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Ga 1, 29-34
Khi ấy, ông Gioan thấy Chúa Giêsu tiến
về phía mình liền nói: "Ðây Chiên Thiên
Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian. Này tôi
đã nói về Ngài: Một người đến sau tôi,
nhưng đã có trước tôi, vì Ngài cao trọng
hơn tôi. Và tôi, tôi đã không biết Ngài,
nhưng để Ngài được tỏ mình ra với
Israel, nên tôi đã đến làm phép rửa trong
nước". Và Gioan đã làm chứng rằng:
"Tôi đã thấy Thánh Thần như chim bồ
câu từ trời đáp xuống và ngự trên Ngài.
Về phần tôi, tôi đã không biết Ngài.
Nhưng Ðấng sai tôi làm phép rửa trong
nước phán bảo tôi: "Ngươi thấy Thánh
Thần ngự xuống trên ai, thì đó chính là
Ðấng làm phép rửa trong Chúa Thánh
Thần". Tôi đã thấy và tôi làm chứng:
chính Ngài là Con Thiên Chúa".
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CHIA SẺ TIN MỪNG
MC - Phúc Âm hoá môi trường
Lm. Jos Tạ Duy Tuyền

Hiện nay ở VN, có một nghề rất dễ làm, rất dễ hái ra tiền mà chẳng cần qua
trường lớp đó là “nghề MC”. Thế nhưng, nghề MC cũng lắm trái ngang. Cũng có
những sự cố nghề nghiệp mà danh chẳng còn, hay phải ôm hận cả đời vì lỡ lời.
Như trường hợp của MC Lê Minh Ngọc của Đài HTV sau khi kết thúc bản tin về
an toàn giao thông, nam MC này đã nói: "Và như quý vị cũng đã biết, ngày hôm
nay là ngày quốc tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chắc chắn rằng nhu cầu
quý vị chúng ta đến viếng đại tướng chắc cũng sẽ có rất nhiều. Vì vậy mà chúng
ta cũng nên nhớ chấp hành đúng tín hiệu giao thông cũng như là sự điều tiết của
lực lượng cảnh sát chức năng để chúng ta có được một ngày quốc tang thật nhiều
niềm vui và thật an toàn." Quốc tang mà tràn ngập niềm vui thì thật là ngớ ngẩn!
Rồi mới đây, MC Yumi Dương dẫn chương trình Giọng hát Việt (The Voice
Vietnam 2013) cũng khiến dư luận phẫn nộ. Sau một tràng dài giới thiệu về hoạt
động từ thiện của các thí sinh Giọng hát Việt, Yumi Dương dẫn tiếp: “Xin khán
giả một tràng pháo tay cho các thí sinh trong chương trình cũng như đồng bào
miền Trung đang chịu bão lũ…”. Lỗi dẫn chương trình này lập tức trở thành “lỗi
kinh điển” gây bão dư luận trong năm 2013.
MC viết tắt bởi chữ Master of Ceremonies. MC được hiểu là người có tính hoạt
bát, tự tin trước công chúng, có kiến thức rộng, khôi hài, thanh lịch, duyên dáng,
có uy tín với công chúng. MC có khả năng dẫn dắt chương trình như một cầu nối
với khán giả, làm cho khán giả không chỉ say mê thích thú mà còn là một bộ
phận không thể thiếu trong kết cấu chương trình. Chương trình có thành công
hay không, phần nhiều là do tài năng của MC.
Như vậy, MC thật cần thiết cho một hoạt động tập thể. Nhờ MC mà tập thể gắn
kết với nhau trong một niềm vui chung. MC được ví như một người lái đò đưa
khách qua sông. MC dẫn khán giả đến với niềm vui còn mình thì chỉ vui vì niềm
vui của người khác. MC hoàn toàn quên mình để làm cho người khác được nổi
bật lên còn mình thì như người lái đò tiếp tục lặng lẽ đưa khách qua sông.
Gioan là một MC. Ông giới thiệu Chúa cho người khác. Ông là người dẫn
chương trình cho Đấng Thiên Sai thực hiện lời hứa. Ông đã hoàn thành xuất sắc
bổn phận của mình là dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông đã làm cho Chúa được
lớn lên còn mình nhỏ bé lại.
Nét đẹp của Gioan không phải ở sự duyên dáng bên ngoài hay ăn nói văn chương
mà nét đẹp của Gioan hệ tại ở đời sống giản dị, khiêm nhường. Ông không dùng
từ hoa mỹ. Ông nói rất dõng dạc “cái rìu đã liền gốc cây, nếu không sinh trái sẽ
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đốn đi”. Ông mời gọi mọi người hãy làm một việc gì đó để làm đẹp lòng Đấng
Cứu Thế. Việc mà ông Gioan mời mọi người cùng tham gia chính là “hãy sám
hối để dọn đường Chúa đến”. Ông không sống xa hoa ở đô hội. Ông vào hoang
địa sống nghèo khó ăn châu chấu và mật ong. Ông dành thời giờ sống cho Chúa
và với Chúa để nhờ đó mà ông có thể giới thiệu Chúa cho thế gian.
Người Kitô hữu cũng được mời gọi trở thành MC của Nước Trời. Một MC dẫn
người ta đến với Chúa. Một MC dẫn dắt người ta cùng sống lời Chúa. Một MC
để Chúa lớn lên còn mình luôn nhỏ bé lại. Một người MC tài năng không chỉ giỏi
chuyên môn, kiến thức rộng mà biết linh động sáng tạo trong những trường hợp
cụ thể. Một MC Kitô cũng không chỉ dừng lại ở việc giỏi Kinh Thánh mà còn
biết áp dụng từng lời Kinh Thánh trong những biến cố cụ thể hằng ngày.
Cuộc sống tốt đẹp biết bao nếu có những con người biết làm cho môi trường
được Phúc Âm hoá. Cuộc sống sẽ hạnh phúc biết bao nếu có những người biết
dẫn người khác cùng sống Lời Chúa, cùng thực thi Lời Chúa. Xin cho chúng ta
biết sống Lời Chúa trong chính cuộc sống của mình, dám làm chứng cho Tin
Mừng bằng cả cuộc sống là những trang Tin Mừng được mở ra. Ước gì chúng ta
mãi mãi là những MC dẫn người khác đến với niềm vui của Phúc Âm, của Nước
Trời. Amen.

SỐNG ĐẠO
TỪ ĐÁY LÒNG CỦA MỘT NGƯỜI HỒI GIÁO CHÂN THỰC
Tôi được sinh ra là người Hồi Giáo và đã sống suốt cuộc đời như một tín đồ Hồi
Giáo. Sau những cuộc tấn công khủng bố man rợ khắp nơi trên thế giới của hành
tinh này qua bàn tay của những anh em Hồi Giáo của tôi, và sau quá nhiều hành
vi bạo lực của những tín đồ Hồi Giáo ở nhiều nơi trên thế giới, tôi – một người
Hồi Giáo và là một con người, cảm thấy có trách nhiệm nói lên và kể ra sự thật
để bảo vệ cho thế giới, kể cả người Hồi Giáo, tránh khỏi một tai họa có thể thấy
trước và một trận chiến giữa các nền văn minh.
Tôi phải thừa nhận rằng giáo huấn hiện hành của Hồi Giáo kích động bạo lực và
sự thù ghét đối với những người không phải là tín đồ Hồi Giáo.
Chúng ta, những người Hồi Giáo là những kẻ cần phải thay đổi.
Cho đến nay, chúng ta vẫn chấp nhận chế độ đa thê, sự bạo hành thể xác của bọn
đàn ông đánh đập người phụ nữ và án tử hình đối với những người bỏ Đạo Hồi
để qua các tôn giáo khác.
Chúng ta chưa từng bao giờ có được một lập trường rõ ràng và vững chắc chống
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lại quan niệm về nạn nô lệ hoặc chiến tranh, chống lại phương thức truyền bá
Đạo chúng ta bằng cách chế ngự những kẻ khác vào Đạo Hồi và buộc họ phải trả
một loại thuế nhục nhã gọi là Jizia. Chúng ta đòi người khác phải tôn trọng tôn
giáo của chúng ta, trong khi chúng ta lúc nào cũng chửi lớn (bằng tiếng Ả Rập)
những kẻ ngoại đạo trong những buổi cầu nguyện vào ngày thứ sáu trong các
thánh thất Hồi Giáo.
Chúng ta phát ra thông điệp nào cho con cháu của chúng ta khi chúng ta gọi
những người Do Thái là “đồ hậu sinh của loài heo khỉ”? (dù rằng người Ả Rập
và người Do Thái đều là hậu duệ của ông Abraham)! Phải chăng đó là một thông
điệp của tình thương và hòa bình, hay là một thông điệp của sự thù hận?
Tôi đã từng đi vào Nhà Thờ và các Hội Đường ở đó họ đang cầu nguyện cho
những người Hồi Giáo. Trong khi đó thì mọi lúc chúng ta đều nguyền rủa họ, và
dạy cho những thế hệ con cháu chúng ta phải gọi họ là “bọn bất trung” và thù
ghét họ.
Chúng ta lập tức nhảy dựng lên theo “phản xạ của đầu gối” một cách tự động để
bào chữa cho Tiên Tri Mohammed khi có ai đó tố giác ông ta là kẻ thích ấu dâm
trong khi chúng ta lại hãnh diện về câu chuyện trong sách Đạo Hồi của chúng ta
kể rằng ông ấy đã cưới một bé gái bảy tuổi (tên là Aisha) làm vợ khi ông ta đã
ngoài 50 tuổi.
Tôi cảm thấy buồn khi nói rằng nhiều người, nếu không phải là hầu hết chúng ta,
đều hân hoan trong vui sướng sau vụ 9 tháng 11 và sau nhiều vụ tấn công khủng
bố khác. Trước mặt truyền thông thì người Hồi Giáo tố giác những vụ tấn công
đó, nhưng chúng ta lại khoan dung cho những kẻ khủng bố Hồi Giáo đó và có
thiện cảm với lý tưởng của họ. Đến nay thì những vị đỉnh cao “lừng danh” trong
giáo quyền đã không hề ban bố một Fatwa hay là một thông báo tôn giáo nào để
tuyên bố rằng Bin Laden là một tên lạc đạo, trong khi đó thì nhà văn Rushdie lại
bị tuyên bố là tên lạc đạo cần phải giết chết chiếu theo luật Sharia của Hồi Giáo
chỉ vì ông ta viết ra một cuốn sách chỉ trích Đạo Hồi.
Những người Hồi Giáo đã biểu tình để đòi quyền được đạo đức hơn là những gì
họ đã có tại Pháp, biểu tình đó là để chống lại lịnh cấm choàng khăn trùm đầu
Hejab, nhưng chúng ta đã không biểu tình với một niềm đam mê như thế đối với
một số quá lớn những vụ ám sát khủng bố. Chính sự im lặng tuyệt đối của chúng
ta đối với những kẻ khủng bố đã khiến chúng có thêm năng lực để tiếp tục thực
hiện những hành vi xấu xa của chúng.
Chúng ta, những người Hồi Giáo phải chấm dứt mang cái nguyên nhân gây ra
các khó khăn của chúng ta gán lên đầu người khác hoặc lên sự xung đột giữa Do
Thái và Palestine. Đây là một vấn đề
lương thiện khi xác nhận rằng nước Do
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Thái là ánh sáng duy nhất của sự dân chủ, của văn minh, của nhân quyền trong
khối các quốc gia Trung Đông.
Chúng ta đã xua đuổi những người Do Thái ra khỏi hầu hết các xứ Ả Rập mà
không chút bồi thường hoặc thương xót để biến họ thành những “người Do Thái
không quê hương” trong khi đó thì nước Do Thái đã chấp nhận cho hơn một triệu
người Ả Rập được sống trong lòng của họ, xem họ như những công dân Do Thái
để họ được hưởng đầy đủ quyền lợi của con người.
Ở nước Do Thái, những phụ nữ Ả Rập không thể bị đánh đập một cách hợp pháp
bởi bọn đàn ông, và mọi người đều có thể thay đổi niềm tin của họ mà không sợ
bị kết án tử hình bởi luật “lạc đạo” của Hồi Giáo, trong khi đó trong thế giới của
Hồi Giáo, không một ai được hưởng bất cứ điều gì trong những quyền lợi đó.
Tôi đồng ý là những người dân Palestine đang đau khổ, nhưng họ đau khổ là vì
những kẻ lãnh đạo của họ hư hỏng chứ không phải vì Do Thái.
Thật hiếm thấy những người Ả Rập đang sống tại Do Thái bỏ ra đi để về sống
trong những nước Ả Rập. Ngược lại chúng tôi thấy hàng ngàn người dân Palestine
vui sướng đi lao động tại nước Do Thái là “kẻ thù của họ”. Nếu nước Do Thái đối
xử tàn tệ với người Ả Rập như có kẻ đã rêu rao, thì hẳn chúng ta sẽ thấy được một
hiện tượng trái ngược lại.
Chúng ta, những người Hồi Giáo, cần phải gánh vác những nan đề của chúng ta và
đối mặt với chúng. Chỉ có lúc đó chúng ta mới có thể giải quyết được vấn nạn để
bắt đầu một kỷ nguyên mới sống trong hòa hợp với tình nhân loại của con người.
Những vị lãnh đạo tôn giáo phải chứng minh một lập trường rõ ràng và vững
chắc chống lại việc đa thê, ấu dâm, nô lệ, kết án tử hình đối với những kẻ bỏ Đạo
Hồi qua các tôn giáo khác, họ phải kết án những sự bạo hành thể xác của bọn đàn
ông lên phụ nữ, và khuynh hướng tuyên chiến với những kẻ ngoại đạo để bành
trướng Hồi Giáo.
Khi đó, và chỉ có khi đó thì chúng ta mới có quyền đòi hỏi những kẻ khác tôn
trọng tôn giáo của chúng ta. Thời điểm đã đến để chúng ta chấm dứt sự giả đạo
đức của chúng ta và công khai nói: “Chúng tôi, những người Hồi Giáo phải thay
đổi.”
Bs. TAWFIK HAMID, Ai Cập

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ
Đây Là Thời Kỳ Vĩ Đại Của Lòng Thương Xót
Trưa Chúa Nhật 12.1, trong buổi gặp gỡ các khách hành hương, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã chia sẻ về ý nghĩa của biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Qua đó,
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ngài nhắc nhở mọi người về hành trình đức tin được đánh dấu bằng phép rửa mà
mỗi người đã lãnh nhận.
“Anh chị em thân mến,
Hôm nay là ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa. Sáng nay, tôi đã ban bí tích thanh
tẩy cho 32 em nhỏ. Tôi cùng tạ ơn Chúa với anh chị em vì những thụ tạo mới
này và vì những sự sống mới. Tôi rất thích rửa tội cho trẻ em. Rất thích! Mỗi em
nhỏ được sinh ra là một món quà của niềm vui và hy vọng, và mỗi em nhỏ đến
lãnh nhận bí tích rửa tội là một điều tuyệt vời của đức tin và là một ngày vui của
gia đình Thiên Chúa.
Đoạn Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh rằng, khi Đức Giêsu đã lãnh nhận bí tích
rửa tội bởi ông Gioan tại sông Giođan, “các tầng trời mở ra” (Mt 3,16). Điều này
đã hiện thực hóa lời tiên tri. Thực ra, có một lời cầu khẩn mà chúng ta thường lặp
đi lặp lại nhiều lần trong phụng vụ mùa vọng: “Ước chi Ngài xé trời mà ngự
xuống” (Is 63,19). Nếu các tầng trời vẫn đóng lại, chúng ta sẽ luôn ở mãi trong
bóng đêm trên trái đất này, không hy vọng. Thế nhưng, khi cử hành lễ giáng
sinh, đức tin của chúng ta lại một lần nữa cho phép chúng ta tin chắc rằng Đức
Giêsu đã xé các tầng trời mà ngự xuống. Và trong ngày lễ Chúa Giêsu chịu phép
rửa hôm nay, chúng ta hãy cùng chiêm ngắm hình ảnh các tầng trời mở ra.
Khi Đức Giêsu đã lãnh nhận phép rửa sám hối từ Gioan Baotixita, tỏ sự liên đới
với những tội nhân – Người vốn không có tội và không cần hoán cải -, Chúa Cha
đã từ trời tuyên phán rằng: “Đây là con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về con”
(c.17) Đức Giêsu đã nhận được sự xác chuẩn của Cha trên trời, Đấng đã sai
Người đến để chung chia những điều kiện của chúng ta, sự nghèo hèn của chúng
ta. Chia sẻ là một biểu hiện xác thực của tình yêu. Đức Giêsu đã không giữ
khoảng cách với chúng ta, nhưng đã xem chúng ta như anh chị em và đã chia sẻ
mọi thứ với chúng ta. Và điều này làm cho chúng ta trở thành con cái của Cha
trên trời, cùng với Người. Đó là mặc khải và là nguồn mạch của tình yêu đích
thực. Đây là thời kỳ vĩ đại của lòng thương xót!
Dường như chúng ta không thấy trong thời đại chúng ta nhu cầu chia sẻ huynh
đệ và yêu thương nhiều hơn, phải hành xử với nhau bác ái hơn. Không phải là sự
hài lòng với sự trợ giúp tức thời cho những ai đang cần đến, không phải chơi trò
chơi, nhưng là một tình bác ái sẻ chia, quan tâm đến những khốn khó và đau khổ
của anh chị em. Cuộc sống của chúng ta sẽ ngập tràn hương vị biết mấy nếu
chúng ta để cho tình yêu Thiên Chúa đổ ngập tâm hồn mình!
Chúng ta hãy cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ chúng ta, qua lời chuyển cầu
của Mẹ, trong cuộc dấn thân theo Chúa Kitô của chúng ta trên hành trình đức tin
và đức ái, một hành trình được đánh
dấu bằng bí tích Rửa tội của chúng ta.”
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Đức Giáo Hoàng Phanxicô công bố danh tính các tân hồng y
Sau buổi đọc kinh Truyền tin Chúa Nhật ngày 12/01/2014, Đức Thánh Cha
Phanxicô đã công bố danh tính của những vị sẽ được phong hồng y sắp tới.
Trong thông báo của mình, Đức Thánh Cha nhắc lại việc trước đây ngài đã nói
về việc triệu tập một công nghị hồng y để suy tư và thảo luận về chủ đề gia đình.
Đức Thánh Cha cho biết ngài sẽ tấn phong 16 tân hồng y đến từ 12 quốc gia
khắp thế giới để diễn tả mối tương quan sâu xa giữa Giáo hội Rôma và các Giáo
hội khác trên khắp thế giới. Ngài cũng ấn định ngày lễ tấn phong hồng y là ngày
23/02/2014.
Sau khi công bố danh tính các tân hồng y, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người
cầu nguyện cho các tân hồng y để họ có được những đức tính của Chúa Giêsu là
Mục Từ Nhân Lành để có thể trợ giúp Giám mục Rôma trong việc phục vụ Giáo
Hội hoàn vũ của ngài.
Hồng y không phải là chức thánh (như giám mục) nhưng là tước vị do Tòa
Thánh đặt ra. Đa số các hồng y đều là giám mục nhưng tước hồng y vẫn có thể
được trao cho một số linh mục xuất sắc, từng giữ các chức vụ quan trọng trong
Tòa Thánh hoặc là những thần học gia nổi tiếng chẳng hạn như các linh mục
Yves M.J Congar, O.P, Henri de LuBac, SJ, Allen Dulles, SJ… Nhiệm vụ của
các hồng y là cố vấn, trợ giúp Đức Thánh Cha trong việc chăm sóc Giáo Hội
Công Giáo hoàn vũ. Khi một vị giáo hoàng qua đời, tất cả các hồng y đủ điều
kiện theo luật bầu cử đều đương nhiên là các ứng viên (potential candidates có
thể được bầu chứ không ra ứng cử) và cũng là những người được quyền bỏ phiếu
chọn Giáo Hoàng mới.
Dưới đây là danh sách 16 vị sẽ được tấn phong hồng y:
1. Đức cha Pietro Parolin, Tổng Giám mục hiệu tòa Acquapendente, Quốc Vụ
Khanh Tòa Thánh
2. Đức cha Lorenzo Baldisseri, Tổng Giám mục hiệu tòa Diocleziana, Tổng thư
ký Thượng Hội Đồng Giám Mục.
3. Đức cha Gerhard Ludwig Műller, nguyên Tổng Giám mục Regensburg, Tổng
trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin.
4. Đức cha Beniamino Stella, Tổng Giám mục hiệu tòa Midila, Tổng trưởng Bộ
Giáo Sĩ.
5. Đức cha Vincent Nichols, Tổng Giám mục Westminster (Anh Quốc).
6. Đức cha Leopoldo José Brenes Solórzano, Tổng Giám mục Managua
(Nicaragua).
7. Đức cha Gérald Cyprien Lacroix, Tổng Giám mục Québec (Canada).
8. Đức cha Jean-Pierre Kutwa, Tổng Giám mục Abidjan (Bờ Biển Ngà).
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9. Đức cha Orani João Tempesta, O.Cist., Tổng Giám mục Rio de Janeiro
(Brazil).
10. Đức cha Gualtiero Bassetti, Tổng Giám mục Perugia-Città della Pieve (Italy).
11. Đức cha Mario Aurelio Poli, Tổng Giám mục Buenos Aires (Argentina).
12. Đức cha Andrew Yeom Soo Jung, Tổng Giám mục Seoul (Hàn Quốc).
13. Đức cha Ricardo Ezzati Andrello, S.D.B., Tổng Giám mục Santiago del Cile
(Chile).
14. Đức cha Philippe Nakellentuba Ouédraogo, Tổng Giám mục Ouagadougou
(Burkina Faso).
15. Đức cha Orlando B. Quevedo, O.M.I., Tổng Giám mục Cotabato
(Philippines).
16. Đức cha Chibly Langlois, Giám mục Les Cayes (Haïti).
Đức Thánh Cha cũng kết nạp 3 vị nguyên Tổng Giám mục vào Hồng y đoàn vì
sự dấn thân phục vụ của họ đối với Tòa Thánh và Giáo Hội (Những vị này đã
trên 80 tuổi và không có quyền bầu giáo hoàng)
1. Đức cha Loris Francesco Capovilla, Tổng Giám mục hiệu tòa Mesembria.
2. Đức cha Fernando Sebastián Aguilar, C.M.F., Nguyên Tổng Giám mục
Pamplona.
3. Đức cha Kelvin Edward Felix, Nguyên Tổng Giám mục Castries.

Thư của Đức Thánh Cha gửi các Tân Hồng y sắp được tấn phong
Anh em thân mến,
Trong ngày công bố quyết định nhận anh em vào Hồng y đoàn, tôi xin gửi lời
chào thân ái đến anh em và đoan chắc sẽ ở gần bên anh em trong lời cầu
nguyện. Tôi hy vọng rằng, cùng với Giáo hội Rôma và “mặc lấy các đức hạnh và
tình cảm của Chúa Giêsu”, anh em sẽ giúp tôi phục vụ Giáo hội hoàn vũ trong
tình huynh đệ một cách hiệu quả.
Trở thành Hồng y không phải là được thăng quan tiến chức, cũng không phải
là nhận một vinh dự hay huân chương, nhưng chỉ đơn giản là để phục vụ, điều
này đòi hỏi anh em phải mở rộng tầm nhìn và mở rộng con tim. Và, dù có vẻ
là nghịch lý, khả năng nhìn xa hơn và yêu thương chan hoà mãnh liệt hơn lại
chỉ có thể đạt được bằng cách đi theo con đường Chúa đã đi: con đường xoá
mình đi và khiêm nhu, nhận lấy vai trò của người tôi tớ. Vì thế tôi xin anh em
hãy đón nhận tước hiệu này với quả tim đơn sơ và khiêm tốn. Và, nếu anh em
có vui mừng, thì hãy chắc chắn rằng tình cảm vui mừng ấy rất khác với mọi nét
bày tỏ của thế gian hay mọi hình thức ăn mừng trái với tinh thần đơn sơ, chừng
mực và khó nghèo của Phúc Âm.
Đến ngày 20 tháng Hai chúng ta sẽ gặp nhau để suy tư về gia đình trong hai
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ngày. Tôi sẵn sàng phục vụ anh em và tôi xin anh em cầu nguyện cho tôi và xin
mọi người cầu nguyện cho tôi.
Xin Chúa chúc lành cho anh em và xin Đức Trinh Nữ che chở anh em.
ĐGH Phanxicô

Đức Thánh Cha phê bình linh mục kinh tài, linh mục phô trương
VATICAN. ĐTC Phanxicô phê bình những LM kinh tài, phô trương không có
quan hệ chân thực với Chúa Giêsu.
Ngài đưa ra lời cảnh giác trên đây trong bài giảng thánh lễ sáng 11-1-2014, tại
nguyện đường Nhà Trọ thánh Marta ở nội thành Vatican. Đồng tế với ĐTC có
ĐHY Angelo Bagnasco, TGM Genova, chủ tịch HĐGM Italia, và một nhóm LM
thuộc quyền, trước sự tham dự của một số giáo dân.
Trong bài giảng, ĐTC diễn giải bài đọc thư nhứ I của thánh Gioan Tông Đồ và
nói về quan hệ của linh mục với Chúa Giêsu. Ngài nói: ”Linh mục chân chính là
người được Thiên Chúa xức dầu để phục vụ Dân Chúa, LM có quan hệ mật thiết
với Chúa Giêsu: khi thiếu quan hệ này, thì LM trở thành người không còn được
xức dầu nữa, thành người thờ ngẫu tượng, thờ thần là cái tôi của mình.”
ĐTC cũng nhận xét rằng khi tiếng tăm của Chúa Giêsu gia tăng nơi dân chúng,
thì Chúa rút lui vào nơi hoang vắng để cầu nguyện. Điều này chính là viên đá để
so sánh, để kiểm chứng các LM chúng ta xem chúng ta có đi tìm Chúa Giêsu hay
không? Đâu là chỗ của Chúa Giêsu Kitô trong đời linh mục của tôi? Phải chăng
đó là một quan hệ giữa trò và Thầy, giữa em với anh, giữa một người nghèo hèn
với Thiên Chúa, hay chỉ là một quan hệ hời hợt.. không đến từ con tim?”
ĐTC nhấn mạnh rằng: Những linh mục không còn được xức dầu nữa, LM giải
dầu (unto), thì họ gây hại dường nào cho Giáo Hội! Những linh mục như thế đặt
sức mạnh của họ nơi những điều hời hợt, trong sự háo danh... Bao nhiêu lần ta
đau lòng khi nghe nói: Kìa, đó là một linh mục huênh hoang, một linh mục
không có quan hệ với Chúa Giêsu! Một linh mục đã đánh mất sự xức dầu”.
ĐTC nói thêm rằng: ”Các linh mục chúng ta có nhiều khuyết điểm, tất chúng ta
là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta đến cùng Chúa Giêsu Kitô, nếu chúng ta tìm
Chúa trong kinh nguyện - kinh nguyện chuyển cầu, kinh nguyện thờ lạy - thì
chúng ta là linh mục tốt, mặc dù chúng ta là người tội lỗi. Nhưng nếu chúng ta xa
Chúa Giêsu, chúng ta phải tìm bù trừ tình trạng này bằng những thái độ .. phàm
tục khác. Và như thế có những thứ linh mục áp-phe, linh mục doanh nhân...
Nhưng linh mục thờ lạy Chúa Giêsu, linh mục nói với Chúa Giêsu Kitô, linh
mục tìm Chúa và để cho Chúa tìm kiếm: đó chính là trung tâm đời sống chúng
ta. Nếu không được như thế, thì chúng ta mất hết! Chúng sẽ nói gì với dân
chúng?”
”Ước gì quan hệ của chúng ta với Chúa Giêsu Kitô, quan hệ của những người
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được xức dầu với dân Chúa, ngày càng tăng trưởng nơi các linh mục chúng ta”
”Thật là đẹp khi thấy những linh mục hiến mạ sống mình như linh mục, và dân
chúng nói về các linh mục ấy: ”Cha này, cha kia khó tính, nhưng đó là một linh
mục! Dân chúng 'đánh hơi' giỏi lắm! Trái lại, khi dân thấy các linh mục thờ thần
tượng, những linh mục thay vì có Chúa Giêsu, thì lại có những thần tượng nhỏ,
tôn thờ cái thần tôi của mình, thấy các linh mục như thế, dân chúng nói: ”thật là
một kẻ tội nghiệp!”.
Và ĐTC kết luận rằng: “Điều cứu chúng ta khỏi những sự trần tục, khỏi sự thờ
thần tượng khiến chúng ta bị ”giải dầu”, điều giữ chúng ta trong tình trạng được
xức dầu, chính là quan hệ với Chúa Giêsu Kitô. Và ngày hôm nay, anh em đến
đây đồng tế với tôi, tôi cầu chúc anh em điều này: Anh em hãy đánh mất mọi sự
trong cuộc sống, nhưng đừng bao giờ đánh mất quan hệ này với Chúa Giêsu
Kitô! Đó chính là chiến thắng của chúng ta. Với điều đó, anh em hãy tiến bước!”

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN
Mừng Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ: Thứ bẩy 1/02/2014 @ 7:00 – 9:30 PM
I/ địa điểm: Nhà Thờ Blessed Teresa of Calcutta
II/mục đích:
_ gây quỹ xây dựng Thánh Đường
_ Cộng Đoàn ĐMLV ăn Tết
_ giới thiệu văn hoá & ẩm thực Tết truyền thống Việt Nam cho các Cộng
Đoàn bạn
III/giá vé:
__$20.00/ người lớn
__$10.00/ trẻ em dưới 12 tuổi
__Trẻ em dưới 5 tuổi: miễn phí
Tất cả mọi lợi nhuận thu được sẽ xung vào Quỹ Xây Dựng Thánh Đường.
Thánh Lễ Tân Niên Giáp Ngọ: CN 2/02/2014 @ 1:30 PM
_ bái nhang kính nhớ tổ tiên
_ dâng lễ vật đầu năm

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN
Cha mẹ có quyền định đoạt số phận của thai nhi không?
Lại thêm một mỹ từ được sử dụng trong nạo phá thai ở VN, đó là “sàng lọc trước
sinh”. Cách đây vài ba năm, tôi đã có
dịp đề cập tới cụm từ “Hút điều hòa”
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phải hiểu đúng nghĩa là phá thai sớm, nay thì cụm từ “sàng lọc trước sinh” cũng
chính là tội ác giết người, tội ác giết thai nhi.
Gần đây, theo dõi chương trinh O2 TV tôi thấy người ta nói nhiều về “sàng lọc
trước sinh”. Chương trình cũng đưa lên bài phóng sự về một phụ nữ đã đến bệnh
viện siêu âm, làm các xét nghiệm “sàng lọc” và cho kết quả: thai nhi bị dị tật
bẩm sinh, cần loại bỏ…
Sau lần xét nghiệm “sàng lọc” thứ hai ở trong nước cũng cho kết quả giống như
nhau, chị rất đau buồn vì đó là con đầu lòng của mình, chị đã nuôi một niềm hy
vọng mong manh, nên đã gửi các kết quả nêu trên ra nước ngoài xem xét lại,
không ngờ, kết quả hoàn toàn ngược lại. Thai nhi trong bụng không làm sao cả,
bé vẫn phát triển bình thường… Và sau đó chị đã sinh ra một cháu bé kháu
khỉnh…
Kết thúc thiên phóng sự là hình ảnh người mẹ rất hạnh phúc dẫn bé đi chơi. Điều
đó chứng minh rất rõ việc sàng lọc dành cho các thai phụ không phải lúc nào
cũng cho kết quả đúng 100%.
Hơn nữa, thực chất việc “sàng lọc trước sinh”, đưa tới đề nghị thai phụ phải đình
chỉ thai chính là tội giết người, giết trẻ em. “Quyền thứ nhất cuả trẻ em cũng như
người lớn là quyền được sống ngay từ lúc thụ thai” (Hội Đồng Châu Âu, tháng
10.1979).
Phá thai thì cứ nói thẳng ra là phá thai, chứ đừng cố tình gọi trệch ra là “sàng lọc
trước sinh” hay “hút điều hòa kinh nguyệt”, hay “thông kinh”, hay đi “điều
kinh”… Nó cũng tương tự như có rất nhiều mỹ từ hiện nay được người ta dùng
để lấp liếm che đậy cho những hành vi vô luân, bại hoại về đạo đức con người.
Ví dụ như ngoại tình thì phải gọi rõ là ngoại tình, đàng này lại bảo đó là “mạo
hiểm ngoài hôn nhân”. Lại ví dụ như ăn hối lộ thì phải chỉ rõ là hối lộ, lại nói
tránh ra là “nhận quà trên mức tình cảm”.
Tất cả những mỹ từ về chuyện phá thai nêu trên, thoạt nghe, mọi người rất dễ
nhầm tưởng rằng: khi người phụ nữ bị bế kinh thì phải đi thông kinh, đi điều
kinh, có ai ngờ thật ra đó là phá thai! Người ta lại còn ngụy biện “Sàng lọc trước
sinh” là nhân đạo, vì lo cho tương lai của bé sẽ phải chịu cảnh tàn tật, mặc cảm
thua chị kém em, tội nghiệp nó, lại có thể giảm được gánh nặng cho gia đình,
cho xã hội, lại còn nhờ vậy mà bảo đảm chất lượng… nòi giống cho cả đất nước
và dân tộc nữa chứ !?!
Người ta chủ trương “sàng lọc” để phân loại thai nhi khỏe mạnh lành lặn với thai
nhi bị dị tật yếu ớt. Cứ cho là kết quả “sàng lọc” chính xác, không sai sót tý nào,
quả quyết rằng thai nhi ấy bị dị tật 100% đi nữa thì chúng ta có quyền để giết
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chết thai nhi ấy đi hay không ?
Trên đời này không ai là con người hoàn hảo cả, cho dù đã từng được sinh ra
khỏe mạnh, trọn vẹn 100%. Tôi, hay bạn, hay ví dụ như ông Tổng Thống, ông
Chủ Tịch Nước Việt Nam chẳng hạn, đang khỏe mạnh thế này, chỉ cần bị tai
biến mạch máu là coi như bại xuội, méo mồm, chân tay co quắp ngay, hoặc đang
lành lặn thế này, bị bệnh hoạn hoặc tai nạn bất ưng, phải phẫu thuật cắt bỏ quả
thận hoặc tháo khớp chân tay, thế là thành bệnh nhân hoặc người khuyết tật ngay
lập tức. Thử hỏi khi ấy, vợ, chồng, hay con cháu chúng ta và nhân dân trong
nước có dám chích một mũi thuốc để giết chúng ta, “sàng lọc” luôn ông Tổng
Thống, ông Chủ Tịch Nước ấy không?!?
Thế mà con người ngày nay ích kỷ, ngụy biện, dựa vào lý lẽ dành tình cảm và
đối đãi “nhân đạo” đặc biệt cho thai nhi, cho gia dình, cho xã hội, để “sàng lọc”
thật kỹ, loại bỏ ngay để không phải nuôi nấng cưu mang những em bé bị mắc dị
tật bẩm sinh
Lời thề của Hypprocates: “Tôi không đưa cho ai thuốc độc, nếu họ có xin tôi, tôi
sẽ dứt khoát không cho. Cũng vậy, tôi cũng không đưa cho phụ nữ dụng cụ để
phá thai”. Vậy mà một số bác sĩ thời nay đã quên hoặc không thèm nhớ lời thề
đó, chỉ vì tiền và thành tích, chỉ tiêu phấn đấu, nhiều khi chẳng hỏi ý kiến đương
sự, cứ tự ý đặt vòng xoắn, dụng cụ hình chữ T vào tử cung người phụ nữ để buộc
họ phải tránh thai, hơn nữa, các bác sĩ phụ sản còn hăng hái xăng xái nạo phá
thai hàng loạt mỗi ngày tại các bệnh viện, các phòng khám, làm Kovac cho thai
nhi 7, 8 tháng phải sinh non, ra khỏi lòng mẹ nhiều bé vẫn còn ngọ nguậy thoi
thóp mãi mới chết !
Tôi còn nhớ, có một chuyện làm kinh hoàng nước Pháp khi phát hiện một gia
đình nông dân nọ, vì không có khả năng nuôi hai đứa con đã sinh ra nên đã bóp
mũi chết liên tiếp mấy đứa con khác khi nó vừa lọt lòng mẹ sau này. Thế là dư
luận xã hội rùm beng hô hoán, cho đó là… “sự dã man của thời thượng cổ”. Thật
là một sự kinh tởm, giả hình trơ trẽn! Giết chết các em trước hay sau khi chúng
được sinh ra thì có gì khác nhau đâu...
Lại một chuyện khác tương tự:
Một bà mẹ bồng một đứa con khoảng 15 tháng tuổi đến xin bác sĩ nạo phá cái
thai trong bụng mới được 4 tuần tuổi. Bà ta trình bày: “Thưa bác sĩ, cháu bé, con
tôi đang bế đây, mới có 15 tháng tuổi, mà bây giờ tôi lại trót mang thai thêm một
đứa nữa đã được 4 tuần rồi. Xin bác sĩ nạo thai giúp tôi để tôi còn có sức khỏe
nuôi cháu này…”
Bác sĩ mời chị ngồi và nói: “nạo phá thai ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy hiểm
12

hơn chị nghĩ. Tôi đề nghị nếu phải giết bỏ một cháu bé đi, thì chị hãy giết cháu
bé đang bế trên tay đây mà giữ lại bào thai cháu bé đang còn trong bụng, như vậy
tính mạng chị sẽ được an toàn hơn, bảo đảm giữ được sức khỏe cho bản thân
chị…” Nghe bác sĩ nói thế, chị tái mặt, bàng hoàng, rồi hiểu ra tất cả, chị vội
cám ơn bác sĩ và bế con quay về, thôi không nghĩ đến chuyện phá thai nữa.
Đúng là giết các em bé trước hay sau khi chúng sinh ra có khác gì đâu. Vậy mà
người ta ngày nay nạo phá thai, giết người một cách dã man, lại không bị ai lên
án, giết các thai nhi thì gần như chẳng được ai thương tiếc.
Mới cách đây không lâu, ngày 30.10.2011, tại ngõ Văn Chương, giữa thủ đô Hà
Nội, một thai nhi 7 tháng tuổi bị vứt trong xe rác. Cách đó không lâu một chị
quét rác cũng phát hiện 3 thai nhi khác cũng bị vứt trong thùng rác bên công viên
Lênin… Thật đau lòng và xót xa !
Xã hội văn minh, khoa học hiện đại, những năm gần đây Việt Nam đã đưa vào
sử dụng máy siêu âm, máy sàng lọc trước sinh, vận hành hết công suất, tận dụng
tối đa trong một chính sách nhắm đến mục tiêu “giảm tỷ lệ sinh tối đa”. Tất cả
chỉ để lừa dối xã hội và che đậy tội ác giết người. Cứ thế hàng năm tại Việt Nam
đã có khoảng 3 triệu sinh linh bé nhỏ bị loại ra khỏi cuộc đời. Các sinh linh bé
nhỏ ấy nào có tội tình gì? Không ai có quyền cho phép giết chết một người vô
tội, lại là một thai nhi, một phôi thai bé bỏng mong manh, không phương tự vệ
và kêu cứu!
Phải nói, tất cả các y bác sĩ, những người tư vấn khiến cho các bà mẹ phải nạo
phá thai và chấp thuận cho sàng lọc thai nhi, đều xúc phạm đến Thiên Chúa, làm
tổn thương con người, chống lại Sự Sống, là tàn hại nhân loại.
Tôi xin nêu lên những vấn nạn trên để mọi người chúng ta cùng trao đổi thảo
luận về Bảo Vệ Sự Sống, bảo vệ quà tặng vô giá mà Thiên Chúa đã trao ban cho
loài người chúng ta. Mong các bạn ở các Nhóm BVSS khắp nơi, trong Nam
ngoài Bắc, tích cực truyền thông, trở nên những chiến sĩ dũng cảm, can trường
trên “mặt trận” BVSS hiện nay trên quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta.
Maria TRẦN THỊ HƯỜNG, Nhóm BVSS Hà Nội

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Nhật Ký Của Một Đứa Bé Không Bao Giờ Chào Đời...
Và mình sắp là một bé gái. Tất cả mọi thứ đã được sắp xếp hết cả, thậm chí ngay
cả việc mình rất thích ngắm hoa nữa cơ!
Ngày 19-10Một số người nói mình chưa phải là
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một con người hoàn chỉnh, rằng mới

chỉ có mẹ mình thật sự tồn tại mà thôi. Nhưng mình là người mà, cũng giống như
mẩu ruột bánh mì nho nhỏ chưa phải là bánh mì thật sự sao. Mẹ là người, vậy thì
mình cũng thế.
Ngày 23-10Mới vừa rồi mình vừa mở hé đôi môi. Chà, để nghĩ coi cỡ một năm nữa, mình sẽ
nở nụ cười và sau đó biết nói. Chắc chắn tiếng đầu tiên mình thốt ra sẽ là : Mẹ...
Mẹ...ơi!
Ngày 25-10Hôm nay, tim của mình bắt đầu tự đập lấy. Từ giờ trở đi nó sẽ nhảy múa nhẹ
nhàng cho đến phút cuối đời của mình mà không nghỉ chút nào! Sau nhiều năm
chắc nó phải mệt mỏi. Nó sẽ dừng khi mình chết đi, chắc thế!
Ngày 2-11Mình lớn lên một chút từng ngày. Tay chân mình bắt đầu hình thành. Nhưng
chắc chắn mình phải đợi một thời gian khá dài trước khi đôi chân có thể giơ cao
để chạm vào tay mẹ, trước khi lòng bàn tay bé nhỏ có thể cầm được hoa và ôm
lấy ba...
Ngày 12-11Những ngón tay nhỏ xíu bắt đầu mọc ra trên bàn tay của mình. Ồ! trông chúng
nhỏ nhắn mà dễ thương làm sao! Mình sẽ được vuốt tóc mẹ nhờ chúng đấy nhé!
Ngày 20-11Hôm nay, bác sĩ nói với mẹ rằng mình đang sống ở đây, bên dưới trái tim của
mẹ. Ồ! chắc mẹ phải vui mừng biết bao! Mẹ có vui không hở mẹ?
Ngày 25-11Có lẽ ba mẹ đang đặt tên cho mình. Nhưng chắc ba mẹ chưa biết mình là con gái
đâu. Bí mật đấy nhé! Mình muốn được người khác gọi là bé May. À, mình đang
lớn dần lên đây!
Ngày 10-12Mình đang mọc tóc! Sao nó mượt mà và tỏa sáng quá. Mình tự hỏi tóc của mẹ có
giống thế không?
Ngày 13-12Mình vừa chớp mắt. Bóng tối bao phủ xung quanh mình. Khi mẹ sinh mình ra,
chắc là thế giới sẽ nhiều hoa và nắng ấm lắm. Nhưng điều mình muốn hơn cả là
trông thấy mẹ. Mẹ ơi! Mẹ có đẹp không hở mẹ? Con muốn nhìn thấy mẹ ghê!
Ngày 24-12Mình tự hỏi liệu mẹ có nghe thấy tiếng thì thầm của trái tim mình? Một số bạn
của mình ra đời hơi bị yếu một chút.
Nhưng trái tim mình rất khỏe mạnh. Nó
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đập đều đặn: tup-tup, tup-tup. Mẹ sẽ có một đứa con gái thật khỏe mạnh đó nha
mẹ!
Ngày 28-12Hôm nay, mẹ mình giết mình...

Chuyện cảm động chưa bao giờ có ở phòng phá thai
Sau vài người nữa thôi, chỉ vài chục phút nữa thôi sẽ đến lượt tôi. Sẽ thêm
một sinh linh nữa mất đi sự sống và tôi sẽ trở thành kẻ giết người tiếp
theo…
Khi phát hiện đã mang trong mình giọt máu của anh, tôi chết lặng. Tôi bấm
máy gọi cho anh, anh lo lắng khi nghe giọng đầy nước mắt của tôi. Nhưng
anh đang đi làm dự án xa, phải 1 tuần nữa mới có thể về bên tôi. Tôi hét vào
mặt anh “Đồ tồi, tôi có thai rồi”. Anh im lặng nghe tôi chửi bới, trách móc
rồi nhẹ nhàng “Anh sẽ chịu trách nhiệm”. Tôi biết anh sẽ nói như vậy, tôi
biết anh sẵn sàng chịu trách nhiệm cả đời với tôi. Nhưng bản thân tôi lại
không muốn trách nhiệm như thế…
Một tuần trôi qua mà tôi tưởng 10 năm. Chờ đợi anh về với nỗi nhớ nhung
mòn mỏi, với sự sợ hãi và lo lắng khôn cùng. Tôi đã quyết định sẽ phá bỏ
cái thai này bởi còn bao nhiêu ước mơ và dự định phía trước. Tôi không thể
rũ bỏ tất cả để trở thành một bà mẹ tuổi 20… Mặc anh thuyết phục, mặc anh
can ngăn và hứa hẹn sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cưới tôi, tôi vẫn nhất quyết phá
bỏ bào thai đang lớn dần.
Với sự cương quyết và ương bướng của tôi, tôi và anh đã có mặt ở đây. Nhìn
những người trẻ như tôi, thậm chí còn trẻ hơn lần lượt được đưa ra phòng
nằm nghỉ trong đau đớn, tôi thấy rùng mình, ớn lạnh. Anh ôm tôi vào lòng.
Dường như mọi nỗi uất ức, bực bội bị dồn nén, tôi hất tay anh ra.
Anh nhìn tôi, khuôn mặt lộ rõ nỗi khổ tâm khôn cùng. Tôi nức nở trong
vòng tay anh. Tất cả những uất ức cứ thế tuôn trào. Tôi nói về những dự
định của tôi, nói về ước mơ đi du học, ước mơ sẽ tự kiếm được nghìn đô để
có thể đi du lịch vòng quanh trái đất…Vừa nói tôi vừa đấm anh với tất cả
sức lực của mình. Mọi con mắt đổ dồn vào hai đứa nhưng anh vẫn nhẹ
nhàng ôm tôi vào lòng, khuôn mặt đầy nỗi dằn vặt và đau khổ.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc tôi và kể cho tôi nghe câu chuyện về người bạn thân
của anh. Năm thứ 2, chị bạn thân tìm đến anh khóc nức nở và nhờ anh đưa
đi đến đây để phá thai. Anh đã hết lời can ngăn nhưng hoàn cảnh của chị ấy
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không thể làm khác được. Ngồi đợi bạn vào phòng phá thai mà anh cảm
thấy đau đớn khôn cùng.
Và anh đã thề sẽ không bao giờ đặt chân đến đây nữa, bởi mỗi khi nghĩ đến
anh lại thấy tội lỗi và đau đớn như mất một phần máu thịt. Nhưng đến hôm
nay, cũng chính nơi anh đã đưa bạn anh đến, chính nơi anh thề lời thề ngày
nào, anh lại đang đưa tôi đi vứt bỏ chính đứa con của mình… Anh vừa kể,
những giọt nước mắt lăn dài. Lần đầu tiên tôi thấy anh khóc…
Tôi sững sờ nhìn anh. Tôi đã từng mơ có một gia đình êm ấm, một người
chồng yêu thương tôi và những đứa con. Tôi thèm khát không khí một gia
đình. Tôi là một đứa bé không có cha, mẹ sinh tôi khi mới 22 tuổi, mặc cho
sự chối bỏ trách nhiệm của cha tôi. Mẹ đã ở vậy nuôi tôi đến bây giờ, không
đi thêm bước nữa, dù có rất nhiều người muốn tiến đến hôn nhân với mẹ.
Nghĩ đến người cha không biết mặt mà tôi luôn oán hận tôi, nhìn khuôn mặt
đầy nước mắt của anh…Tôi chợt thấy mình may mắn hơn mẹ rất nhiều.
Những suy nghĩ, cảm xúc cứ thế chao đảo, tôi như kẻ bộ hành lạc lối đứng
trước ngã ba không biết đi đường nào. Bất chợt giật mình bởi tiếng gọi của
bác sĩ, thế là đã đến lượt tôi rồi sao? Anh ôm tôi chặt hơn, dường như muốn
giữ không cho tôi bước vào căn phòng kia.
Tôi như kẻ say sực tỉnh, choàng đứng dậy đưa số thứ tự cho bác sĩ, rồi quay
ra nhìn anh cười rạng rỡ. Tôi quyết định sẽ giữ lại đứa bé này. Tôi và anh sẽ
có một ngôi nhà yên ấm với tình yêu và những đứa con. Anh cười thật to, bế
tôi lên “Chúng mình cưới nhau em nhé. Anh thực sự hạnh phúc”. Dù con
đường phía trước còn không ít chông gai nhưng tôi tin, tôi sẽ vượt qua tất cả
bởi luôn có anh bên cạnh.
Mẹ sợ hãi khi tước bỏ cuộc sống của con
Gửi con của mẹ!
Mẹ viết những dòng này cho con, đứa con mà mẹ chưa từng một lần nhìn
thấy mặt, với sự ân hận, nuối tiếc và đau đớn tột cùng. Những ký ức xưa lại
ùa về trong mẹ, khi mà mẹ đã tự mình tước bỏ quyền sống của con. Mẹ biết
mẹ sai rồi con ạ. Ở đâu đó, một nơi rất xa xôi, hy vọng con sẽ lắng nghe
được những dòng tâm sự của mẹ. Con hãy cứ trách móc, oán hận và đừng
bao giờ tha thứ cho mẹ, con nhé.
Hôm nay, bạn cùng cơ quan mẹ mừng rỡ khoe là đã có bầu. Những niềm vui
hiện lên trên mặt cô ấy làm cho mẹ
chạnh lòng quá con ạ. Cô ấy sắp làm
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đám cưới trong niềm hạnh phúc hân hoan. Cho nên, em bé của cô ấy được
đón chào trong niềm vui như thế đấy con ạ. Tự nhiên nước mắt mẹ chực trào
ra. Một cảm giác mơ hồ, lãng đãng ùa về. Mẹ nhớ con, con yêu ạ. Những
khoảnh khắc tồi tệ cứ dần dần gợi về trong tâm trí mẹ.
Cái cảm giác vui buồn đan xen, lo lắng khi biết tin con có mặt cùng mẹ trên
đời. Cảm giác hoang mang khi không biết sẽ đón chào con như thế nào.
Cảm giác sợ hãi khi nghĩ đến việc tước bỏ cuộc sống của con. Cảm giác đau
xót khi một mình đến bệnh viện, lủi thủi trong ngày lễ, giữa cái giá lạnh của
Hà Nội những ngày cuối đông. Cảm giác tức ngực, khó thở khi quyết định
ký vào Đơn tự nguyện phá thai. Cảm giác nhói đau ở tim khi mà những tiếng
loảng xoảng của dụng cụ y tế kéo con ra khỏi cơ thể mẹ. Mẹ nhớ hết, cảm
nhận hết và rất rõ nữa con ạ. Giờ nó lại tràn về, xâm chiếm lấy trái tim mẹ.
Cảm giác đau đớn như còn mới nguyên.
Mẹ chưa một lần nói chuyện với bố con về những tâm sự, suy nghĩ và nỗi
buồn của mẹ. Mẹ luôn tỏ ra mạnh mẽ, sống lạc quan, yêu đời, vờ như không
quan tâm, không suy nghĩ nhiều về việc đã rời bỏ con. Mẹ đã tự sống dưới
bộ dạng của một con người vô tâm, tàn nhẫn thế đấy con ạ. Có thể, với bố
con hay bất kỳ người nào đó, việc bỏ đi một đứa trẻ là chuyện bình thường.
Nhưng với mẹ, chuyện không hề đơn giản thế, con ạ.
Mẹ sinh ra trong một gia đình mà ông, bà con luôn yêu thương, che chở cho
mẹ. Mẹ chỉ biết có học hành chăm chỉ để ra trường không phải làm ông, bà
của con phải lo lắng chuyện công việc của mẹ. Trong mắt ông, bà, họ hàng,
mọi người, mẹ là một người hoàn hảo, ngoan ngoãn, là niềm tự hào của cả
họ hàng. Mọi thứ tưởng chừng như suôn sẻ, viên mãn; suôn sẻ đến mức mẹ
thấy lo lắng.
Đúng là ở đời chẳng ai hoàn hảo được cả con ạ. Mẹ được cái này thì mất
cái khác. Mẹ yêu bố con, một thứ tình yêu mà với mẹ là "vĩ đại". Mẹ không
nghĩ là một con người như mẹ lại có thể dũng cảm để "ngược chiều gió thổi"
và yêu bố con. Tình yêu với mẹ như một thứ phù du, vô định, mẹ chỉ biết yêu
mà không cần đếm xỉa đến tương lai. Một mình mẹ chịu đựng cảm giác cô
độc, đau đớn mỗi khi mẹ một mình.
Cho đến tận bây giờ, mẹ vẫn là người cô độc con ạ. Đôi khi, mẹ oán hận
mình, oán hận số phận đã đưa đến cho mẹ tình yêu đó. Nó khiến mẹ đánh
đổi tất cả và gần như cũng đánh mất tất cả. Đánh mất lòng tự trọng, bản
thân mình, đánh mất cơ hội, tương lai, đánh mất hạnh phúc của những
người yêu thương mẹ. Và đánh mất con. Đó là điều mà mẹ nuối tiếc nhất.
17

Rồi bất chợt, khi tỉnh ra, khi cô độc, mẹ mới òa khóc. Mẹ sống trong cái vỏ
bọc của một con ốc chứ không phải là con nhím. Nếu là con nhím thì mẹ đã
biết xù lông lên để bảo vệ mình, bảo vệ con. Đằng này, mẹ chỉ rụt cổ vào
như một con ốc sên, đầy sợ hãi, hèn nhát.
Đôi lúc, mẹ tự hỏi mình rằng, tại sao cuộc đời lại trớ trêu thế. Và câu trả lời
dành cho mẹ, tất cả là tại mình, mình tự tạo ra số phận cho mình. Có những
lúc, mẹ cảm giác như muốn phát điên lên con ạ. Mẹ không thể sống đúng với
cảm xúc của mình, phải kìm nén, phải chịu đựng. Chịu đựng đến mức mà
cảm giác như mẹ có thể điên lên được con ạ. Phải chăng, mẹ đã chấp nhận
là mẹ phải chịu đựng hả con? Có đúng thế không con nhỉ? Hay mẹ vẫn được
quyền khóc khi buồn, cười khi vui hả con? Bố bảo rồi con ạ, mẹ phải vui vẻ,
phải yêu đời vì đã xác định như thế này; bố con sẽ không thay đổi. Cho nên,
những lúc mẹ buồn, cô độc, mẹ khóc, mẹ tủi thân, hờn dỗi, bố con sẽ không
vui, không thích, không hài lòng.
Cũng có những lúc mẹ nghĩ rằng mình sẽ tìm đến một kết thúc, cho cuộc đời
của mẹ. Mẹ sống mà chẳng bằng sống thì thà nhắm mắt, ngủ một giấc thật
dài thì hơn, con nhỉ? Nhưng rồi mẹ lại chẳng dũng cảm làm điều đó, lại
chẳng dám kết thúc cuộc sống của mình như khi tước đoạt cuộc sống của
con. Vì mẹ sợ sẽ làm tổn thương đến ông, bà và những người mẹ thương
yêu. Mẹ độc ác, tàn nhẫn quá phải không con?
Giờ đây, mẹ đang trống rỗng vô cùng con ạ. Nếu như có một phép màu, mẹ
ước thời gian quay trở lại, mẹ sẽ không bao giờ rời bỏ con. Mẹ đã nếm trải
đủ những cung bậc cảm xúc của cuộc sống này rồi, cho nên mẹ đã có thể
dũng cảm đón nhận mọi thứ. Mẹ sợ lắm, cái cảm giác cô độc như lúc này.
Bố con còn bận nhiều việc lắm, còn nhiều chuyện phải lo lắng cho gia đình
riêng của bố. Dù bố có ở cạnh mẹ hay không, có gọi điện hay nhắn tin hỏi
thăm mẹ hay không thì tình cảm của bố vẫn không thay đổi – bố con bảo
thế.
Mẹ chẳng tha thiết gì với những thứ tồn tại trong cuộc sống của mẹ. Mẹ chỉ
biết rằng, mẹ sẽ sống qua ngày đoạn tháng, "được đến đâu hay đến đó". Mẹ
chẳng muốn quan tâm, chẳng muốn níu kéo bất cứ thứ gì. Mẹ đã quá mệt
mỏi rồi con yêu ạ. Chẳng biết, con đường mà mẹ đang đi, còn những gì
đang chờ đợi mẹ ở phía trước, con nhỉ?
Mẹ của con
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Phở Đà Lạt
Vietnamese Cuisine
39400 Murrieta Hot Spring Rd #107
Murrieta, CA 92563.
Tel: 951-600-5700
Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm

Cho share Phòng
Nhà gần freeway 15 và Clinton
Keith, dư 2 phòng cho share,
bao giặc, sấy, điện và nước,
điều kiện dễ dàng
liên lạc: 951-473-0533

Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072
Email: trungmaisvd@aol.com
Website: www.svdvocations.org

Congregation of the Holy Spirit
Provine of the United States
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP.
Vocation Director
Off 773-734-4418
Cell 501-908-6188

brandon7cscp@aol.com
www.spiritans.org

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ
hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo.
Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống
hay đã qua đời.
Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com
Land For Sale:
Hesperia City. one half acre
corner lot on paved road near
Freeway 15 and Main Street off
ramp. Zoned 2-8 units per acre.
Water and electrical @ street.
Near new Walmart, new hotels,
and shopping. Only 60k.
Owner 714 675-3950.

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA.
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh
nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da,
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn
không để lại thẹo không cần uống thuốc,
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner
cho phái nam chống khô môi, thâm môi
Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950
www.ejbelle.com

Cha Trương Bửu Diệp:
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823
GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ
cho con cháu có nơi học hành.
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com
Giáo Xứ Trang Cảnh
L/L tại Mỹ:
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An
13552 Garden Grove Blvd.
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam
Garden Grove, CA 92868
Tel: 0903-877-053
Tel: 714-226-6175, 714-750-0266
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Chuyên môn sản xuất hột vịt
lộn organic

Kevin Khương Nguyễn, MD
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam.
Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế.
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám.

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật.
Anh Chị Ba: 951-926-9986
951-786-8693

29798 Haun Rd. #203
Menifee, CA 92586

951-301-9188

ARER Dental

ASIAN Printing

Thanh Chuong &
Nguyen Minh Chau DDS
560 N. San jacinto St
Hemet, CA 92543
951-765-3174

15101 Moran St., Westminster, CA 92683
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862
email: asianprinting@gmail.com
Chuyên in Thiệp Cưới và
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs
Medical Care

Kim Thu Pham

Bách Nguyễn, MD
Board Certified in Family Practice
41680 Ivy St, #A
Tel 951-677-2227
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528

R. E. Agent / Loan Consultant
Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780

COUNTRYLAND
REAL ESTATE & MORTGAGE
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115
Office: 619-282-9696 Fax: 619-516-1279

King Restaurant
Bánh Mì & Phở

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq. ft.
vùng Murrieta cho mướn. Sân rộng, gần
trường Alamos Elementary và Bella Vista
Middle School rất tốt. Góc
Murrieta/Winchester. $1550/tháng.
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122
Có thể dọn vào: Feb/1/2013

31333 Temecula Parkway, Suite 130
Temecula, CA 92583.
Phone: 951-303- 8405

Nhận Sửa Các Loại Máy
Vi Tính
Laptop, thay màn hình
Motherboard, D.C. Jacks
Liên hệ 951-813-5362

Redhawk Family Dentistry
44274 George Cushman Court,
Temecula,
CA 92592. Suite 205
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ.
Cell: 951-303- 8695

Blinds & Shutters
100% basswood shutters
2”&2.5” basswood blinds
2”&2.5” fauxwood blinds vertical

Free In-Home quote
Professional Installation
Phone: 626-572-3787
29350 BigHorn ct, Murrieta, CA

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.

Đặc
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân . Xin liên lạc: Kim

Tel 951-235-8103
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.
DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA

Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc
Bùi Hoài Albert, OMD. Nhận: Bảo Hiểm
Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ,
nghề nghiệp.
29950 Hunter Rd, #101, Murrieta, CA 92563
Cell: (702)-376-3971
Off: (951) 461-8377

Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid
Vehicle,Certified Master ASE
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer.
Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm

Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362
FULL REALTY – Service, Inc.
Realtor DRE License # 01806276
Liên lạc: D. “Chris” Nguyen. Cell: 951-834-7701
Email: nguyenchris@hotmail.com Fax: 951-870-4053
Website: www.chrisnrealestate.com

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn
Cosmetic, Braces & Implants
Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm

25100 Hancock Ave. # 112
Murrieta, CA 92562
Tel 951-304-7881
www.murrietasmiledental.com

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng. Nay con cầu khẩn Cha giúp con
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay. Đọc những lời nguyện này
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương
Bửu Diệp. Gia Đình Thuý Trần
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