ với lòng tín thác.
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Nghiệm đƣợc ơn cứu giúp của Đức Mẹ, đáp
ứng lòng trông cậy của anh chị em giáo dân
dành cho Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Giáo Xứ
Thánh Giuse giáo phận Charlotte, đã dành
mỗi thứ bảy đầu tháng lúc 7giờ 30 sáng để
tôn kính Đức Mẹ với tƣớc hiệu Đức Mẹ Hằng
Cứu Giúp và dâng thánh lễ để cầu nguyện cho
mọi nhu cầu nhƣ hiệp nhất, hòa bình, gia đình
và xin ơn chữa lành. Xin kính mời mọi ngƣời
tham dự để đƣợc hƣởng ơn lành của Mẹ.
Nguyễn Thị Điệp
Sưu tầm.
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XỨ ĐẠO TÔI
Năm nay giáo xứ Thánh Giuse của
chúng tôi có rất nhiều thay đổi. Đầu năm Cha
xứ cho chúng tôi biết là Cha sẽ đi chữa bệnh,
rồi Cha sẽ nghỉ hƣu luôn. Mới thoạt nghe thì
cả giáo xứ đều bàng hoàng xúc động. Thế rồi
cả giáo xứ đều tự hỏi là không biết rồi đây
Cha nào sẽ về thay thế Cha xứ đây? Riêng tôi
thì tự nhủ lòng, thôi thì Cha nào cũng đƣợc,
chỉ biết âm thầm cầu nguyện xin Chúa cho
giáo xứ chúng con đƣợc một Cha xứ mới về
đạo đức thánh thiện là đủ rồi. Thế rồi cũng
tới ngày Cha nói lời tạm biệt để ra đi. Sáng
Chúa nhật Cha nói với các con chiên lần cuối
và không quên nhắc nhở mỗi một gia đình gửi
cho Cha tấm hình gia đình để Cha đƣa về Việt
Nam. Cha làm cuốn album hình để thỉnh
thoảng Cha nhớ và cầu nguyện cho. Riêng tôi
ngồi nghe Cha nói mà cứ nuốt nƣớc mắt, rồi
nhìn xung quanh tất cả mọi ngƣời cũng đang
sụt sùi lau nƣớc mắt.
Thật là chúng con nhớ ơn Cha đã mƣời
mấy năm trời, Cha đã bắt đầu bằng con số 0,
mà ngày nay đã có tất cả từ mua nhà thờ cho
tới xây nhà thờ mới, rồi xây hội trƣờng, xây
đài Thánh Cả Giuse, cho đến các Chặng Đàng
Thánh Giá. Thật là công ơn của Cha rất lớn
lao. Cha đã dầy công gầy dựng cho chúng con
có nơi thờ phƣợng Chúa rất tốt đẹp. Xin
Thiên Chúa và Mẹ Maria cùng Thánh Cả
Giuse ban muôn ơn lành cho Cha.
Cha xứ cũng thông báo cho các con
chiên biết là Cha Phêrô Trƣơng Vĩnh Trị sẽ
về kế nhiệm chánh xứ. Thật là một tin vui, ai
cũng thở phào nhẹ nhõm. Cha xứ mới về,
Ngài rất trẻ và rất linh động. Chúng tôi
thƣờng rỉ tai nhau nghe là rất thích Cha giảng
những bài Phúc Âm, rất mạch lạc và đầy ý
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nghĩa. Tôi có một chị bạn ở Tiểu Bang xa mới
về chơi trong tuần lễ cầu cho các Linh Hồn,
chị ấy khoe với tôi là: “Chị ơi, hôm nay em đi
dự hai Thánh Lễ các Thánh, nghe Cha giảng
rất hay và rất thấm thía.” Riêng tôi cũng nghĩ
nhƣ vậy, vì mỗi khi tôi đi lễ mà nghe Cha cầu
nguyện cho các bệnh nhân trong giáo xứ, thì
tôi tự thầm nghĩ “lạy Chúa, trong các bệnh
nhân trong giáo xứ thì cũng có con nữa, vì
con cũng đang bệnh”.
Giáo xứ chúng con xin cảm tạ hồng ân
Chúa đã ban cho chúng con một Cha xứ mới
đạo đức, giảng giải hoạt bát và dí dỏm nữa.
Xin Chúa ban cho Ngài luôn luôn khôn ngoan
sáng suốt để Ngài dẫn dắt đoàn chiên Chúa.
Cứ mỗi sáng Chúa Nhật là chúng tôi
đƣợc Cha xứ đến để ủy lạo một tí. Nếu chị em
nào còn ngái ngủ thì tỉnh táo lên, để có tinh
thần làm việc. Chúng tôi làm việc để bán
hàng gây quỹ cho giáo xứ. Phần đông các chị
em là Hội Các Bà Mẹ Công Giáo. Công việc
có đủ nhƣ: cuốn chả giò, gói bánh mì, trong
bếp nấu phở, nấu xôi, nấu chè…rất bận rộn.
Vì vậy chúng em rất mong các anh chị nào có
thời gian rảnh rỗi, xin bớt chút thời giờ ra để
giúp, trƣớc là giúp giáo xứ, sau là xin đền tội
đời này, còn hơn phải đền tội đời sau.
Riêng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo năm
nay cũng đƣợc bầu lại ban Trị Sự mới. Cha
xứ làm chủ tọa. Cha chỉ dạy cho chúng tôi
làm thế nào để đƣợc quang minh chính đại và
có sự công bằng. Chỉ trong vòng 15 phút đã
hoàn tất và đã có ban Trị Sự mới. Hội Các Bà
Mẹ chúng con rất nhớ ơn Cha. Rồi Cha còn
cho chúng con một câu nói: “Một Cha xứ
thành công, sau lƣng có Hội Các Bà Mẹ Công
Giáo.”
Một Con Chiên
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LÀM MỚI TÌNH YÊU
TRONG GIA ĐÌNH
Tết... Một danh từ ngắn gọn nhƣng lại chất
chứa cả một mùa xuân. Nhìn những chiếc
bánh chƣng xanh và các câu đối đỏ tâm hồn
tôi chợt xôn xao một niềm vui. Khi vạn vật
còn đang co ro trong cái giá buốt của mùa
đông thì Tết đến cùng với mai vàng và nắng
ấm. Chim én cũng vừa xuất hiên từng đàn
nhƣ báo hiệu mùa Xuân đang gần kề. Mùa
xuân mang lại sự tƣơi mới cho muôn loài.
Cây cối đâm chồi nảy lộc. Đất trời nhƣ chợt
tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Cùng chung bƣớc với cái tân của Tết Nguyên
Đán, cái mới của mùa xuân, báo xuân Tin
Yêu năm nay đặc biệt đóng góp thêm những
kỹ năng để giúp canh tân tình yêu trong gia
đình, giữa vợ chồng, giữa cha mẹ và con cái,
với ƣớc mong đời sống gia đinh luôn duy trì
đƣợc sự tƣơi mát, rạo rực của mùa xuân.
Giữ cho tình yêu đƣợc luôn tƣơi mới không
phải là một việc dễ làm. Trong đời sống hôn
nhân, tình yêu nồng say của đôi tình nhân đã
biến chuyển theo thời gian để mang thêm
những chiều kích tình nghĩa, bổn phận và
trách nhiệm. Không có sự chuyển hóa này
hôn nhân sẽ dễ dàng gặp những khủng hoảng.
Những nguyên nhân làm suy thoái đời sống
vợ chồng
Đời sống mặn nồng của đôi vợ chồng dễ có
khuynh hƣớng bị phai nhạt theo thời gian. Có
rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự lạnh nhạt
giữa vợ chồng. Một trong những nguyên nhân
là sự thờ ơ, lãnh đạm. Thái độ thờ ơ thiếu sự
chia sẻ, quan tâm của ngƣời phối ngẫu làm
cho cả hai cảm thấy lạc lõng và nhụt chí. Lâu
dần, hai ngƣời trở nên lạnh lùng với nhau, và
rất có thể với những thành viên khác trong gia
đình. Ngoài ra, thái độ thờ ơ còn làm cho mọi
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ngƣời trong gia đình bị ảnh hƣởng về sự tiêu
cực. Theo các nhà tâm lý học, sự thờ ơ, lãnh
đạm trong hôn nhân là do trạng thái hụt hẫng
khi nhận ra ngƣời phối ngẫu không còn thủy
chung hoặc ngƣời phối ngẫu đang thay đổi,
không còn tuyệt vời nhƣ xƣa nữa. Hụt hẫng
này làm cho cuộc sống chung trở nên khó
chịu. Ngày tháng trôi qua, ái ân nguội lạnh và
tình vợ chồng sẽ dễ dàng đi đến chỗ ly tán.
Một nguyên nhân khác về tâm lý là sự chán
nản. Nhiều ngƣời gặp những trở ngại trong
hôn nhân, không hài lòng với cuộc sống do
những thất bại, trở ngại về công việc, kinh tế,
con cái, bạn bè, v.v.. nên đâm chán nản. Họ
khao khát đƣợc yêu nhƣng không đƣợc đáp
trả nhƣ ƣớc muốn. Họ mong mỏi có đƣợc
hạnh phúc nhƣng chỉ gặp toàn những xung
đột. Tình trạng tâm lý chán nản và thất vọng
của một ngƣời có thể giết chết dần mòn tình
yêu vợ chồng.
Các nhà tâm lý học đã đề nghị những kỷ năng
sau đây để giúp làm mới tình yêu giữa vợ
chồng:
1. Cách sống Lạc Quan
Trong những mối tƣơng giao với mọi
ngƣời và sự vật chung quanh, con ngƣời
dễ có những kết quả không vừa ý. Qua
lăng kính của một ngƣời có cái nhìn lạc
quan, những biến cố không vừa ý xãy đến
trong gia đình sẽ là cơ hội để thông cảm
thay vì cắn đắng xung đột với nhau. Các
nhà tâm lý cho rằng yếu tố này rất quan
trọng vì có thông cảm vợ chồng mới có
thể hiểu nhau, nâng đỡ, ít sự xung đột và
dễ tha thứ cho nhau hơn. Sống lạc quan là
lối sống tích cực. Điều này không chỉ
mang lại niềm vui cho vợ chồng mà còn
tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong
gia đình và góp phần phòng tránh bệnh tật.
Khi một ngƣời cứ thƣờng xuyên bị những
căng thẳng vì xung đột trong gia đình sẽ
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dễ sinh ra các chứng bệnh khác nhau.
Tinh thần lạc quan là một liều thuốc bổ
bồi dƣỡng cho đời sống gia đình.
2. Chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau
Sự chăm sóc và hỗ trợ lẫn nhau là những
biểu hiện của tình yêu chân chính. Khi
đƣợc chăm sóc, lúc khoẻ mạnh cũng nhƣ
khi đau yếu, ngƣời phối ngẫu sẽ cảm thấy
mình đƣợc yêu và sẽ đáp trả tình yêu. Với
một chút tế nhị, một chút lƣu tâm, một nụ
cƣời, một thái độ cảm thông và biết lắng
nghe, một câu an ủi, một lời khích lệ, một
cử chỉ ân cần chúng ta sẽ làm mới đƣợc
tình yêu cho nhau.
3. Quan tâm đến vẻ bên ngoài
Cách ăn mặc, trang sức càng làm tăng
thêm sức hấp dẫn không những cho phụ
nữ thôi nhƣng cũng áp dụng đƣợc cho cả
nam giới. Ví dụ khi đi ra ngoài với nhau,
ngƣời chồng khoác lên chiếc áo vest, chải
tóc lại cho gọn gàng, tỉa hay cạo râu cho
tƣơm tất. Ngƣời vợ thì trang điểm nhẹ
nhàng, thay đổi kiểu tóc sẽ tạo đƣợc cảm
giác mới lạ và một hấp lực giữa hai vợ
chồng.
4. Bữa cơm ngon với ánh nến
Một trong 10 món quà đƣợc mong chờ
trong gia đình là bữa cơm ngon miệng
trong bầu khí bình an nhẹ nhàng. Sau một
ngày làm việc xao động, bữa cơm ngon
miệng với sự bày biện của ánh nến lung
linh sẽ tạo cho bầu khí gia đình đƣợc ấm
áp và thân tình hơn.
5. Gia đình cùng nhau du lịch
Hòa mình với thiên nhiên qua những cuộc
phiêu lƣu cùng với gia đình là một trong
những phƣơng cách hữu hiệu để làm mới
tình yêu. Nếu có thể, mỗi năm các thành
viên trong gia đình nên chọn một địa điểm
mới mà họ chƣa từng đặt chân đến để
cùng nhau du lịch. Rũ bỏ mọi gò bó của
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cuộc sống, tìm lại cảm giác hứng thú trƣớc
những điều mới mẻ trong những dịp du
lịch không chỉ tạo sự thoải mái, sự thƣ
giản, xua tan những mệt mỏi nhƣng còn
tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong
gia đình. Trong đời sống tất bật hằng
ngày cha mẹ và con cái có những hƣớng
đi khác nhau nên khó có cơ hội để thông
cảm, chia sẻ và dành giờ cho nhau. Con
cái có việc học và bạn bè để giao du, cha
me có công việc làm và nhiều công tác để
hoàn tất. Khi cùng nhau du lịch, gia đình
rũ bỏ tất cả những bận rộn trong cuộc
sống và cùng nhau vui chơi. Cùng nhau
du lịch là cơ hội để tạo niềm vui cho cả
gia đình, nối lại tình thân, xóa tan những
buồn phiền, và cũng là dịp để hòa giãi, để
cùng nắm tay nhìn về mồt hƣớng.
6. Khám phá một cái nhìn mới về nhau
TS Phillip C.McGraw - nhà nghiên cứu
tâm lý đồng thời là chủ tịch hãng luật
Courtroom Sciences Inc, cho rằng: “Có 12
loại cảm xúc cơ bản, trong đó, phụ nữ và
nam giới, mỗi người cần nhận 6 loại cảm
xúc. Người phụ nữ cần nhận sự chăm sóc,
sự thông hiểu, sự tôn trọng, sự cống hiến,
sự đồng tình và sự bảo đảm. Còn nam
giới cần nhận sự tin cậy, sự chấp nhận, sự
đánh giá cao, sự khâm phục, sự ủng hộ và
sự khuyến khích.”
Với những bận rộn thƣờng nhật vợ chồng
thƣờng quên đi những nhu cầu cảm xúc cơ
bản này của nhau. Một khi thấu hiểu đƣợc
12 nhu cầu cảm xúc cơ bản này, việc
khám phá một cái nhìn mới về nhau để
hiểu nhau hơn sẽ không còn là vấn đề nan
giải.
7. Cách đối thoại
Cách đối thoại của phái nam và phái nữ
khác nhau. Ngƣời phụ nữ có khuynh
hƣớng nói về sự liên hệ và nhắm đến tâm
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tình. Các đấng nam nhi thƣờng nói về tình
trạng và thích những dữ kiện. Khi cần sự
giúp đỡ đàn ông và đàn bà dùng những
phƣơng cách khác nhau. Nhƣng dù là
phƣơng cách nào, “ngọt mật cũng chết
ruồi”. Nghe những lời ngọt ngào tâm hồn
chúng ta cũng thoải mái hơn dù công việc
có nặng nề đến đâu. Theo bà Joan
Leingang, chủ tịch Phong Trào Gia Đình,
một tổ chức nhỏ đƣợc thành lập khoảng
cuối thập niên 1940, “cách đối thoại
thành thật nhưng ngọt ngào là phương
pháp hữu hiệu nhất để tránh những xung
đột trong gia đình và cũng là mô hình
giáo huấn tốt nhất đối với các trẻ em
thanh niên”. Việc đối thoại hòa hợp với
nhau rất quan trọng trong đời sống gia
đình. Khi biết cách cƣ xử ăn ý với nhau,
đôi vợ chồng sẽ dễ hiểu và cảm thông với
nhau hơn trong những vấn đề thiết thực
của cuộc sống gia đình nhƣ dạy dỗ con
cái, chi tiêu, liên hệ với gia đình đôi bên
v.v...
8. Chia sẻ công việc nhà
Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho
thấy khi đôi vợ chồng sống với phƣơng
thức “Ba Cùng” – Cùng Ăn, Cùng Làm và
Cùng Ngủ sẽ giữ đƣợc quân bình trong gia
đình và qua đó sẽ yêu nhau hơn và hạnh
phúc hơn. Họ sẽ cảm thấy đƣợc một sự
mật thiết khi có nhau và tình vợ chồng sẽ
sâu sắc, đậm đà và gắn kết lâu dài.
9. Dành Giờ Ái Ân.
Trong hôn nhân, ái ân là nhịp cầu nối kết
đời sống lứa đôi. Một đời sống ái ân hoàn
mỹ sẽ giúp cho tình yêu giữa vợ chồng
thêm mặn mà, nồng cháy. Có không ít
những cặp vợ chồng qua một thời gian
chung sống, cảm thấy nhàm chán trong
chuyện chăn gối.
Bà Joan Leingang nói " ái ân không phải
là vấn đề kiểu cọ; nó là vấn đề tình yêu, sự
tôn trọng và sự gần gũi với một người
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phối ngẫu. Nếu không có một đối thoại êm
đẹp, nó không có hiệu quả."
Việc ái ân không chỉ giới hạn ở ý nghĩ về
chuyện chăn gối. Đối với hai ngƣời yêu
nhau thì bất cứ hành động gì cũng đƣợc
coi là sự diễn đạt tình yêu. Sự vuốt ve thật
quan trọng, và nó không bắt buộc phải là
một phần của sự chung đụng dẫn đến việc
chăn gối. Vuốt ve âu yếm là một hình thức
tuyệt vời có giá trị để diễn đạt tình cảm
con ngƣời. Ái ân còn giúp mang lai cảm
giác sảng khoái, đầu óc thƣ thái và giải tỏa
mọi căng thẳng, lo lắng.
10. Vấn đề tiền bạc
Những cuộc nghiên cứu cho thấy 97 phần
trăm của những trục trặc hôn nhân phát
sinh từ vấn đề tiền bạc. Nhà tâm lý học
William Roberts Nadel cho rằng “Đàn
ông coi lương bổng là thước đo của sự
thành công, nhưng người phụ nữ chỉ xem
đó là sự thành đạt của nghề nghiệp”.
Thông thƣờng, trục trặc xẩy ra khi có
những ý tƣởng khác biệt về cách dùng tiền
cho việc gì. Tài chánh là một vấn đề đa
dạng. Thật khó để mất độc quyền kiểm
soát tiền bạc. Cả hai nên có sự đồng ý
trong việc chi tiêu, việc dành dụm cũng
nhƣ việc kinh doanh. Nhiều gia đình Việt
Nam đã lâm vào cảnh tan nát vì chồng
hoặc vợ lén lút giúp tiền bạc cho thân
nhân còn ở quê nhà. Nhiều ngƣời đã
không nghĩ rằng việc lén lút này đã làm
giảm đi sự tin tƣởng nơi ngƣời phối ngẫu.
Giúp đỡ ngƣời khác là một việc tôt nhƣng
cần có sự đồng ý của cả hai. Cả hai cần
tôn trọng nhau và nâng đỡ nhau trong việc
chi tiêu, liên hệ với thân nhân của đôi bên
và quân bình hóa đời sống tài chánh của
gia đình.
Sau đây là những kỹ năng đƣợc đề nghị để
làm mới tình cảm với con cái.
1. Ngọt ngào, dịu dàng và kiên nhẫn với
con cái:
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Sự ngọt ngào và dịu dàng với con cái sẽ
dần dần thay đổi đƣợc thái độ ƣơng bƣớng
của con trẻ, đặc biệt là đối với các em ở
tuổi vị thành niên.
Kết quả của nhiều cuộc nghiên cứu cho
thấy khi các phụ huynh nói chuyện ngọt
ngào và kiên nhẫn, giúp con cái từ những
cử chỉ nhỏ nhặt, con cái sẽ cảm thấy đƣợc
một sự an toàn và hòa đồng với cha mẹ.
Ngoài ra, khi đƣợc đối xử với sự thân tình
con cái sẽ dễ dàng thố lộ những suy tƣ,
khắc khoải hoặc khi gặp những khó khăn
trong cuộc sống.
2. Quan tâm
Vấn đề quan trọng trong việc giáo dục con
cái không phải chỉ là vấn đề thời gian mà
là sự quan tâm đích thực. Trẻ ở bất cứ
tuổi nào cũng cần đƣợc khen nhiều lần
mỗi ngày. Cha mẹ cần khen những điều
tốt mà con cái đạt đƣợc. Nên tránh việc
chỉ trích những lỗi lầm mà chúng lỡ gây
ra. Hãy liệt kê những ƣu điểm của con cái
và thƣờng xuyên động viên khen thƣởng
chúng kịp thời. Những lời khen, những lời
động viên, những nụ hôn và cả những
phần thƣởng đậm chất tinh thần... là
những điều trẻ sẽ rất vui khi nhận đƣợc.
3. Tránh nhục mạ con cái
Khi con cái làm điều sai trái, cha mẹ là
những ngƣời sẵn sàng sửa phạt chúng,
nhƣng không phải là trƣớc mặt ngƣời
khác, nhất là trƣớc mặt bạn bè của chúng.
Đừng khiến chúng có cảm giác bị nhục
mạ. Phải chăng nhờ lầm lỗi mà chúng có
thể trở nên hoàn thiện hơn, nhƣ cha mẹ
chúng bây giờ?
4. Sẵn sàng trả lời những câu hỏi của con
cái
Hãy nên dành thời giờ giải thích những
băn khoăn, thắc mắc của con cái. Và nếu
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ta không biết, hãy cùng chúng tìm hiểu
câu trả lời, hoặc tham khảo nơi sách vở và
các chuyên viên.
5. Thực sự lắng nghe:
Cha mẹ cần thực sự lắng nghe để hiểu
đƣợc những gì con cái nói. Việc Lắng
nghe bao gồm việc đặt ra các câu hỏi và
kiểm tra lại những thông tin đã đƣợc nghe.
Khi lắng nghe trẻ, cha mẹ nên gạt bỏ quan
điểm, giải pháp, những lời chỉ trích, mệnh
lệnh của mình để lắng nghe trẻ nhiều hơn.
Bằng cách lắng nghe, cha mẹ tạo điều kiện
cho trẻ giải bày vấn đề, khuyến khích trẻ
chia sẻ nỗi lo lắng của mình và có thể trẻ
sẽ tìm ra giải pháp cho chính mình.
Cổ nhân có câu "thói quen lâu dần thành bản
tính thứ hai của con ngƣời".
Khi những nổ lực kể trên trở thành thói quen
thì hoa trái của những việc làm đó là những
ngày hạnh phúc giữa vợ chồng và con cái.
Nếu biết yêu, chúng ta có thể đem mùa xuân
đến cho ngƣời khác. Với những thiện chí nhỏ
nhoi mỗi ngƣời chúng ta đều có khả năng làm
một cành mai, một cánh én, một chút nắng ấm
để đem mùa xuân đến cho ngƣời khác và đặc
biệt là đem hạnh phúc đến cho chính bản thân
mình.
Thƣơng Nguyên
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YÊU THƢƠNG
VÀ THA THỨ
- Giữa mẹ và em, anh hãy chọn một.
Tôi oà khóc sau khi thốt lên những lời cay
đắng đó, bao nhiêu buồn tủi theo dòng nƣớc
mắt tuôn ra.
Bà Nancy chậm rãi đứng lên đi qua
phòng bên vặn nhỏ âm thanh của tivi, sửa lại
tấm chăn bị buông lơi một bên xuống thảm và
cúi hôn lên trán bà cụ già ngồi trên xe lăn
xem tivi nhƣng đã ngủ quên. Trở lại căn bếp,
bà đến tủ lạnh rót ly nƣớc lọc ân cần đƣa ly
nƣớc tận tay tôi, với tấm khăn giấy chậm
nƣớc mắt bà nắm lấy bàn tay còn đang run
rẩy vì cơn khóc chƣa dứt của tôi bà nhỏ nhẹ
nói
-Con gái, con cứ khóc đi, khóc cho vơi bớt
những buồn tủi, đau khổ mà con đè nén bấy
lâu nay. Mẹ luôn ở bên lắng nghe con và khi
nào con nguôi bớt mẹ sẽ kể cho con nghe câu
chuyện đời mẹ.
Tôi ngạc nhiên nhìn bà qua đôi mắt đẫm
lệ
-Chuyện đời mẹ, không phải mẹ có một cuộc
sống êm đềm hạnh phúc mà con thấy trƣớc
mắt và thầm ao ƣớc đó sao?
Nở nụ cƣời hiền lành bà vuốt tóc tôi.
-Con gái, con nói đúng mẹ đang sống trong
ngập tràn hạnh phúc nhƣng con có biết mẹ
cũng có một dĩ vãng thƣơng đau không?
-Dĩ vãng thƣơng đau?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trong hơn hai
năm quen biết bà, tôi chƣa từng thấy bà buồn,
nụ cƣời luôn tƣơi nở trên môi, bà vui vẻ ân
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cần với tất cả mọi ngƣời và bà dành rất nhiều
cảm tình cho tôi, nhất là khi biết tôi chỉ một
mình cô đơn lẻ loi trên đất Mỹ bà gọi tôi là
con gái, chăm sóc thƣơng yêu và nhất là kiên
nhẫn ngồi nghe tôi tâm sự nhƣ ngày hôm nay.
Bà Nancy khép nhẹ mí mắt hồi tƣởng lại
dĩ vãng. Tại khuân viên trƣờng đai học, một
đôi trai gái tay trong tay dệt mộng tƣơng lai,
họ sắp ra trƣờng đã có việc làm và họ sẽ cƣới
nhau vào cuối năm.
Anthony nắm nhẹ bàn tay ngƣời con gái
anh yêu và khẻ hỏi:
- Nancy, em nghĩ sao nếu sau khi cƣới chúng
ta sẽ sống chung với mẹ của anh?
-Anthony yêu qúy, em tán thành vì em biết
anh rất yêu mẹ, bà chỉ có mình anh là con và
em cũng rất mến bà.
Anthony cúi hôn Nancy thay cho lời
cám ơn, yêu nhau bốn năm dài từ khi bƣớc
vào đai học cho thấy tình yêu của họ rất đậm
sâu.
Sau đám cƣới Nancy về sống chung
nhà với mẹ chồng, những tháng đầu căn nhà
ngập tràn hạnh phúc, nhƣng thỉnh thoảng
Nancy bắt gặp cái cau mặt hoạc ánh mắt
không vui của mẹ chồng mỗi khi nàng có cử
chỉ thân mật với chồng trƣớc mặt bà. Những
lúc ấy thƣờng thì Anthony đẩy nhẹ nàng ra và
tìm câu chuyện khỏa lấp, một chút thắc mắc
trong lòng Nancy và ngày càng nhiều thêm
lên khi mẹ chồng luôn bắt bẻ, trách cứ nàng,
bà luôn tìm cách chia rẽ khi vợ chồng nàng
bên nhau, thậm chí có lúc bà gõ cửa phòng
gọi chồng nàng ra để chỉ hỏi một vài câu
chuyện bâng quơ. Nancy cảm thấy bất ổn khi
nhìn thấy ánh mắt thiếu thiện cảm cuả bà, là
đƣá bé sớm mồ côi mẹ, nàng đâu lạ gì ánh
mắt đó, ánh mắt ghen tức khi thỉnh thoảng
lúc rảnh rỗi cha nàng dành cho đứa con gái
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nhỏ cuả ông những ân cần âu yếm. Mẹ chồng
nàng ghen chăng? có thể lắm chứ, nàng là
ngƣời đã chen vào cuộc sống cuả mẹ con bà
vốn dỉ chỉ có hai ngƣời từ khi cha chàng bỏ
họ đi theo ngƣời đàn bà khác, bà sống trong
tình thƣơng cuả đƣá con trai duy nhất, chƣa
bao giờ mẹ con bà xa nhau, kể cả lúc học đại
học chàng cũng học trƣờng gần nhà để có thể
sớm khuya bên mẹ. Mâu thuẫn mỗi lúc một
nhiều thêm, thƣơng chồng nàng ráng chịu
đựng không cho anh biết vì anh là ngƣời con
có hiếu sẽ không để mẹ ở một mình mà dọn ra
riêng với nàng, nàng hy vọng khi vợ chồng
nàng có con bà sẽ vì vui với cháu mà dể dãi
cho nàng. Nhƣng nàng đã lầm, khi nàng có
thai sau ba năm chờ đợi, chồng nàng chăm
sóc nàng chu đáo vì bác sĩ cho biết sức khỏe
nàng không đƣợc tốt Anthony muốn nàng
nghĩ việc ở nhà dƣỡng thai, Nancy chiều ý
chồng và chính nàng cũng muốn đứa con
đƣợc yên ổn chào đời. Mẹ chồng lại nói nàng
dùng đứa bé để làm khổ con trai bà, vào một
buổi sáng khi chồng đã đi làm, nàng mới ngủ
thiếp đi vì suốt đêm qua cái thai hành nàng
mất ngũ, cánh cửa phòng bật mở cùng tiếng
gọi giật giọng cuả mẹ chồng, nàng hốt hoảng
chồm dậy, mất thăng bằng nàng té xuống sàn
nhà,đêm đó cái thai bị hƣ và bác sĩ cho biết
cơ hội thụ thai lần nữa rất khó. Ðau đớn, tuyệt
vọng nàng kể cho Anthony nghe tất cả sự
thật, và cuối cùng là câu nói „anh hãy chọn
mẹ hoặc em‟. Tai nạn xảy ra khi chồng nàng
chụp xâu chià khóa lao ra ngoài sau khi nghe
câu nói đau lòng, anh chết trên đƣờng đến
bệnh viện. Còn nỗi đau nào lớn hơn, sự ân
hận dày vò phải chi nàng đừng bắt chàng
chọn lựa, nay mọi chuyện không thể cứu vãn,
một thời gian dài sau đó nàng tự cô lập mình
với thế giới bên ngoài, ngoại trừ nơi làm việc,
nhà thờ là nơi duy nhất nàng tới mỗi buổi
chiều, vào một chiều đông xe nàng không nổ
máy, ngƣời đàn ông nàng vẫn thấy lặng lẽ
ngồi một góc nhà thờ đã giúp nàng, từ đó họ
thinh lặng ngồi cạnh nhau cho tới một hôm
nàng kể cho ông nghe về chồng nàng, và ông
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kể cho nàng nghe về ngƣời vợ yêu dấu đã
khuất để laị cho ông hai cô con gái xinh đẹp,
họ làm bạn với nhau, yêu nhau và trở nên vợ
chồng. Nàng tìm đƣợc hạnh phúc bên ông và
hai cô con gái ngoan ngoãn dễ thƣơng, một
hôm tình cờ nàng đƣợc ngƣời bạn cuả
Anthony cho biết về cảnh sống cô đơn của bà
mẹ chồng cũ, sau nhiều đêm suy nghĩ, nàng
đến thăm bà nơi căn chung cƣ cũ kỹ nghèo
nàn, tâm tình hai ngƣời đàn bà cởi mở hơn
sau mất mát to lớn mà cả hai cùng gánh chịu,
từ đó nàng thƣờng xuyên đến thăm bà.
Robert, chồng nàng khuyên nên đón bà về
nhà họ để tiện việc chăm sóc sau khi bà trải
qua một cơn bạo bệnh.
Kể đến đây bà Nancy đƣa mắt nhìn cụ
già ngồi trên xe lăn đã tỉnh dậy từ lúc nào và
xúc động nói:
-Ðó chính là ngƣời đàn bà làm khổ tôi, nhƣng
giờ bà là ngƣời cho tôi tình thƣơng cuả ngƣời
mẹ.
Tôi sực tỉnh cơn mê, những đau khổ
trong cuộc sống chung với mẹ chồng mà tôi
hằng than vãn có là gì so với bà mẹ nuôi. Yêu
thƣơng và tha thứ là bài học lớn cho tôi, cáo
từ bà Nancy tôi vội vã ra về để nói câu xin lỗi
với mẹ chồng và chồng tôi trƣớc khi quá
muộn.
B.L.
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lai và ngay trong hiện tại của đời tôi! Tôi cúi
xuống và một lần nữa muốn lẩn tránh đôi mắt
của Ngƣời. Ôi lạ lùn thay! Có một quyền lực
nào đó thôi thúc và không cho tôi cƣỡng lại,
buộc tôi phải nhìn lên...
Thế là bốn mắt nhìn nhau, tôi đã nhìn
thẳng và ánh mắt của Ngƣời: ngƣời đang nhìn
tôi trong ngấn lệ, trong trách móc, van lơn;
nhƣng cũng đầy thƣơng cảm và âu yếm, ánh
mắt bao dung từ ái, nhân hậu và đại lƣợng thứ
tha: hãy trở về..., cha van nài, cha cầu khẩn,
cha xót thƣơng!...

Tôi đang đứng trƣớc bức ảnh Thánh
Tâm Chúa Giêsu; bức ảnh rất quen thuộc đối
với tôi vì tôi đã đặt bức ảnh ngay trƣớc bàn
computer, mỗi ngày từ sáng tới tối, tôi luôn
luôn nhìn thấy bức ảnh. Bức ảnh rất đẹp, và
hôm nay tôi mới có dịp nhìn thật kỹ: ôi bức
ảnh Thánh Tâm Chúa Giêsu sao đẹp kỳ diệu,
đẹp tuyệt vời và hầu nhƣ có một sức thu hút
thật sống động! Tự nhiên tôi cảm thấy nhƣ
đang đứng trƣớc một Ngƣời bằng xƣơng,
bằng thịt. Đôi mắt của Chúa sao linh động
đến thế! Ngƣời đang nhìn tôi bằng một ánh
nhìn từ ái, sâu thẳm, uy nghi... Cái nhìn của
Chúa chứa đựng phần nào sự trách móc, van
lơn, bao dung và vô cùng thƣơng xót. Ngài
đang nhìn tận đáy tâm tƣ tôi...
Đã từ lâu tôi vẫn dấu kín tâm sự, dấu
kín cả tâm trạng của mình với bất cứ ai, kể cả
với ngƣời vợ, ngƣời bạn đời từ hơn bốn chục
năm nay; dấu kín cả với ba đứa con yêu quí
nhất đời tôi. Riêng với bức ảnh Thánh Tâm,
tôi vẫn cố lảng tránh cái nhìn của Chúa.
Nhƣng hôm nay, với đôi mắt kia tôi biết tôi
không dấu nổi một mảy may. Đôi mắt Ngƣời
đang nhìn thấu tâm tƣ tôi, cả dĩ vãng cả tƣơng

Tự nhiên hai dòng lệ chảy xuống ƣớt
cả đôi má, thấm xuống môi và mặn mặn trên
đầu lƣỡi... Tôi chợt biết mình đang khóc:
khóc vì hối hận, khóc trong ăn năn; nhƣng
cũng khóc vì sung sƣớng, khóc trong cảm
mến thƣơng yêu! Một tƣ tƣởng loé lên trong
đầu óc: tôi chính là ngƣời trai hoang đàng
trong Phúc Âm, tôi đã trở lại với ngƣời
chathân yêu. Ngƣời cha lúc nào cũng xót
thƣơng; đang ôm lấy tôi, vỗ về an ủi tôi. Tự
nhiên tôi lập lại lời con trai khi trở về với cha
mình: “Thƣa cha con đã phạm tội với Trời và
với cha, con không đáng đƣợc gọi là con cha
nữa; từ nay xin cha nhận con nhƣ đứa tôi tớ,
cho nó đƣợc luôn luôn ở gần bên cha và hầu
hạ cha mãi mãi” (Luca 15, 21).
Kể từ đó tôi thích nhìn vào đôi mắt
Ngƣời để tìm đƣợc tình yêu chân thật; tìm ở
đó tất cả những gì tôi đang thiếu, tôi tìm đƣợc
ở đôi mắt Ngƣời sự bao dung và khích lệ. Ở
đó có cả nguồn ơn tha thứ và hy vọng, cậy
trong... “Hỡi những ai lao nhọc và gáng nặng,
hãy đến với ta, ta sẽ bổ xúc cho.” Rời đôi mắt
từ ái, tôi nhìn lại toàn thể bƣớc ảnh: kià trái
tim Ngƣời đang rực cháy lửa yêu thƣơng,
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chính trái tim đó đã bị đâm thấu và tuôn trào
đến giọt máu, giọt nƣớc cuối cùng; nhƣ thác
nguồn xót thƣơng tôi, xót thƣơng nhân loại.
Nhƣng trái tim từ ái đó vẫn chỉ đƣợc
đáp trả bằng những tệ bạc khinh khi, những
đối xử vô ơn bôi nghĩa, phải chăng đó là
những vòng gai nhọn do tôi và mọi ngƣời
đang cuốn vào chung quanh trái tim Ngƣời!
Trái tim Chúa còn có một thập giá,
thập giá đau thƣơng Ngƣời đã phải vác ngay
từ giây phút Nhập Thể trong lòng trinh nữ
Maria; thập giá đó Ngƣời đã phải vác trọn đủ
33 năm của một kiếp sống! Ngƣời là đấng
Cứu Thế nhƣng đã thành kẻ tội đồ và cuối
cùng cho tới lúc bị căng thây trên thập giá cô
đơn và nhuốc hổ, để làm gì hay chỉ để cứu
chuộc tôi và cứu vớt nhân loại.
Thập giá đau thƣơng nhƣng thập giá
vẫn toả sáng, soi lối cho những tăm tối của
nhân loại. Ngƣời đã từng phán: “Ta là ánh
sáng thế gian, ai theo ta sẽ không đi trong tâm
tối” hoặc “Ta là đƣờng, là chân lý, và là sự
sống.”
Tôi nhìn và suy nghĩ: qua đôi mắt
Chúa, tôi chợt nghĩ đến những cái nhìn của
Chúa Giêsu trong Kinh Thánh: Ngƣời đã nhìn
Phêrô trong hội đƣờng Thầy cả thƣợng phẩm
do Thái... Ngƣời đã nhìn Giuđa trong vƣờn
cây dầu khi hắn dẫn quân lính đến bắt ngƣời...
Ngƣời đã nhìn chàng thanh niên giầu có, khi
chàng ta đến xin Ngƣời chỉ cho con đƣờng
trọn lành và sau khi nghe Ngƣời bảo “hãy về
bán gia sản, phân phát cho kẻ khó nghèo rồi
theo ta.” Nghe xong, hắn bỏ đi. Cũng cái nhìn
ấy, Ngài đã nhìn ngƣời hủ nữ Ngoại tình và
bọn Biệt Phái: “Ai không có tội hãy ném đá
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chị ta trƣớc đi” (Gioan 8, 7-9). Rồi ngƣời nói
với chị: “Ta cũng không kết tôi con, hãy về
bình an và đừng phạm tội nữa” (Gioan 8, 1011).
Chúa đã nhìn ngƣời đàn bà xứ
Samaria, trên bờ giếng Giacób... Chúa đã nhìn
thầy cả thƣợng phẩm trong hội đƣờng Do
Thái, khi họ đang tìm cớ để tố cáo Ngƣời!
Chúa còn nhìn Philatô trong công đƣờng thẩm
phán, nhìn Hêrôđê và tất cả quần thần trong
cung đình của hoàng đế... Cũng một cái nhìn
đó mà mỗi ngƣời nhận đƣợc một hiệu quả
khác nhau. Chúa đã nhìn thấu tâm tƣ và ý
nghĩ của từng ngƣời...
Một Phêrô, một Madalêna và ngƣời
đàn bà xứ Samaria và còn bao nhiêu ngƣời
khác đã đƣợc hoán cải và trở nên trọn lành.
Trái lại, thầy cả thƣợng phẩm, Philatô,
Hêrôđê cũng nhƣ Giuđa đã không đƣợc ơn ăn
năn xám hối! Phải chăng những thành phần
đó đã cố tình lẩn tránh đôi mắt nhân từ và mời
gọi của Chúa, đồng thời họ còn tỏ vẻ ngạo
mạn khinh khi nhƣ Hêrôđê và triều thần của
ông!...
Lạy Chúa, xin đôi mắt nhân hậu của
ngƣời luôn luôn soi dẫn, chinh phục con, xin
cho con cảm nhận và thấu hiểu đƣợc lòng
thƣơng xót vô tận của Ngƣời. Xin đôi mắt
Chúa đừng bao giờ nhìn con bằng đôi mắt uy
nghi, phẩn nộ! Xin cho con luôn luôn biết cậy
trông vào lòng từ aí Chúa. Xin máu và nƣớc
tuôn trào từ Trái Tim Chúa, mãi mãi là suối
nguồn thƣơng xót con. Con xin tín thác vào
Chúa, lạy Chúa Giêsu.
Đỗ Lƣu Khánh
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CA ĐOÀN KITÔ VUA
HÀNH TRÌNH
NHỮNG KỶ NIỆM

Vài trái xoài xanh
thêm môt củ hành
bao tử đem luộc
rong biển trộn chanh
mè rang một nhúm
góp chút rau răm
cần tây bào sợi
ớt đỏ ngọt thanh
nước mắm hành cháy
Khay gỏi ngon lành
điểm thêm tôm luộc
mời bà con: “ăn”
Cứ mỗi khi có dịp lễ lớn, ca đoàn
chúng tôi lại lên lịch tập hát thêm vào tối thứ
Bảy và cứ mỗi lần tập hát thêm đó, các chị
trong ca đoàn lại take turn nấu một món nhẹ
nhẹ bồi dƣỡng cho các anh chị em lên tinh
thần. Chƣa đến nhà thờ thì các cú phone cứ
gọi đến “Đoàn trƣởng ơi, tối nay mình ăn gì
vậy?” Trời ạ, chẳng thấy ai hỏi “tối nay mình
tập hát nhƣ thế nào? mà chỉ toàn hỏi đến ăn.
Khi thì gỏi chua, lúc thì cháo gà, hôm thì
miến xào, bữa thì hủ tíu áp chảo….Mang
tiếng là tập hát hai tiếng, thế nhƣng cái mục
ăn uống chiếm hết nửa giờ song, có nhƣ thế
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thì các anh chị em mới lên tinh thần bởi ” có
thực mới vực đƣợc đạo”. Lại đến ngày Bổn
Mạng, thời gian quả là nhƣ con thoi đƣa, mới
đó thôi mà 12 tháng trôi qua cái vèo, ngày
bổn mạng lại đến, sinh nhật mƣời bốn năm
của tập thể nhỏ bé chỉ vỏn vẹn chƣa đầy 30
anh chị em ca viên. Một năm qua với những
thăng trầm buồn vui, với những trở trăn cùng
chia xẻ. Ngày lễ mừng bổn mạng vẫn là lễ
tám giờ rƣỡi sáng ngày 20 tháng 11. Năm nào
cũng thế, cứ trƣớc bổn mạng một ngày thì
giáo xứ luôn có chƣơng trình ca nhạc thính
phòng, và ca đoàn thƣờng hay phụ giúp
service đến khuya lắc, khuya lơ nên ca trƣởng
và đoàn trƣởng luôn lo lắng mọi ngƣời sẽ mệt
mỏi và hát sẽ không hay. Năm nay thì ca đoàn
không phải phụ giúp song ai cũng đi coi ca
nhạc cả, thành ra chị đoàn trƣởng cũng vẫn
ngay ngáy lo sợ. Lo thì lo vậy thôi, chứ đến
giờ lễ, ngƣời nào cũng bỏ hết tâm tình vào lời
ca, tiếng nhạc thành ra hát không có tệ. Có lẽ,
chƣa có lễ bổn mạng năm nào mà cả ca đoàn
cảm thấy ấm áp nhƣ năm nay. Ngƣời hạnh
phúc nhứt có lẽ là chị đoàn trƣởng vì từ ngày
chị nhận chức đoàn trƣởng, chị luôn bị đặt
ống kính, bị dị nghị với nhiều lý do. Yêu,
ghét là quyền tự do cá nhân nên “im lặng là
vàng”. Nhƣng năm nay, ca đoàn đƣợc lời
chúc lành, lời cảm ơn chân tình thân thƣơng
từ Cha Chánh Xứ, đó chính là nguồn động
viên thân ái nhất mà tất cả mọi ngƣời trong ca
đoàn đều cảm kích.
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Lễ tan, các chị phân công nhau ra để
chuẩn bị cho bữa tiệc mà chị Hƣơng Lễ xung
phong cho mƣợn nhà và cho mƣợn luôn cả đồ
ăn, thức uống để chiêu đãi. Chị đoàn trƣởng
tất bật với những món linh tinh không giống
ai, lu xa bu để rồi khi mọi ngƣời xẻ con gà tây
ra thì…hihihi….tổ trác, con gà còn sống. Mọi
ngƣời đổ xô vào chọc ghẹo chị nhất là anh
Quang và anh Nhân, hai anh là ngƣời không
bao giờ bỏ lỡ cơ hội chỉa súng “bang bang”
chị đoàn trƣởng. May mà, chị chẳng bao giờ
biết giận hờn, ai ghẹo, ai chọc, thậm chí có la
mắng thì chị cũng lẳng lặng, chăm chỉ ăn bởi
câu châm ngôn nằm lòng của chị luôn là “đầu
có thể rơi, máu có thể đổ nhƣng tinh thần ăn
uống của đoàn trƣởng mãi mãi trƣờng tồn”
Có lẽ vì ảnh hƣởng tinh thần ăn uống quá sốt
sắng của chị mà tiêu đề khi quảng bá chiêu
quân của ca đoàn luôn đem bonus tiệc tùng ra
dụ khi những ngƣời khác tham gia ca đoàn
Bàn tiệc ê hề thức ăn, nào là:

Cam cam tôm rang muối
xanh xanh gỏi cần tây
dài dài chiếc gỏi cuốn
đủ màu dĩa xào chay
trắng trắng mâm bánh cuốn
vàng vàng cánh gà chiên
nâu nâu là món thỏ
ăn rồi chẳng thể quên
con gà tây chễm chệ
chạo tôm lép vế liền
có ai ngờ gà sống
nên ế quá, còn nguyên
soup nóng nghi ngút khói
xôi nếp mới ngạt thơm
rượu tây, ta đủ loại
mại vô, mời bà con!
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Mọi ngƣời ăn uống, hát hò, vui vẻ nhƣ
chƣa từng bao giờ vui nhƣ thế. Cặp bài trùng
Hân, Chu dƣờng nhƣ trúng đài nên song ca
tới bến Thƣợng Hải luôn. Quậy nhứt là hợp
ca “Bang, Bang” của toàn thể anh chị em vừa
hát, vừa múa vòng và “bang, bang” lẫn nhau
khiến Cha Thắng cũng phải lên tiếng nhập
cuộc. Cha hát hai bài nhạc pháp cho mọi
ngƣời nhảy. Có ai mà ngờ giọng của Cha lại
ấm áp đến vậy.

Ngày Bổn Mạng cũng là ngày đặc biệt
mà ca đoàn đón chào những ca viên mới nhƣ
chị Nguyệt, chị Lan, chị Hƣơng Toản, cặp đôi
Chu Vân, anh Phát và một ca viên rất nhí là
cháu Đạt. Cháu đã kịp thời điền vào chỗ trống
khi chị Oanh vì bận việc phải nghỉ ca đoàn.
Cháu đàn rất truyền cảm khiến toàn thể anh
chị em ca viên hòa mình vào tiếng nhạc, đặt
hết tâm tình vào lời ca nên buổi lễ sốt sắng và
long trọng hơn. Ngày bổn mạng cũng là ngày
vui đón mừng các anh chị ca viên cũ đã nghỉ
một thời gian vì công việc rồi quay trở lại với
ca đoàn nhƣ chị Thảo, chị Cúc, anh Minh, anh
Phong, anh Hân. Đúng là “vui là vui quá, vui
là vui ghê, vui không chỗ nào chê…
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Qua rồi một năm, qua rồi những thăng
trầm, hành trình những giọt nghĩ về những kỷ
niệm của ca đoàn sẽ còn trải dài theo những
năm tháng sắp tới, những vui buồn, khó khăn
của từng anh chị em ca viên cần đƣợc chia xẻ.
Dạo gần đây, anh ca trƣởng luôn dàu dàu,
không có tinh thần tập hát cho ca viên, tất cả
anh chị em, ai cũng hiểu hoàn cảnh của anh,
ai cũng muốn chia xẻ, giúp đỡ nhƣng thật sự
chẳng biết giúp bằng cách nào bởi vì ngƣời ta
thƣờng nói: “nhập gia tùy tục, đèn nhà ai nấy
tỏ” để rồi cuối cùng, mọi ngƣời chỉ biết cầu
nguyện với Đức Mẹ, xin Ngƣời soi sáng cho
anh, cho gia đình anh. Gia cảnh của chị ca
phó cũng neo đơn, bà cố già yếu, chị không
còn thì giờ sinh hoạt cùng ca đoàn nên có lúc,
các ca viên tự biên, tự diễn vì chẳng có ca
trƣởng lẫn ca phó. Giả nhƣ chị đoàn trƣởng
mà có vài nốt nhạc lận lƣng thì đỡ biết bao
nhiêu, đàng này, chị toàn là ăn theo chị Thảo
và chị Phƣợng hihihi thành ra trớt quớt!
Âm thầm nhất vẫn là chị Hằng và anh Nhân.
Hai ngƣời luôn góp hai cánh tay để sắp xếp
nhạc cho ca đoàn, nào là copy, nào là bấm lỗ
rồi xếp vào từng binder để tiện cho tất cả mọi
ngƣời. Mỗi ngƣời một tay đóng góp nên ca
đoàn đã kéo dài và trƣởng thành hơn trong
suốt mƣời mấy năm qua. Rồi sẽ mãi mãi còn
hoài những kỷ niệm. Rồi sẽ mãi mãi vƣơng
mang những nụ cƣời…Vâng, đó là hành trình
sắp tới của ca đoàn Kitô Vua.
Phan Thu
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CÂU ĐỐ VUI
* Trái gì mọc ở trong mình
lên xuống dập dình chẳng lúc nào yên.
* Con gì sáng tỏ như gương
Soi khắp mọi đường, chỉ lối cho ta.
* Trong vòng chỉ có hai người
Kẻ cao người thấp, chạy hoài đuổi nhau
Anh cao rảo bước chạy mau
anh thấp đủng đỉnh đi sau vội gì.
* Cái gì mà chỉ đi đôi
suốt đồi dưới gót mọi người trần gian.
* Nắng mưa dầm dãi, tôi không bỏ bạn
Trời râm, mưa tạnh, sao bạn bỏ tôi.
* Không bụng mà lại có lưng,
có mặt lại có bốn chân cứng đờ.
* Bên cha thì bỏ vào trong,
Bên mẹ thì để ngoài vòng, lạ thay.
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LỜI MỜI GỌI
YÊU THƢƠNG
Cơn gió lạnh cuối thu dồn dập kéo đến,
tạo nên những cơn lốc xoáy, làm đánh tung
những chiếc lá khô bay lạc tứ phía, về những
nơi không định hƣớng.
Mỗi năm, khi nhìn hàng cây trơ trụi lá,
tôi cảm thấy nối tiếc tràn về. Tôi tiếc những
ngày vui của nắng ấm, của những cơn sóng
dồn dập trong biển xanh. Những lúc đó, tôi
thấy cuộc đời vô vị, khô héo và không có
hƣớng đi nhƣ những chiếc lá khô ấy.
Ngày ấy, tôi đã từng là một ngƣời có
một đời sống hết sức là vô ý thức, chỉ biết vui
chơi, chƣng diện, tham dự hết cuộc vui này
đến cuộc vui khác…Đến khi lập gia đình, tôi
vùi đầu trong bổn phận, làm lụng vất vả để
mong kiếm đƣợc thật nhiều tiền, vì nghĩ rằng
nhƣ vậy sẽ mang lại hạnh phúc cho gia đình.
Tôi đã tự trấn an mình bằng cách giữ đạo môt
cách thật là máy móc: đi lễ ngày Chủ Nhật,
đọc kinh sáng tối, làm việc giúp nhà thờ nếu
có thể hoặc bố thí cho ngƣời nghèo khó…
Nhƣng rồi có một lần, tôi đã nhận ra
tiếng gọi của Ngƣời. Tiếng gọi này đã đánh
thức cơn mê ngủ của mấy chục năm tuổi đời
của tôi. Và rồi dần dà tôi đã nhận ra đƣợc, khi
cuộc đời có Chúa, sẽ không còn là vô nghĩa
nữa. Khóa Tĩnh Huấn cuối tuần đã giúp tôi
nhận rõ con ngƣời thật của mình. Tôi biết tôi
là ai, và tôi đang ở đâu với mức độ nào trong
sự liên kết với Chúa và anh chị em của mình.
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Từ một ngƣời biếng lƣời tham dự
Thánh Lễ, đi lễ chỉ vì sợ tội, từ lúc nào tôi đã
say mê Thánh Lễ. Trƣớc Thánh Thể Chúa, tôi
cảm thấy tâm hồn mình thật bình an và xúc
động vì tin rằng Chúa đang kề cận bên tôi.
Không ai có thể biết rõ những gì đã và đang
xẩy ra trong cuộc đời của tôi ngoài Chúa. Với
niềm tin đó tôi say sƣa tâm sự với Chúa nhƣ
một ngƣời bạn chân tình thật sự.
Giữa những tiếng ồn ào, náo động của
nhiều ngƣời chung quanh, tôi có thể thông đạt
với Chúa trong tâm trí của mình. Những lúc
đó tôi thấy chỉ có tôi và Chúa. Từ đó, Ngài
giúp tôi nhận diện ra đƣợc những ngƣời đối
diện trƣớc mặt tôi, để tôi có thể nhìn họ bằng
ánh mắt yêu thƣơng và đối xử, trò truyện với
họ một cách ƣu ái.
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Tôi ý thức đƣợc con ngƣời đang đứng
trƣớc mặt tôi đây, ở giây phút đó, Chúa đang
gởi họ đến cho tôi. Và tôi phải sống nhƣ thế
nào để có thể mang lại niềm vui và bình an
đến cho họ. Chúa luôn đồng hành với tôi
trong mỗi lúc, Ngài luôn phù trợ tôi. Tôi chỉ
việc sống yêu thƣơng, tƣơi cƣời và nâng đỡ
họ. Từ đó họ sẽ nhận diện ra Chúa qua việc
làm của tôi.
Nhờ hồng ân Chúa, tôi nhận biết đƣợc
trọng trách của ngƣời làm con Chúa thật là
nghiêm trọng. Tôi phải sống thế nào nhƣ nếu
không có tôi Chúa sẽ thiếu đi một cánh tay
đắc lực để làm việc cho Ngài.
Nơi cửa hàng làm việc của tôi, tôi có
rất nhiều khách hàng mà qua nhiều năm tháng
trò truyện, thăm hỏi, họ đã trở thành những
ngƣời bạn của tôi. Họ chia sẻ những vui buồn
trong cuộc đời của họ cho tôi. Mặc dầu với
nhiều công việc bận bịu, nhƣng tôi sẵn sàng
lắng nghe và nâng đở họ. Lúc đầu tôi không
nói cho họ về Chúa, tôi chỉ sống trong tâm
tình yêu thƣơng, lo lắng và quan tâm đến họ.
Dần dà tôi đã cho họ thấy đƣợc niềm tin của
tôi. Từ đó họ nhận biết Chúa, và Chúa đã đến
với họ.
Chúa đã thƣơng ban cho tôi thật nhiều
Hồng Ân. Đó chẳng phải là tiền tài, danh
vọng hay là những khoái lạc của cuộc đời,
nhƣng là nguồn yêu thƣơng mà Chúa đã trao
ban cho tôi, để làm sao tôi có đƣợc một tâm
tình sống yêu thƣơng nhƣ Chúa.
Chúa luôn gọi mời tôi bƣớc đi với
Chúa mỗi ngày. Bƣớc đi với Chúa, tôi thấy
ngƣời đàn bà đau khổ vì bị chồng dằn vặt, đay
nghiến, ruồng bỏ, đang cần sự ủi an. Bƣớc đi
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với Chúa, tôi thấy đứa bé nghèo, thiếu tình
thƣơng, đang cần sự vỗ về, âu yếm. Bƣớc đi
với Chúa, tôi chợt nhận thấy khuôn mặt dữ
tợn của ngƣời đàn ông đó đang cần sự nâng
đỡ, vì ông ta đang thiếu những gì đáng quý
nhất của một con ngƣời đó là tình thƣơng
mến, mà ông đã chẳng có bao giờ nhận đƣợc.
Tôi đã thấy thƣơng và tội nghiệp cho ông.
Từ ngày ý thức đƣợc điều đó, tôi đã
học biết thƣơng những kẻ thù hại tôi, những
kẻ ghét tôi và những kẻ làm phiền lòng tôi.
Họ nhƣ những kẻ nghèo đang đói khát, và họ
đang khao khát lòng bác ái, vị tha.
Cũng nhƣ một chị sau khi tham dự
khóa về đã chia sẻ “Cuộc đời em đã chẳng
ghét ai ngoài một ngƣời đàn bà đó. Cô ta toan
tính mƣu hại để phá vỡ gia đình em. Sau khóa
ba ngày, nhờ một tay nắm Chúa và một tay
nắm lấy anh chị em để chia sẻ qua sự họp
nhóm hàng tuần. Em đã bắt đầu cầu nguyện
cho kẻ thù của em. Và rồi em đã có thể nói
chuyện, khoác vai cô ta. Em cảm thấy tội
nghiệp và cảm thông với cô ta. Bây giờ em
cảm thấy lòng nhẹ nhàng và thoải mái lắm.
Em vẫn cầu nguyện cho cô ta hàng ngày, và
một chị khác đã nói “Những biến cố trong đời
sống tôi đã đi qua làm cho tôi cảm nghiệm
đƣợc tình yêu Chúa thƣơng tôi thật nhiều.
Ngài quá bao dung, sẵn sàng tha thứ mọi tội
tôi đã làm đâm thâu trái tim Chúa. Đôi tay từ
ái Chúa lúc nào cũng sẵn sàng mở rộng đón
chờ tôi. Chính vì tình yêu ấy đã đánh động
trong tôi, làm cho tôi có đƣợc sự can đảm,
mạnh dạn, để biết khiêm nhƣờng nhận lỗi.
Bây giờ tôi có thể yêu thƣơng những ngƣời
xung quanh một cách dễ dàng hơn. Khóa ba
ngày giúp tôi mở lòng ra để thay đổi cuộc đời
mình.” Cũng nhƣ chị đã nói, quả thật ngồi
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nhìn lại những chặng đƣờng đã đi qua trong
cuộc đời mình, tôi nhận thấy mình cũng đã
đƣợc thay đổi, nhờ đã học biết rất nhiều
những gì trong khóa.
Nhƣ một anh khác đã thổ lộ “Tôi đã có
đạo bao nhiêu năm, mà cho đến bây giờ tôi
mới biết rằng, tất cả những gì mà tôi hiểu về
đạo lúc trƣớc còn quá yếu kém. Tôi đã đƣợc
Chúa cho thấy đâu là chân lý, yêu thƣơng. Tôi
biết đƣợc lý tƣởng của tôi là gì, Chúa hằng
kêu gọi tôi hãy quên mình đi và yêu thƣơng
tha nhân.”
Một ngƣời cho biết cảm nhận của mình
“Nhờ tham dự khóa, tôi đã bớt đi đƣợc tính
tình nóng nảy, khó thƣơng của mình. Những
khi có ai làm điều gì phật ý tôi, tôi biết khiêm
nhƣờng, chịu đựng mà không muốn nói ra
những lời khó nghe nữa. Tôi đọc phúc âm
bằng một tâm tình yêu mến và có một nhận
thức khác hơn lúc trƣớc nhiều lắm. Bây giờ
tôi có Chúa và tôi muốn sống để làm vui lòng
Ngài”
Một anh khác nữa đã chia sẻ “Tôi đã
nhận đƣợc rất nhiều, tình yêu của Chúa và
tình thƣơng của mọi ngƣời dành cho tôi. Tôi
đƣợc nhìn thấy các anh chị biết thƣơng yêu,
lo lắng và nâng đỡ nhau trong khóa đã đánh
động tôi rất nhiều. Tình bạn cao quý đó, tôi sẽ
giữ mãi để làm hành trình mang theo trong
suốt cuộc đời của mình”
Khi nghe đƣợc những lời tâm tình,
chia sẻ cảm nghiệm của các anh chị, tôi thấy
mình thật hạnh phúc. Tôi thấy mình không
còn đi lẻ loi nữa. Chúng tôi vẫn là những con
ngƣời yếu đuối, dễ sa ngã nhƣng nếu chúng
tôi cùng nắm tay, dìu dắt nhau để có thể chia
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sẻ cho nhau những vui buồn, thăng trầm của
đời sống, hầu chúng tôi có thể chu toàn trách
nhiệm của ngƣời đƣợc gọi là con của Chúa.
Thời gian trƣớc đây, tôi ỷ vào sức
riêng của mình. Tôi đã nghĩ rằng, tôi có thể
điều khiển mọi thứ trong cuộc đời mình mà
chẳng cần đến ai cả. Vì thế tôi đã nhiều lần bị
rơi rớt, thất vọng và chán nản. Bây giờ Chúa
đã thƣơng ban và mang đến cho cuộc đời tôi
có đƣợc những ngƣời bạn, tạo cho tôi thêm
sức mạnh, lòng hăng say và từ đó giúp cho
niềm tin của tôi ngày một vững mạnh hơn.
Bây giờ, mỗi năm vào cuối mùa thu,
tôi không còn cảm thấy cô quạnh nữa. Mùa
thu nhƣ là một nhắc nhở tôi phải từ bỏ con
ngƣời cằn cỗi, quên đi chính mình. Hãy để
cho những chiếc lá khô tội lỗi rời bỏ thân tôi,
hầu cho linh hồn tôi sẵn sàng đáp lại tiếng gọi
yêu thƣơng của Ngƣời, để tôi đƣợc biến
chuyển và trở thành một con ngƣời mới của
một mùa xuân tƣơi thắm, sáng lạng.
T.M.H
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TRƢỜNG THIÊN MẪU

Ngày đầu tiên làm việc ở Trƣờng
Thiên Mẫu tôi thấy thật là vui và phấn khởi.
Các thầy cô lo sắp xếp các sách giáo khoa cho
các lớp, kiểm tra danh sách học sinh, gọt
chuốt viết chì cho học sinh…. Mọi ngƣời vừa
làm việc vừa trêu chọc nhau. Thỉnh thoảng
có vài câu nói tiếu lâm khiến mọi ngƣời cƣời
ho sặc sụa. Trêu chọc nhau một lúc rồi có
ngƣời quay sang chọc tôi: “Tự nãy giờ tụi
này nói sẵn cho chị cƣời, bây giờ tới phiên chị
nói gì đi chứ!”. Tôi cƣời trả lời: “Ƣớc gì em
có đƣợc tài tiếu lâm và kể chuyện vui có
duyên nhƣ các anh chị. Thật là vui, biết vui
nhƣ vậy, em đã xin vào trƣờng Thiên Mẫu
sớm hơn.”. Mọi ngƣời càng cƣời to. “Đó!
chị vừa mới pha trò đấy thôi!”. Thấy tôi ngơ
ngác chƣa hiểu, chị Thanh cƣời giải thích “em
có thấy thầy Đức thì bị tóc bạc, còn thầy Bình
thì bị hói tóc không? tụi nó lúc nãy có nói là
mua sẳn chai thuốc Telenol cho em với Nhật
Uyên đó! Từ từ em sẽ thấy công việc ở đây
vui cũng có mà mệt cũng có.” Thật vậy, một
tháng làm việc vừa qua, tôi bận rộn với nhiều
công việc và khó khăn. Cám ơn các thầy cô
cố vấn cũng là Ban Giám Hiệu cũ đã giúp đỡ
tôi rất nhiều. Các thầy cô chia sẻ với tôi
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những kinh nghiệm và góp ý cho tôi những
phƣơng cách giải quyết các vấn đề. Tôi học
đƣợc ở họ sự tận tâm và kiên nhẩn làm việc.
Điều mà tôi thích nhất là sự thân thiện và
chân thành của các thầy cô làm cho tôi có
đƣợc cảm tƣởng mình là đứa em út trong gia
đình vì tôi nhỏ tuổi nhất.

Năm nay trƣờng học đƣợc Cha Hiệu
Trƣởng và Giáo Xứ quan tâm và giúp đỡ rất
nhiều. Tôi vui mừng thấy các em hân hoan
thích thú các lớp học có bàn ghế mới, vài lớp
học có tủ sách, có bàn thờ nhỏ để tập cho các
em cầu nguyện, và có các poster đầy màu sắc
treo hai bên tƣờng dọc hành lang. Năm nay
mỗi lớp học có tới hai giáo viên: một giáo
viên chính và một giáo viên phụ tá. Vì thế,
dù các lớp học đông học sinh, nhƣng các Sơ
và các thầy cô có thể giúp đỡ cho từng em.
Ngoài ra, các Giáo Lý Viên còn đƣợc huấn
luyện thêm sƣ phạm dạy giáo lý. Tạ ơn Chúa
và Đức Mẹ đã giúp cho chúng tôi có cơ hội
đƣợc sự giúp đỡ của anh Long và chị Hƣơng,
là những ngƣời có nhiều kinh nghiệm dạy
giáo lý và huấn luyện sƣ phạm dạy giáo lý.
Các ơn anh chị đã bỏ công sức và thời gian
soạn thảo quyển Sƣ Phạm Dạy Giáo Lý cho
riêng Trƣờng Thiên Mẫu, và còn huấn luyện
rất kỹ cho các Giáo Lý Viên mới.
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Tôi thƣờng đi qua từng lớp học, ngó
qua miếng cửa kiếng nhỏ để xem việc học của
các em. Một phụ huynh cũng nhìn vào rồi
cƣời nói với tôi: “Đi học đƣợc ăn kẹo nhƣ
vậy, hèn chi nó khoái đi là phải”, đó là lớp
Chuẩn Bị Rƣớc Lễ Lần Đầu của thầy Thịnh.

Thầy Thịnh còn là một Huynh Trƣởng trong
đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, nên thầy quen
thuộc đối với các em, và thầy biết cách gây
hứng thú cho các em vui và ham học. Tôi
cƣời chợt nhớ lại Thịnh lúc còn bé học trong
lớp giáo lý của tôi ngày xƣa là cậu bé rất
nghịch phá, đứng ngồi không yên. Thế mà
bây giờ đã trở thành ngƣời thanh niên chững
chạc phục vụ giáo xứ rất hăng say. Kế tiếp là
lớp Giáo Lý Sau Rƣớc Lễ Lần Đầu của hai
anh em Hải Tân và Hải Lộc. Cũng giống nhƣ
Thịnh, Tân và Lộc rất vui trẻ, tận tình và sáng
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tạo trong cách dạy nên các em rất thích và quí
mến. Đến các lớp của cô Rosa và các Sơ thì
yên lặng hơn. Vài đứa than lớp Sơ khó quá.
Đôi lúc tôi vào phụ giúp các Sơ khi các thầy
cô phụ tá vắng. Nghe các Sơ dạy, tôi cũng
học đƣợc thêm nhiều. Tôi khen các em trả lời
tốt các câu hỏi của Sơ: “Các con còn giỏi hơn
cô nữa đó! chính cô cũng không biết trả lời
đƣợc đâu”. Các em tròn mắt “thật không
cô?”. “Ừ. Các con rất là may mắn đƣợc các
Sơ dạy kỹ nhƣ vậy thì các con phải cố gắng
hơn thay vì than khó. Sau này các con sẽ hiểu
việc học giáo lý rất quan trọng”. Rồi tôi kể:
“Ngày xƣa cô học giáo lý bên Việt Nam
không đƣợc học nhiều và kỹ nhƣ thế này đâu.
Cô phải học thuộc hết các câu hỏi và trả lời
trong một cuốn sách giáo lý nhỏ xiú hà. Hồi
đó cô cũng lƣời đi học, và bị đòn hoài vì tội
trốn học giáo lý. Không biết trong lớp này có
đứa nào giống nhƣ vậy không hé?”. Các em
cƣời khúc khích hỏi: “Rồi sao nữa cô ?”. “Để
bữa khác cô kể tiếp nhe. Thôi các con tiếp
tục học. Tuần sau cô sẽ đem kẹo vô thƣởng
cho các con.” Đƣợc khen, các em thích chí
hăng hái tiếp tục học những giờ học mà các
em than khó này.
Tôi thấy dạy giáo lý cho các em nhỏ đã
là khó vì phải biết cách giải thích cho các em
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dễ hiểu, và phải dạy bằng cách nào cho các
em thích thú ham học lại càng khó hơn. Các
Sơ vui mừng cho tôi biết năm nay nhờ có
thêm các thầy cô phụ tá giúp đỡ, nên các Sơ
có nhiều thời gian hơn để dạy và cho các em
vui chơi thực hành các điều vừa học, thí dụ
nhƣ đóng kịch, hát, xem phim, vẽ về các bài
đọc trong kinh thánh. Cám ơn các Sơ và các
thầy cô đã hy sinh rất nhiều giờ hằng tuần lo
soạn bài, chấm bài và sửa bài cho các em.
Chuông reo tan học, dãy hành lang lại
nhộn nhịp đông ngƣời, tiếng cƣời nói, chào
nhau ra về. Vài phụ huynh ghé qua văn
phòng Ban Giám Hiệu hỏi thăm con em họ
học có tiến bộ không? Có nhiều phụ huynh
dù hoàn cảnh rất khó khăn, hoặc nhà ở rất xa,
nhƣng rất cố gắng chở con đi học. Có vài bố
mẹ thuộc tôn giáo bạn, nhƣng vẫn chở con họ
đi học và đi lễ hằng tuần làm cho tôi rất cảm
phục và phấn khởi. Đặc biệt còn có vài phụ
huynh tích cực giúp đỡ Ban Giám Hiệu trực
văn phòng ngày thứ Bảy. Xin cám ơn hội phụ
huynh học sinh rất nhiều.
Sáng nay chị Thanh và tôi ngồi soạn
các trang phục cổ truyền Việt Nam cho các
em mặc trình diễn trong lễ Tết sắp tới. Vừa
làm chị vƣà kể cho tôi nghe những quãng
đƣờng khó khăn mà các thầycô đã trải qua,
bắt đầu từ khi Giáo Xứ Thánh Giuse mới
thành lập, khi đó anh chị Quang - Tuyết là
trƣởng Ban Giáo Dục, rồi tới chị Thƣ, cô Sở
…. Tính đến nay cũng đã qua khoảng bảy tám
thế hệ rồi đó. Nhƣ vậy là chị đã ở trong Ban
Giáo Dục từ lâu lắm rồi. Tôi mến phục chị ở
lòng yêu trẻ và hăng say làm việc trong nhiều
năm nhƣ vậy. Rồi chị nhắc lại kỷ niệm với
đứa bé trai đã mất của chị, khi lúc còn sống
nó rất thích đi học ở nhà thờ … giọng chị trở
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nên nghẹn ngào. Thấy tôi cũng xúc động, chị
chuyển đề tài và đùa “lúc trƣớc khi Ban Giáo
Dục mới khởi đầu thì mình lò bò, rồi dần dần
có kinh nghiệm hơn thì đi chập chững, còn
bây giờ thì chị rất mừng là Ban Giáo Dục trở
thành trƣờng học và có bƣớc đi tự tin rồi”.
Tôi cũng đùa theo: “Không những đi mà là
chạy marathon hụt hơi muốn gần chết!! Vừa
mới lo xong các phiếu điểm cho học sinh,
phiếu kiểm duyệt bài tập ở nhà, lo trang trí
Giáng Sinh các lớp học, rồi bây giờ sắp lo cho
Tết nữa …”. Hai chị em cƣời khúc khích.
Bên ngoài ánh nắng vàng rộ lên hân hoan ấm
áp.
Hồn Nhỏ
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CHƢƠNG TRÌNH
THĂNG TIẾN
HÔN NHÂN GIA ĐÌNH
Vào một chiều thứ Sáu tháng Bảy năm
2005, sau thánh lễ chiều nhƣ bình thƣờng, tôi
nghe thấy xôn xao rằng có cha khách và một
số anh chị ở Atlanta, GA đến thăm giáo xứ.
Sau này tôi đƣợc biết là giáo xứ hôm ấy có
khóa Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình do cha
Phêrô Chu Quang Minh là cha sáng lập
chƣơng trình đến giảng dạy. Có nhiều anh
chị đến mời tôi tham dự khóa. Sự tò mò
trong tôi đã khiến tôi bƣớc vào lớp mà trong
lòng thì hoang mang với nhiều câu hỏi. Tôi
muốn biết rằng Chƣơng Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình (CTTTHNGĐ) là
chƣơng trình gì? Khóa học này với mục đích
gì? Tại sao phải thăng tiến mà còn đòi hỏi cả
hai vợ chồng cùng tham dự khóa? Rồi trong
lòng tôi lại nghĩ rằng không biết ông xã mình
có đến không dù anh sẽ nghỉ làm ngày thứ
Bảy. Đây là khóa đầu tiên của chƣơng trình
mở tại thành phố Charlotte này. Chính vì lý
do đó mà chƣa có nhiều ngƣời biết về chƣơng
trình. Có lẽ cũng vì tò mò mà khi nghe tôi
mở lời, chồng tôi lại đồng ý cùng tôi tham dự
khóa. Tôi thầm tạ ơn Chúa vì tin rằng đây là
ơn lành đầu tiên mà vợ chồng chúng tôi nhận
đƣợc khi có ý muốn tham gia chƣơng trình
này.
Chúng tôi cùng 23 đôi vợ chồng khóa
viên khác đƣợc cha sáng lập đón chào cùng
với các anh chị trợ nguyền đến từ Atlanta,
GA. Trong 3 ngày của khóa, chúng tôi đƣợc
nghe cha sáng lập giảng dạy; có những lúc
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suy tƣ trầm lắng, lại có những lúc vang rộ
tiếng cƣời. Chúng tôi lắng nghe những ví dụ
cha đƣa ra mà thấy sao mà giống y nhƣ những
chuyễn đã xảy ra trong gia đình của chính
mình. Rồi có những lúc nƣớc mắt chan hòa
khi câu chuyện là chính tâm tình, là những
cay đắng trong mỗi ngƣời chúng tôi. Cha
sáng lập đã giúp cho chúng tôi hâm nóng lại
tình yêu gia đình, tìm lại đƣợc những mầu sắc
rực rỡ, tƣơi mát của thƣở ban đầu mà theo
thời gian cũng nhƣ những lo toan, bận rộn của
đời sống đã dần dần bị phai lạt.
Sau khóa học 312 này, 24 cặp khóa
viên chúng tôi đã học đƣợc cách tô đậm lại
nét yêu thƣơng trong cuộc sống gia đình. Đặc
biệt, chúng tôi hiểu rằng chúng tôi phải ra đi
để phục vụ cộng đồng, phục vụ giáo xứ trong
tinh thần tông đồ song đôi mà chúng tôi đã
đƣợc học từ chƣơng trình.
Một năm sau đó, vào tháng 6 năm
2006, Cha sáng lập cùng cá`c anh chị trợ
nguyền từ Atlanta lại một lần nữa đến gieo
thêm hạt giống của CTTTHNGDĐ tại giáo xứ
Thánh Giuse chúng tôi. Khóa 348 với 20 cặp
khóa viên ghi danh. Trong khóa này, chúng
tôi, những ngƣời đã đi trƣớc đƣợc giao cho
nhiệm vụ làm trợ tá cho các anh chị khóa sinh
348 lần này cùng với các anh chị đến từ
Atlanta, GA. Thật ra, chúng tôi chỉ đang chập
chững và đang học hỏi nơi các anh chị trợ
nguyền nhiều kinh nghiệm đàn anh. CHúng
tôi hiều rằng việc cần thiết chúng tôi có thể
làm là sự liên lỉ cầu nguyện cho các anh chị
khóa viên. Chúng tôi thiết tha cầu nguyện
Thiên Chúa, xin Ngài hiện hữu trong mỗi
khóa viên và lắng nghe tiềng cầu xin của tất
cả mọi ngƣời. Xin Ngài lắng nghe những tâm
tình mà mọi ngƣời đang chia sẻ. Xin Ngài
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lắng nghe tiếng nói chân tình khi mọi ngƣời
cùng dâng lên về những lo toan trong đời
sống khác nhau của mỗi gia đình. Mỗi ngƣời
một tâm tình riêng, nhƣng ơn Chúa thật diệu
kỳ, Ngài đã thức tỉnh nhiều tâm hồn chai đá,
tự ái, kiêu ngạo, lạnh lùng, ích kỷ, để thay vào
đó là lòng khiêm nhƣờng, yêu thƣơng, biết
nhìn nhận lỗi, xin lỗi, sửa lỗi và tha lỗi cho
nhau.
Tháng 4 năm 2008, Khi đó, cha Phêrô
Lê Văn Tấn là Cha Linh Nguyền của Chƣơng
Trình trong Giáo Xứ mà Cha là Chánh Xứ.
Cha và mọi ngƣời rất vui mừng vì sự phát
triển của CTTTHNGĐ. Cho đến khóa 388 đã
có 32 cặp khóa viên tham dự. Qua chƣơng
trình và những lời giảng dạy của cha Sáng lập
cùng cha linh hƣớng cùng sự quan tâm của
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các ngài, nhiều gia đình tìm lại đƣợc hạnh
phúc. Cha mẹ, con cái hiểu nhau nhiều hơn.
Ai chƣa có hạnh phúc thì sẽ có. Ai đã bị mất
thì sẽ lấy lại đƣợc. Ai đang có hạnh phúc thì
sẽ thăng tiến hơn.
Tuy vậy, để giữ đƣợc hạnh phúc gia
đình cũng đòi hỏi một nghệ thuật sống và cƣ
sử với nhau. Điều này chúng tôi đang học và
sẽ tiếp tục học từ Chƣơng Trình Thăng Tiến
Hôn Nhân Gia Đình. Có điều, để làm đƣợc
điều ấy, chúng tôi đặt mọi việc vào sự cầu
nguyện cùng Thánh Gia. Ƣớc gì chúng ta
cùng cầu nguyện với nhau và cầu nguyện cho
nhau, để mỗi ngày biết sống đời sống gia đình
hoàn thiện hơn, đẹp lòng Chúa hơn.
Cecilia Đinh Thị Thiên Thanh
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LỜI KINH CỦA NGƢỜI ĐAU KHỔ
Lạy Chúa
Con cầu xin ơn mạnh mẽ
để thành đạt trong đời,
Chúa lại cho con yếu ớt
để biết vâng lời khiêm hạ.
Con cầu xin có sức khỏe
để mong thực hiện những công trình lớn lao,
Chúa lại cho con chịu tàn tật
để chỉ làm những việc nhỏ tốt lành.
Con cầu xin được giàu sang
để sống sung sướng thoải mái,
Chúa lại cho con nghèo nàn
để học biết thế nào là khôn ngoan.
Con cầu xin được có uy quyền
để mọi người phải kính nể, ca ngợi,
Chúa lại cho con sự thấp hèn
để con biết con cần Chúa.
Con xin gì cũng chẳng được theo ý muốn.
Nhưng những gí con đáng phải mơ ước,
mà con không hề biết thốt lên lới cầu xin,
Thì Chúa lại đã ban cho con
thật dư đầy từ lâu.
Lạy Chúa,
hóa ra, con lại là người hơn hết trên đời này,
Bởi con nhận ra được ơn Chúa vô vàn...
Paradoxes Of Prayers (Sưu tầm)
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CHÚA TỎ MÌNH

Hằng năm Giáo Hội Công Giáo mừng
lễ Chúa Tỏ Mình Cho Dân Ngoại, hay nói
một cách bình dân là lễ Ba Vua, văn hoa bóng
bẩy hơn thì gọi là Lễ Hiển Linh. Lễ này mừng
vào Chúa Nhật thứ hai sau lễ Giáng Sinh và
Lễ Thánh Gia. Ý nghĩa của Lễ Chúa Tỏ Mình
rất sâu sắc, nhƣng có lẽ ngƣời tín hữu chúng
ta thƣờng ít để ý đến. Vậy Chúa tỏ mình hay
còn gọi một cách nôm na theo kiểu bây giờ là
Chúa show up cho chúng ta nhƣ thế nào?
Hầu hết tấ cả những ngƣời tín hữu Kitô
giáo trên thế giới, không chỉ riêng ngƣời
Công Giáo thuộc quyền Giáo Hoàng Roma,
mà cả Chính Thống giáo, Anh giáo, Cơ Đốc
giáo và nhiều giáo phái khác tin vào thiên
Chúa đều tin rằng Chúa Giêsu đã sinh ra
trong một hang đá nghèo hèn ở Bêlem.
Đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời
Chúa sinh ra đời nằm trong hang đá nơi
máng lừa...
Bài hát bất hủ của nhạc sĩ Hải Linh
hàng năm chúng ta vẫn hát đã nói lên rằng:
Thiên Chúa không đến với chúng ta bằng
cách sinh ra trong một cung điện nguy nga,
tráng lệ của một ông Hoàng bà Chúa đầy
quyền thế, nhƣng Chúa sinh ra trong một
hang đá nghèo hèn tồi tệ nhất, một nơi thấp
hèn nhất của xã hội. Chỗ nằm của Chúa là
chỗ nằm của bò lừa, nệm của Chúa là những
cọng rơm làm thức ăn cho súc vật, không có
chăn êm nệm ấm nhƣ chúng ta, không một
manh áo che thân. Kinh thánh đã viết rất rõ
ràng: "Bà Maria lấy khăn bọc cho con trẻ
Giêsu và đặt nằm trong máng cỏ..."
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Con trẻ Giêsu là ai? Chính là con
Thiên Chúa mà loài ngƣời không hay biết,
loài ngƣời đã chối bỏ. Chỉ có tiếng hát Thiên
Thần trên không trung đã làm vinh danh
Thiên Chúa, còn mục đồng theo lời báo của
Thiên Thần đến thờ lậy Chúa và có một điều
chúng ta nên nhớ đến đó là ba nhà đạo sĩ
thuộc các sắc dân trên thế giới. Ba nhà đạo sĩ
là những ngƣời thông thái theo ngôi sao lạ
đến tìm Chúa, thờ lậy Ngƣời và tôn vinh
Chúa, mặc dù Chúa chỉ là một hài nhi nghèo
hèn. Chúa Giêsu chính thật là con Thiên
Chúa, có những quyền uy cả thể, nhƣng Chúa
lại rất khiêm nhƣờng, rất khác biệt với con
ngƣời trần gian chúng ta. Con ngƣời chúng ta
thƣờng khoe trƣơng tài năng, giầu sang và
quyền thế, bởi vậy thế giới loài ngƣời luôn
luôn đầy thù hận và chiến tranh. Vì ai cũng
muốn mình là ngƣời có tài năng, giầu có và
quyền thế hơn hết. Nhìn lại lịch sử của loài
ngƣời trên thế giới trong quá khứ. Trải qua
thế chiến thứ I và thứ II cho ta thấy; Nhà lãnh
tụ độc tài của Đức nhƣ Hitler, của Pháp nhƣ
Napo1éon, họ luôn tự cao, tự mãn cho rằng
dân tộc mình là dân tộc thông minh hơn các
dân tộc khác, vì thế hàng loạt những ngƣời
Do Thái bị giết chết kinh hoàng trong các trại
tập trung chứa đầy hơi ngạt, mà cho đến nay
thế giới vẫn còn lên án. Ngoài ra họ còn muốn
làm bá chủ hoàn cầu, đem quân thôn tính các
nƣớc láng giềng làm chiến tranh xẩy ra. Đại
chiến thứ I và thứ II bùng nổ. Khi chiến tranh
xẩy ra, ngƣời dân vô tội chết một cách oan
uổng, một cách thảm khốc!
Còn những nhà lãnh tụ độc tài thì sao?
Không một nhà lãnh tụ độc tài nào có thể thực
hiện đƣợc ý định của mình. Lịch sử đã chứng
minh rõ ràng, họ không đƣợc chết một cách
vinh quang mà lại chết một cách tủi nhục
trong cô đơn, các thế hệ mai sau vẫn còn lên
án mãi mãi! Không có một quyền uy nào
bằng quyền uy của Thiên Chúa. Không có
một thế lực nào có thể tồn tại mãi mãi. Cách
đây không lâu, tôi còn nhớ rất rõ cuốn phim
nói về chiếc tầu Titanic và bài hát mà ca sĩ
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Celine Dion hát trong phim đã làm rung động
ngƣời xem phim khắp thế giới, doanh thu khá
lớn và đã đem lại lợi nhuận cho hãng phim
hàng tỉ đồng; Chỉ vì kể lại tình tiết éo le của
một cô gái quý tộc và một chàng thanh niên
bần nông. Cuốn phim đã lột tả đƣợc sự phân
biệt giai cấp giầu, nghèo vào thời đó. Nhƣng
sự thực bên trong câu chuyện, khi hoàn thành
chiếc tầu một cách kiên cố, vĩ đại và đầy đủ
tiện nghi vào thời đó, con ngƣời đã tự mãn
rằng không ai có thể phá hủy đƣợc chiếc tầu,
ngay cả Thiên Chúa. Nhƣng sự thực đã xẩy ra
một cách phũ phàng. Ngay chuyến hải hành
đầu tiên, chiếc tầu đã đụng vào một tảng băng
trôi bồng bềnh trên biển và đã gẫy ra làm đôi,
chỉ một ít ngƣời đƣợc cứu sống còn thì hàng
trăm ngƣời đã chết! Giây phút cuối cùng con
ngƣời mới nhận ra bàn tay của Thiên Chúa,
khi Thiên Chúa cho thấy uy quyền của Ngài
thì hiệu quả thật mênh mông.
Gần đây, qua các tin tức trên báo chí
hoặc trên truyền hình thì theo lời tiên đoán
của các nhà khoa học gia và cơ quan Nasa nói
về quả địa cầu: Có thể một ngày nào đó sẽ bị
tàn phá bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Các nhà khoa học gia đƣa ra nhiều giả thuyết
khác nhau nhƣ là: Có thể ngôi sao chổi vận
hành trong không gian, một ngày nào đó sẽ di
chuyển đến gần và đụng vào trái đất làm trái
đất tan vỡ. Hoặc mặt đất sẽ nóng lên, bầu khi
quyển thâm thủng và cuồng phong, bão tố,
núi lửa, động đất... lan tràn trên mặt đất gây
tai họa cho con ngƣời. Rồi dịch bệnh mà con
ngƣời không tìm ra thuốc chữa kịp thời cũng
sẽ đƣa con ngƣời đến chỗ diệt vong, và còn
nhiều nguyên nhân và nguyên nhân khác nữa.
Chẳng hạn khoa học càng ngày càng tiến bộ,
kỹ thuật càng ngày càng tân tiến. Chiến tranh
nguyên tử, chỉ cần ngồi một chỗ nhấn nút là
đã có thể tiêu diệt hàng ngàn, hàng triệu
ngƣời nếu con ngƣời không còn nhìn nhận
Thiên Chúa là tình yêu nữa.
Cách đây không lâu, ngƣời ta còn nói
đến cột lịch của ngƣời Maya. Theo các nhà
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nghiên cứu sử học, khi cột lịch của ngƣời
Maya thay đổi thì thế giới cũng sẽ có những
thay đổi lớn, và ngƣời ta đã khám phá ra rằng
cột lịch của ngƣời Maya chấm dứt vào ngày
21 tháng 12 năm 2012. Chúng ta không thể
tin đƣợc những cột lịch của ngƣời Maya là có
thật, hiện ngƣời Maya là một sắc dân thiểu số
đang sống trên một vùng núi xa xôi, hẻo lánh
ở Mexico.
Với những khoa học, kỹ thuật tân tiến
ngày nay, cơ quan Nasa đã phóng phi thuyền,
vệ tinh nhân tạo ra ngoài không gian để khám
phá vũ trụ và Nasa đã khám phá ra rằng: Vào
năm 2013 sẽ có một thay đổi từ mặt trời đó là
sẽ có bão mặt trời, báo chí Mỹ gọi là Solar
Flare. Báo chí Mỹ nói về vấn đề này rất nhiều
vì nó ảnh hƣởng đến địa cầu rất lớn. Nó sẽ rất
khủng khiếp hơn bao giờ hết. Bão mặt trời sẽ
tàn phá, làm cháy hết tất cả các luồng điện,
làn sóng vô tuyến điện, con ngƣời sẽ phải
sống trong tăm tối một thời gian khá lâu. Các
hoạt động của con ngƣời sẽ bị ngừng trệ và
chúng ta hãy tƣởng tƣợng lúc đó con ngƣời sẽ
sống ra sao? Hiện tại các quốc gia trên thế
giới đã họp bàn và tìm cách để đối phó với
các hiện tƣợng sẽ xẩy ra nhƣ đã nói trên.
Nhƣng những hiện tƣợng đó có thể xẩy
ra không? Những sự việc trong tƣơng lai
chúng ta không thể biết đƣợc, chỉ có Thiên
Chúa biết mà thôi. Chúng ta chỉ nên biết một
điều đó là tin tƣởng và ký thác cho Thiên
Chúa và cầu nguyện:
Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa
Và Chúa, chính Chúa Người sẽ ra tay
Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa
Và Chúa, chính Chúa Người sẽ ban cho.
Bài hát này chúng ta chỉ nghe một năm
một lần, các ca đoàn chỉ hát vào dịp Tết
Nguyên Đán truyền thống của ngƣời Việt
Nam. Nhƣng nó rất sâu sắc và ý nghĩa nếu
chúng ta biết cầu nguyện và tin tƣởng vào sự
quan phòng của Chúa, tin tƣởng vào những
điều Kinh Thánh đã viết mà thôi.
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Vào những Chúa Nhật cuối năm phụng
vụ, Giáo Hội thƣờng nhắc nhở chúng ta trong
bài phúc âm: "Khi các con thấy những hiện
tượng khủng khiếp xẩy ra cho các con thì các
con hãy biết Con Người sẽ đến".
Đó là ngày Chúa tỏ mình ra lần thứ 2
trong vinh quang. Lần thứ nhất Chúa đến
trong hèn hạ, khiêm nhƣờng, nhƣng lần thứ 2
Chúa đến trong sự vinh quang của Chúa và
Chúa sẽ xét xử công minh kẻ lành ngƣời dữ
theo sự sáng suốt quang minh của Ngài.
Không ai có thể tránh đƣợc sự xét xử quang
minh đó.
Những điều chúng ta nói trên không
phải để làm cho chúng ta sợ hãi, lo lắng,
nhƣng để nhắc nhở chúng ta hãy tỉnh thức và
cầu nguyện luôn. Phúc âm đã ví chuyện Chúa
sẽ đến nhƣ kẻ trộm vào giờ nào mà chúng ta
không hay biết. Không phải đợi đến ngày tận
thế hoặc ngày tàn của thế giới nhƣ các nhà
khoa học gia đã tiên đoán Chúa mới gọi
chúng ta về để phán xét. Mà nhƣ chúng ta đã
thấy trƣớc mắt, đời ngƣời nhƣ một cơn gió
thoảng, nhƣ bông hoa sớm nở tối tàn, nay còn
mai mất, có ngƣời tối đi ngủ nhƣng sáng mai
không còn trỗi dậy nữa. Không ai có thể sống
mãi mãi, khi đã nhắm mắt, hai tay buông xuôi
thì những gì của thế gian sẽ trả lại cho thế
gian. Chúng ta chẳng đem theo đƣợc gì ngoại
trừ lòng mến Chúa, lòng bác ái, vị tha, sự hy
sinh và yêu thƣơng tha nhân nhƣ chính mình
vậy. Những thứ đó chính là hành trang, là quỹ
hƣu trí chúng ta đem theo với chúng ta về
nƣớc trời.
Vậy chúng ta hãy luôn luôn sẵn sàng,
tỉnh thức và cầu nguyện, giờ Chúa đến chúng
ta sẽ đƣợc bình an trong vòng tay thƣơng yêu
của Thiên Chúa.
T.T.Đ
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Xuân Xứ Ngƣời,
Nhớ Đến Quê Hƣơng
Xuân xứ người nhớ hoa mai phương Nam,
Rét nơi đây nhớ nắng ấm quê nhà.
Thuở em về màu áo đã mờ phai,
Mùa xuân chín trên hàng cây phố nhỏ.
Thương đóa hoa vàng lá xanh trước ngõ,
Bóng chim về tổ ấm lúc chiều phai.
Sóc Trăng bây giờ ai nhớ thương ai ?
Rặng tre già đứng nghiêng mình trong gió.
Tường cổ rêu xanh phủ một lớp mờ,
Chiếc xe chiều chuông gọi khách leng keng,
Hương lúa mùa nào vàng rực cánh đồng,
Thơm bàn tay nâng mùi hương đồng nội.
Người có về chỉ xin người chớ vội,
Chiều làng quê gió gọi sóng lao xao,
Em bâng khuâng chúm chím nụ hoa đào,
Môi son đỏ, màu hoa đào rất đỏ...
... Nhớ vô cùng Xuân về trên quê tôi.

Châu Hùng Quang
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NĂM THÌN
NÓI CHUYỆN RỒNG
Dân Việt, cũng nhƣ các dân tộc chịu ảnh
hƣởng văn hóa Trung Hoa, xem Rồng (xin
phép đƣợc viết “Rồng” chữ hoa trong bài này)
nhƣ một linh vật đứng đầu Tứ linh (Long,
Lân, Quy, và Phƣợng) có quyền lực vô biên,
đƣợc thờ phụng và kính trọng; trong khi văn
hóa Tây phƣơng lại xem Rồng nhƣ một quái
vật dị hình phun lửa và khói; hay là một ác
thần sinh ra sấm chớp; chủ trƣơng phá hoại
hơn là xây dựng.
Từ xƣa, qua lịch sử Á đông nói chung, con
Rồng đã là biểu tƣợng của vƣơng quyền, sức
mạnh vô địch, sự thiện mỹ, lòng can đảm, sự
thiêng liêng… Tất cả những câu chuyện, vật
dụng, ngôi thứ có liên quan đến Rồng đều là
chuyện cao cả, tốt đẹp và hạnh phúc. Rồng
đƣợc tin là đem lại sự trƣờng sinh, sung túc,
ấm no và an vui cho mọi ngƣời. Rõ rệt, Rồng
có ảnh hƣởng rất lớn trong đời sống hàng
ngày cũng nhƣ văn hóa dân Việt từ lúc lập
quốc. Hình tƣợng Rồng đƣợc đặt, khắc, chạm
một cách công phu và trang trọng trong các
kiến trúc văn hóa, cung điện hoàng gia, nơi
công cộng cũng nhƣ nơi trang nghiêm thờ
phƣợng (bàn thờ gia tiên, đình, chùa, miễu…)
Hình dạng Rồng cũng là một đề tài lớn đƣợc
bàn cãi. Theo huyền thoại, Rồng hình dạng
giống một con rắn lớn có đầu to, chân ngắn và
ngón chân có móng. Chúng ta thấy Rồng có
(hoặc không có) sừng, Rồng có cánh, Rồng có
vẩy, Rồng có râu, Rồng có móng, Rồng có
đuôi… Rồng chân có 5 ngón (theo sách
Trung Hoa) nhƣ đã đƣợc ghi chép:
“Từ đời Hán Cao Tổ, con Rồng 5 móng là
biểu tƣợng cho uy quyền nhà vua – thiên tử.
Hình tƣợng Rồng có ở trên áo bào, ngai vàng
và các vật khác. Hoàng tử, con trai trƣởng kế
vị ngai vàng cũng đƣợc sử dụng hình tƣợng
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Rồng 5 móng.” (“Mỹ thuật đình làng đồng
bằng Bắc Bộ,” Tiến sĩ Nguyễn Văn Cung –
NXB Văn hóa Thông tin, trang 216).
Trong khi Rồng Đại Hàn chân có 4 ngón;
Rồng Nhật Bản chân có 3 ngón. Rồng Việt
Nam, theo tôi tìm hiểu (?), là loại Rồng chân
có 3 ngón nhƣ Rồng Nhật Bản… bởi vì hình
Rồng Việt Nam (chân có 3 ngón) đƣợc thấy
trạm khắc trên bệ tƣợng Phật A-di-đà chùa
Phật Tích tại huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh
(chùa này đƣợc công nhận là di tích lịch sử
văn hóa cấp quốc gia; Theo tài liệu cổ thì
chùa Phật Tích đƣợc khởi dựng vào năm Thái
Bình thứ 4 - năm 1057 - thời nhà Lý); và
Rồng gốm men trắng trang trí trên lan can tại
Hoàng Thành Thăng Long (không rõ xuất xứ
năm nào?) cũng có chân 3 ngón…
Về mầu sắc: Rồng vàng, Rồng xanh, Rồng
đỏ, Rồng đen, Rồng “multi-TechniColor”
(bụng mầu đỏ, lƣng đen vằn mầu xanh, hông
mầu vàng…) Việt Nam ta chuộng Rồng vàng
(Golden Dragon) hơn cả. Mặc dù không có
cánh, nhƣng ngƣời ta tin là Rồng bay đƣợc
nhƣ trong cảnh, các bức tranh Rồng bay giữa
trời và mây. Đôi khi, Rồng cũng đƣợc vẽ có
cánh (“Phi Long”). Đây là một hình ảnh
thiêng liêng mà chúng ta cũng thƣờng thấy
tiên, thiên thần… cũng có cánh.
Con Rồng Việt Nam
Con Rồng Việt Nam mang bản sắc riêng biệt
Việt Nam, theo trí tƣởng tƣợng riêng của
ngƣời Việt không giống nhƣ Rồng Trung Hoa
(và các quốc gia khác) trong các trang trí kiến
trúc, điêu khắc và hội họa hình Rồng,
Các di tích về con Rồng Việt Nam còn lại khá
ít do các biến động lịch sử qua thời gian và sự
Hán hóa của từng triều đại phong kiến cho
mãi đến nhà Nguyễn. Từ thời xa xƣa, ngƣời
Việt thích sống quanh các vùng sông nƣớc
nên họ đã tôn sùng cá sấu nhƣ một con vật
linh thiêng (vào thời kỳ này vùng đất ngƣời
Việt sống còn rất nhiều cá sấu). Cá sấu tƣợng
trƣng cho sự trù phú và sức mạnh, ngƣời Việt
đã thần thánh hóa loài cá sấu lên thành con

Tin Yêu 2012

"Giao Long" mà ngƣời Trung Hoa gọi sau
này. Một cách thức tô điểm cho hình hài con
cá sấu nhiều chi tiết tƣởng tƣợng và cũng
nhiều ý nghĩa hơn, rất có thể từ con Giao
Long này mà ngƣời Trung Hoa đã tạo ra con
Rồng
Trung
Hoa
của
họ.
Con Rồng tồn tại cùng tâm thức của ngƣời
Việt suốt từ thời Văn Lang - Âu Lạc. Trong
cả ngàn năm bị đô hộ bởi Trung Hoa, trong
hoàn cảnh chung của chính sách Hán hóa,
hình ảnh con Rồng Việt Nam phát triển ít
nhiều theo các ảnh hƣởng, các xu hƣớng
giống với con Rồng của ngƣời Hán. Đến khi
giành đƣợc độc lập, thời kỳ nhà Lý lên nắm
quyền, đặt tên nƣớc là Đại Việt (để sánh
ngang với Đại Tống của Trung Hoa), Việt
Nam đã có con Rồng cho riêng mình và khác
với con Rồng Trung Hoa. Văn hóa (Đại Việt)
nói chung, trong đó có mỹ thuật đã khẳng
định đƣợc cấp bậc và tính độc lập trong nghệ
thuật thể hiện của mình. Xuất hiện từ việc
trang trí kinh thành cung điện lộng lẫy, chùa
chiền đồ sộ..., con Rồng Việt Nam đƣợc tạo
từ bản chất văn hóa dân tộc, kết hợp với yếu
tố văn hóa Chàm và văn hóa Trung Hoa.
Rồng Việt Nam có những đặc trƣng Việt Nam
rõ ràng nhƣ sau: Thân Rồng uốn hình “sin”
12 khúc, đại diện 12 tháng trong năm, biểu
trƣng cho sự thay đổi thời tiết năm tháng, sự
trù phú và phồn vinh của nền văn hóa nông
nghiệp lúa nƣớc. Thân mềm mại uốn lƣợn thể
hiện sự biến hóa và khả năng thay đổi, dịch
chuyển thiên nhiên của con Rồng – một linh
vật cai quản thời tiết, mùa màng. Trên lƣng có
vây nhỏ liền mạch và đều đặn. Đầu Rồng là
phần rất đặc biệt, hoàn toàn khác Rồng Trung
Hoa. Rồng Việt Nam có bờm dài, râu cằm,
không sừng (nhƣ Rồng Trung Hoa). Mắt lồi
to, hàm mở rộng có răng nanh ngắt lên, đây là
điểm hoàn toàn khác với các con Rồng khác
của các nƣớc. Đặc biệt là cái mào ở mũi, gợn
sóng đều đặn (có ngƣời gọi là “mào lửa”) chứ
không phải là cái mũi thú nhƣ Rồng Trung
Hoa. Lƣỡi mảnh rất dài. Miệng Rồng luôn
ngậm viên châu (ngọc). Ở Nhật Bản, Hàn

65

Hành Trình Trong Đức Ái

Quốc và Trung Hoa Rồng hay cầm, nắm ngọc
bằng chân trƣớc. Viên châu tƣợng trƣng cho
tính nhân văn, tri thức và lòng cao thƣợng.
Đầu Rồng luôn hƣớng lên nhƣ đớp lấy viên
ngọc thể hiện tinh thần tôn trọng các giá trị
nhân văn cao quý, theo đuổi sự uyên bác và
tinh thần cao thƣợng. Những điều đặc biệt,
đã nêu ở trên, đƣợc đặt lên trên tất cả các giá
trị khác kể cả sức mạnh và sự thống trị
thƣờng thấy của một con Rồng phƣơng Đông.
Toàn thân Rồng toát lên sự uyển chuyển và
một sức đàn hồi rất lớn từ cái vƣơn chân dài,
đầu ngẩng cao, dáng đầu rực lửa thể hiện cho
khí thế hừng hực muốn tiến chinh phục các
giá trị văn minh nhất của phƣơng Đông cổ.
Rồng Việt Nam là một hình tƣợng hoàn hảo
về mỹ thuật, có cá tính rõ ràng và đặc trƣng
cho dân tộc Việt. Tiếc rằng nó đã bị vùi lấp
bởi sự sùng bái văn hóa Hán của các triều đại
phong kiến cuối cùng và sự hủy diệt văn hóa
đã xảy ra khi nhà Minh xâm lƣợc Việt Nam
(theo wikipedia Việt ngữ). Về thời điểm,
mốc lịch sử và ý tƣởng của nhà điêu khắc gửi
gấm qua các tác phẩm Rồng đá, có nhiều giả
thuyết khác nhau. Song về thời điểm lịch sử
qua hình tƣợng Rồng Việt Nam, sách đã từng
chép nhƣ sau: Rồng thời Lý “Mào, mũi và
bờm là những thành phần cơ thể đƣợc cấu tạo
rất sinh động, bằng những nét độc đáo và
đƣợc mang theo một ý thức nhất định: Mào
thoát ra từ môi đến đƣờng sống quyện với
răng nanh, xoắn xuýt, rung rinh bốc lên nhƣ
ngọn lửa; bờm ở sau gáy cuồn cuộn bốc lên
nhiều đợt từ cổ họng, cùng với túm râu ở hàm
dƣới đều uốn lƣợn nhịp nhàng nhƣ làn sóng
và bay lƣớt tựa lá cờ đuôi nheo đƣợc gió, mũi
cấu tạo bằng những đƣờng cong xếp chồng
nhau phập phồng gây ra ấn tƣợng về nguồn
nƣớc…” Rồng Thời Trần “Thành phần cấu
tạo của đầu Rồng không chặt chẽ nhƣ trƣớc:
Văn dạng xoắn ốc đôi không thể vắng ở bất
cứ con Rồng nào thời Lý, thì nay mất dần,
bờm và râu kém nhịp nhàng, mào không linh
lợi, dần mọc thêm cái tai và cặp sừng cùng
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kiểu với cái mũi biến dạng đều thuộc về loại
thú bốn chân.” Rồng thời Lê “Đầu to, bờm
tóc thô dày, mũi lớn, nhiều sợi ria, tai thú,
sừng vặn xoắn ốc rồi chẻ chạc, chân gân guốc
xòe rộng các ngón.” Rồng thời Cảnh Hƣng
1740-1786 (Nhà Hậu Lê – vua Lê Hiển Tông
1717-1786,) “Thể hiện yếu ớt, mảnh khảnh,
đi vào công thức cân đối khô khan kết hợp
với chạm nông, nên hình bẹt và cứng, lại bị
biến dạng rắc rối. Râu Rồng thƣờng bố trí đều
đặn, đuôi cong xoắn lại hình xoáy ốc.” Có
nhiều con Rồng thời Hậu Lê còn có dáng uể
oải nhƣ đang buồn ngủ. Đó là dấu hiệu của
thời đại vua nhà Lê bị chúa Trịnh đàn áp, tiếm
hết quyền hành. Rồng thời Nguyễn “Gƣợng
gạo, ngơ ngác, chắp vá, vụn vặt, cố làm ra vẻ
nghiêm chỉnh mà không đƣờng hoàng đƣợc,
bộ mặt trở thành gớm ghiếc, đe dọa… thƣờng
xuất hiện với phƣợng, lân, rùa để hợp thành
bộ “Tứ linh.” (“Mỹ thuật Lý Trần – Mỹ thuật
Phật giáo,” Chu Quang Chứ – NXB Mỹ thuật
2001, trang 307, 309, 310, 314, 315).
Nhƣ vậy, ở mỗi giai đoạn phát triển con Rồng
có một tính cách riêng, phù hợp yêu cầu thời
điểm lịch sử xã hội. Nó chính là thứ ngôn ngữ
nghệ thuật tạo hình, giúp chúng ta nhận biết
tƣơng đối chính xác thời khắc ra đời của các
công trình kiến trúc, điêu khắc, và hội họa
đƣợc sáng tạo không ghi niên hiệu.
Con Rồng trong dân gian gắn với cội nguồn
nòi giống “Con Rồng cháu tiên.” Dân Việt,
theo truyền thuyết cũng nhƣ văn hóa, qua tất
cả các sử liệu đƣợc ghi chép lại, mặc dủ có
nhiều mâu thuẫn, đều khẳng định một cách
vững vàng, đã tự xem mình là con cháu của
giống Rồng (và Tiên!) và luôn luôn tự hào về
sự liên hệ thiêng liêng mơ hồ khó giải thích
này. Chẳng hạn: Các bộ sử lâu đời nhất của
nƣớc ta nƣớc ta còn lƣu giữ đƣợc cho đến
nay, (ngoại trừ “Đại Việt sử lƣợc” tác giả
khuyết danh, viết dƣới thời nhà Trần - khoảng
cuối thề kỷ 14), đều chép tƣơng tự nhau về
Kỷ Họ Hồng Bàng, Kinh Dƣơng Vƣơng và
Lạc Long Quân, nhƣ “Đại Việt sử ký toàn
thƣ” do Lê Văn Hƣu, Phan Phu Tiên, và Ngô
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Sĩ Liên soạn thảo năm 1272 thời Trần, chép
về Kinh Dƣơng Vƣơng nhƣ sau: "Xƣa, cháu
ba đời của Viêm Đế họ Thần Nông là Đế
Minh sinh ra Đế Nghi, sau Đế Minh nhân đi
tuần phƣơng Nam, đến Ngũ Lĩnh lấy con gái
Vụ Tiên, sinh ra vua... phong cho vua làm
Kinh Dƣơng Vƣơng, cai quản phƣơng Nam,
gọi là nƣớc Xích Quỷ... Vua lấy con gái Động
Đình Quân tên là Thần Long sinh ra Lạc
Long Quân." (“Đại Việt Sử ký Toàn thƣ,”
phần Ngoại Kỷ, quyển I, tr. 3).
“Lạc Long Quân tên húy là Sùng Lãm, con
trai của Kim Dƣơng Vƣơng. Vua lấy con gái
Đế Lai là Âu Cơ, sinh ra trăm con trai (tục
truyền sinh ra trăm trứng) là tổ của Bách Việt.
Một hôm vua bảo Âu Cơ rằng: Ta là giống
rồng, nàng là giống Tiên, thủy hỏa khắc nhau,
khó lòng đoàn tụ. Bèn từ biệt nhau, chia 50
con theo mẹ về núi, 50 con theo cha về miền
Nam (có bản chép về Nam Hải). Phong con
trƣởng làm Hùng Vƣơng nối ngôi vua...”
(“Đại Việt Sử ký Toàn thƣ,” quyển I – NXB
Văn học, tr. 63).
Trong các bộ sử cận đại cũng ghi lại chuyện
“con Rồng cháu Tiên.” Nhƣ sử gia Phạm
Văn Sơn viết: "Lạc Long Quân lấy Âu Cơ
sinh ra một bọc có trăm trứng nở ra 100 con
trai, nửa theo mẹ lên núi, nửa theo cha xuống
bể Nam Hải, vì mẹ là giống Tiên, và cha là
giống Rồng." (theo “Việt Sử Toàn Thƣ” tr.
38). Rồng còn là sự che chở, bảo vệ; có khả
năng vùng vẫy ngoài biển khơi, bay bổng lên
thƣợng giới (thiên đàng), nằm cuộn trên mặt
đất qua hình dáng của các dòng sông lớn
(sông Cửu Long, sông Hồng), rặng núi dài.
Dân Việt còn lập Miễu thờ Rồng dọc theo các
con sông lớn nhỏ. mạch nƣớc, bờ biển, vì vẫn
tin là Rồng thuộc “dƣơng” cai quản, làm chủ
khí hậu và tất cả các nguồn nƣớc chẩy nhƣ
sông, thác, biển; và các nguồn gió mạnh nhƣ
bão (storms) “lốc” (tornado, twisters). Rồng
liên quan đến nƣớc, hàm chứa ý nghĩa của sự
phồn thực, những mong mƣa thuận gió hoà;
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Rồng phun nƣớc tƣới cho cây trồng tốt tƣơi,
bởi cƣ dân nông nghiệp, để cầu mong Rồng
sẽ sẽ giúp dân về vấn đề thủy lợi cho mùa
màng ngành canh tác hay ngăn cản gió bão
cho nghề đánh cá ngoài biển. Nơi nào có
Rồng che chở thì nơi đó đƣợc yên ổn làm ăn
sinh sống.
Ý nghĩa xã hội của con Rồng trong dân gian
dần dần mờ nhạt, khi mà ý thức hệ nho giáo
phong kiến giữ địa vị độc tôn thì vua chúa lấy
con Rồng làm biểu tƣợng uy nghiêm của ngôi
báu, điều này đƣợc các sách chép, nhƣ sau:
“Con Rồng truyền thống Việt Nam bị ức chế,
phải tiếp nhận nhiều chi tiết ở Rồng Trung
Hoa và lộ rõ tính tƣợng trƣng cho uy quyền
nhà vua.” (“Mỹ thuật Lý Trần – Mỹ Thuật
Phật giáo,” Chu Quang Chứ – NXB Mỹ
Thuật, trang 309).
Các trỉều đại phong kiến Việt Nam không bao
giờ cần phải e dè trong việc lạm dụng chữ
Rồng (“Long”) qua mọi hoàn cảnh, hình thức
liên quan đến vua chúa. Từ Long nhan (sắc
diện vua, chữ „mầu mè‟ này còn đƣợc dùng
để làm chữ tâu vua thay cho chữ “Bệ hạ,
Thánh thƣợng”), Long thể (mình, thể lực, sức
khỏe của vua), Long bào (áo vua mặc), Long
sàng (giƣờng vua nắm), Long xa (xe vua
đi)… Rất oái oăm, đôi khi vua cũng bị “tổ
trác” về chuyện Rồng chẳng hạn nhƣ vào
những năm mất mùa gặp hạn hán hay tai họa
lớn vì mƣa bão lụt thì dân bất mãn mất tín
nhiệm vua (đôi khi dân nổi loạn, truất phế
vua); vì cho rằng vua thiếu đức độ (?) cho nên
thần “Rồng” nổi giận giáng họa cho dân
tình… Trong mùa hạn hán hay lụt lội, các
chức sắc làng xã và đôi khi có cả sự tham dự
của các quan triều đình do vua chỉ định tổ
chức cúng bái, dâng tế lễ để cầu xin mƣa,
hoặc cầu xin hạ bớt bão lụt… Ngoài ra hàng
năm, sau các vụ mùa (hay các lễ hội lớn) vua
vẫn thƣờng ra lệnh dân chúng phải cử hành
các nghi lễ liên quan đến Rồng nhƣ: múa
Rồng, đua thuyền Rồng, diễn hành / rƣớc
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hình tƣợng Rồng… với chủ ý (dị đoan?) làm
mọi cách cho Thần Rồng đƣợc hài lòng (?) và
có nhƣ thế vua nhà ta đƣợc yên chí ngồi tại
ngôi vị mà trị dân (!).
Trần Văn Giang
Xuân Nhâm Thìn – 2012
Tham khảo:
- “Con Rồng Việt Nam” theo Wikipedia chữ
Việt.
- Con Rồng Việt Nam qua tác phẩm điêu khắc
nghệ thuật Ông Rồng, NguyễnThƣợng Luyến.

TIN YÊU HOAN CA
Xuân Tha Hƣơng
Xuân đã đến Mai - Đào khoe sắc thắm
Khắp mọi nhà vui vẻ đón Xuân sang
Chúc mừng nhau cho năm mới rộn ràng
Có ai biết bẽ bàng nơi đất khách.
Đón mừng Xuân với nỗi buồn cô quạnh
Bằng rượu nồng sưởi ấm lạnh con tim
Xuân chờ ai không tỏ được nỗi niềm
Hay lạc bước vào miền đầy tuyết phủ.
Nàng Xuân ơi! Đừng làm ta ủ rủ
Bởi xứ người không làm chủ được ta
Xuân tha hương lòng nặng nhớ quê nhà
Ta chua xót cho Đào hoa xứ lạnh.
Xuân có biết trong đêm dài cô quạnh
Ta đón nàng lòng lạnh giá nhớ người
Trong tim ta ký ức khó nhoà phai
Nên đau khổ, rối bời khi Xuân đến.
Châu Hùng Quang
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MÙA HỒNG ÂN
Vinh danh Thiên Chúa trên trời
Bình an dưới thế cho người lòng ngay
Chúa giáng trần vui lắm thay
Tấu kèn hòa nhạc, mê say muôn người
Đêm nay con Chúa ra đời
Thiên Thần vang hát khắp trời hòa ca
Vinh danh Thiên Chúa cao sang
Bình an dưới thế mọi đàng phúc ân.
Vâng, năm nào cũng vậy, cứ trƣớc
ngày giáng sinh một tuần thì giáo xứ Thánh
Giuse luôn tổ chức một đêm hội nhạc gồm
các ca đoàn cùng các hội đoàn tham dự. Năm
nay, còn có các ca sĩ nhƣ Lâm Quỳnh Nhƣ,
Nhƣ Mai về để cùng với giáo dân cất lên
những lời ca chúc tụng, tôn vinh Thiên Chúa.
"Ta hát khen, mừng Chúa giáng sinh ra
đời..." đã mở đầu chƣơng trình. Đèn tắt, tất cả
mọi ngƣời cùng hƣớng mắt về hang đá Bê
Lem, nơi mà hai ngàn năm trƣớc, đấng cứu
thế của chúng ta đã giáng trần. Không phải
cung điện nguy nga, không phải lầu son, gác
tía mà chỉ là một hang đá thô sơ lạnh lẽo, nơi
trú ẩn của chiên lừa. Chẳng chăn ấm, nệm êm,
chẳng đèn lồng rực rỡ mà chỉ là những bó
rơm chắn che, những ngọn đèn cầy leo lét
cháy và nhờ hơi ấm của chiên lừa, hài nhi,
đấng cứu thế của chúng ta đã giáng sinh vì
yêu thƣơng để cứu chuộc nhân loại.
Đêm nay mừng sinh nhật
Vua Giê Su khó nghèo
vì thương yêu nhân loại
giáng trần gánh thương đau
Nơi máng cỏ thấp hèn
Tuyết giăng đầy lạnh lẽo
Giê Su, vị Thiên Vương
Nêu gương cho nhân loại.
Bài hát Hang Belem chấm dứt, Cha
Chánh Xứ Phêrô Trƣơng Vĩnh Trị đã lên khai
mạc chƣơng trình Vọng Giáng Sinh. Ca đoàn
đầu tiên đƣợc anh Hùng MC giới thiệu là một
trong những ca đoàn lớn đã nhiều năm tham
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gia, cộng tác cùng giáo xứ, ca đoàn của những
ngƣời đã có tuổi, các anh chị thành viên đều
chững chạc, ai cũng chuẩn bị có dâu, có rể
thành ra âm giọng đều không thể so bì với các
ca đoàn trẻ nhƣng với lòng nhiệt thành "Xin
cho con một trái tim nồng say, xin cho con
tình mến Chúa chẳng phai.." nên các anh chị
vẫn cố gắng tham gia tất cả những phong trào
mà giáo xứ tổ chức, kêu gọi. Các anh chị đã
hy sinh rất nhiều thời gian và công sức để có
thể góp chung hai ca khúc thánh ca Hội Nhạc
Thiên Quốc và Hài nhi tuyệt vời ngợi khen
mừng Chúa giáng trần “.... Người đã đến cứu
chuộc nhân loại, nào ta cùng thờ kính Giê
Su..." Vâng, tất cả những con ngƣời trên thế
gian này đều hân hoan đón mừng ngày Chúa
giáng thế dƣới nhiều hình thức. Các em thiếu
nhi, thế hệ tƣơng lai của giáo xứ đã rung lên
những tiếng chuông thánh thót nhƣ đánh thức
tất cả mọi ngƣời hãy chỗi dậy, hãy sẵn sàng
dọn tâm hồn cho thanh sạch, cho sốt sắng để
rƣớc Chúa vào lòng. Liên khúc hòa tấu Carol
of the King đã đƣợc sáu em thiếu nhi "Ngọc,
Quỳnh, Huy, Hoàng, Vy, Lễ" cùng với sáu
nhạc cụ khác nhau, các em đã khiến cho
ngƣời nghe hân hoan vui theo từng tiết tấu
của đoạn nhạc lúc trầm lắng, lúc thanh thoát,
lúc rộn vui, lúc du dƣơng và có lúc hùng hồn
theo tiếng trống điện dồn dập. Để tập dợt cho
liên khúc này, cháu Ngọc, nhạc trƣởng của cả
group đã viết hòa âm cho từng em với từng
nhạc cụ, cháu phải đi học xa nên mỗi lần các
em ở đây tập nhạc thì chị Ngọc phải on phone
và hƣớng dẫn từng chút cho từng em. Khi chị
Ngọc về thì các em chỉ ráp lại cùng chung
nhau tổng dợt, nốt nào đánh sai thì chị Ngọc
ngƣng ngay và bắt em đó phải tập lại. Và để
cho những buổi tập nhạc kéo dài bốn năm
tiếng đồng hồ đƣợc hào hứng thì các bà mẹ
phải phục vụ thức ăn và khuyên khích động
viên không ngừng. Các ông bố cũng chạy
đôn, chạy đáo để tìm kiếm nhạc cụ. Bé Vy, vì
quá hăng say nên lắc chuông hết mình và đã
đập bể hết bốn cái chuông, thành ra đến khi
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trình diễn, lẽ ra phải lắc bằng hai tay hai cái
thì...chỉ còn có một cái, đành chịu:-)
Tiếng vỗ tay rộn ràng, tiếng huýt sáo
hồ hởi khi các em kết thúc bài nhạc để
chƣơng trình tiếp tục với liên khúc "Trời cao,
Nguyện trời cao và Maranatha" của các anh
chị trong ca đoàn Bê Lem. Đây là một ca
đoàn đầy sức sống với các anh chị trẻ trung
và nhiều kinh nghiệm trong âm nhạc. Gần
một phần ba các anh chị ca viên đã là thành
viên của ban nhạc Vào Đời. Những giọng ca
điêu luyện quyện với tiếng trống điện dồn dập
mang âm sắc vui nhộn nên không khí trông
chờ đêm giáng sinh nôn nao hơn.
Nhạc vang thánh thót nơi Bê Lem
Con Chúa giáng sinh trong nghèo hèn
Sương đêm cao đổ, mưa cứu độ
Gian trần náo nức: đêm linh thiêng
"Trong đêm u tối, chúng con mong tìm
thấy Chúa, như nai khao khát, ước mong
được tìm thấy suối.." Vâng, thật đúng nhƣ
thế, Chúa là đấng từ bi và nhân hậu nên thế
gian này có biết bao những đau khổ và vì
thƣơng yêu chúng ta, Ngƣời đã ban con một
duy nhất của Ngƣời với thân phận nhƣ chúng
ta để chịu khổ hình và cứu chuộc nhân loại.
Các anh chị trong ca đoàn đã ngân lên những
lời ca trông chờ và hy vọng, không gian hang
Be Lem của giáo xứ Thánh Giu Se sốt sắng
những ý nguyện cầu xin ơn lành trong ngày
giáng sinh. Rồi thì đến tiết mục của ca đoàn
Thanh niên Lửa Thiêng và ca đoàn Thiếu Nhi
cùng song hành. Ngƣời đệm nhạc vẫn là ba
em Ngọc, Quỳnh, Huy. Các em chính là
tƣơng lai của giáo xứ. Đƣợc các bậc cha mẹ
cho học nhạc từ tấm bé, nay, các em đã trở
thành những ngƣời đệm đàn cho ca đoàn
Thiếu nhi Thánh Thể. Giọng hát so lo cao vút
trong tiếng đêm rằng "...có Chúa bên con,
từng đêm ngày sẽ không còn lo lắng. Ngài đỡ
nâng con, từng đêm ngày những khi đời cay
đắng. Tháng năm hạnh phúc, sống trong tình
Chúa, Chúa ơi con biết lấy chi báo đền..."
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Giữa sóng đời ồn ã
yếu đuối thân phận người
đường trần con vấp ngã
con kêu cầu Chúa ơi.
Tình Chúa thật bao la
Lòng Chúa thật hải hà
khi vui con quên Chúa
Nhưng Chúa nào lánh xa.
Lời kinh Chúa gởi đến
Ước mơ Chúa để dành
dạy con biết thống hối
giúp con biết ăn năn.
Đêm nay Chúa giáng sinh
đem mùa xuân an bình
Chúa ơi con cảm tạ
bằng lời ca tri ân.
Có lẽ sẽ không ai quên đƣợc những
điệu múa rất dễ thƣơng của các em học sinh
trƣờng Thiên Mẫu trong bài hát The santa is
coming to town và Jingle Bell. Các bé dù tập
dợt chăm chỉ lắm nhƣng vì còn quá nhỏ nên
có những đoạn không nhớ đƣợc để rồi các bé
tự biên, tự diễn khiến cho các thính giả vỗ tay
nhiệt liệt vì những tiết tấu tự sáng tác rất đáng
yêu.
Phần hai của Đêm hoan ca mùa hồng
ân là phần của các ca sĩ Nhƣ Mai và Lâm
Quỳnh Nhƣ. Giọng hát của hai chị cao vút với
những ca khúc nƣớc ngoài cũng nhƣ Việt
Nam khiến cho không khí vọng giáng sinh
càng thêm ấm áp mặc dù ngoài trời gió lạnh
rít từng cơn và có lẽ, cũng vì thời tiết lạnh lẽo
mà đêm vọng giáng sinh năm nay không đông
đúc nhƣ năm qua. Hy vọng sang năm, toàn
thể giáo dân của giáo xứ sẽ tham dự đầy đủ để
các anh chị của các ca đoàn cũng nhƣ các hội
đoàn lên tinh thần tập dợt và trình diễn thật
hay trong năm tới.
Phan Thu

Tin Yêu 2012
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Who’s your SAINTS ?????
A patron saint is someone who intercedes to God for any special
areas and needs. Can you match the Saints and their specialty?
1. patron of Charlotte, NC

A.Joseph of Cupertino(Superman!)

2. patron of North and South America

B. Nicholas

3. patron for happy marriages

C. Thomas Aquinas

4.patron of youth; young people

D. Mary, mother of God

5. patron of public schools

E. John Vianney

6. patron of students

F. Mary of Guadalupe

7. patron of air travelers; aviators

G. Anthony of Padua

8. patron of parish priests

H. Valentine

9. patron of bakers

I. Aloysius Gonzalez

10. patron of lost items

J. Martin de Porres

11. patron of ecology; nature

K. Francis de Sales

12. patron of writers; journalists

L. Francis of Assisi

Điệp Nguyễn

Tin Yêu 2012
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Hội Lêgiô Maria
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Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
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Lớp Việt Ngữ
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Lớp Giáo Lý
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Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình
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Ban Gây Quỹ
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