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Cứ mỗi lần nghĩ tới dụ ngôn Chúa nói về gương yêu người, tôi lại buồn! Có một
cái gì như mĩa mai làm tôi hổ thẹn. Có một cái gì cay đắng làm tôi bứt rứt.Tôi tưởng
rằng khi đưa ra gương bác ái, Chúa sẽ bảo: Hãy bắt chước Thầy Cả này, người giào
hữu kia. Nhưng Chúa lại bảo: Hãy bắt chước gương người ngoại đạo (Samari)!
Không những thế, Chúa còn đem ra đối chiếu ba thái độ: Một của Thầy Cả, một của
người quý chức trong đạo (Lêvi) và một người ngoại giáo (Samari). So sánh lại
càng thấy rõ hai vị cao cấp trong tôn giáo kia thua kém xa người ngoại đạo!
Dụ ngôn Chúa kể cho một luật sĩ: “Người kia đi từ Giêrusalem đến Giêricô
dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ
đi, mặc người ấy nữa sống nửa chết. Tình cờ, có thầy tư tế cũng xuống trên con
đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên mà đi. Rồi cũng thế, một
thày Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh một bên ma đi. Song một người
Samari kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.
Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại,
rồi đặt người trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. Hôm sau ông
lấy ra hai quan tiền trao cho chủ quán và nói: Nhờ bác săn sóc cho người này, có
tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi tôi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác. Vậy theo ông
nghĩ, trong ba người đó, ai là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ
cướp? Người thông luật trả lời: Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với
người ấy. Đức Giêsu bảo ông ta: Ông hãy đi và cũng làm như vậy.’’ (Lc 10, 29 - 37)
Đây, càng suy càng thấy đau xót. Vị Thầy Cả chuyên giảng luật Chúa. Nhưng
luật căn bản của Chúa là luật bác ái thì Ngài lại không giữ. Thầy Lêvi thuộc hạng
người thế giá, lại chuyên lo việc đạo, nhưng điều răn chính của đạo là yêu thương
thì họ lại không thực hành.
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(Tiếp Trang 2)

Còn người Samari mà người Do Thái kể là kẻ ngoại,
không nên đi lại tiếp xúc, thì họ lại thực sự yêu người.
Ông thực sự yêu người, bởi vì ông dã thực sự cho đi.
Yêu thương là cho đi. Ông đã cho đi thời giờ, tiền của,
công lao khó nhọc của ông, bàn tay săn sóc của ông,
những lời an ủi của ông, những lo lắng của ông đối với
nạn nhân chứng tỏ ông đã cho đi rộng rãi tấm lòng yêu
thương chân thành của ông. Ông đã cho đi nhiều, nên
ông đã yêu thương nhiều. Còn hai vị kia có cho gì đâu để
đáng gọi là yêu thương!

Tôi có vào số những người đó không? Tôi biết rằng:
Đạo tôi là yêu thương và yêu thương là biết cho đi. Tôi
cũng biết rằng: Lịch sử đạo tôi không thiếu những gương
yêu thương. Nhưng nơi khác có, mà có thể đây là không
có. Trước có, mà có thể hôm nay không có. Nếu thực sự
hôm nay và ở đây không có, thì không gì đau xót bằng.
Là thành phần của đoàn thể, của ho đạo, của địa phận,
của Giáo Hội, tôi có trách nhiệm về sự thiếu xót đó.Tôi
đừng xét đoán ai. Tôi đừng trách ai. Tôi hãy tự xét mình
và trách mình trước.

Tất nhiên dụ ngôn nhắc lại đạo cũ. Các người trong
chuyện đều đã qua rồi. Nhưng tôi tự hỏi: Nếu hôm nay
Chúa đến đất nước này, hay đến miền này để giảng lại
dụ ngôn bác ái, Chúa sẽ đem ai ra làm gương? Biết đâu
Chúa sẽ nói ý nguyên dụ ngôn trên với những danh từ
mới.

Lạy Chúa Giêsu nhân từ, con xin Chúa thương cho
con nhìn rõ bổn phận yêu thương. Xin Chúa tha thứ mọi
lỗi lầm của con. Xin Chúa ban cho cộng đồng của con
được nhiều gương bác ái, để gương lành của họ nâng đỡ
dìu dắt sự yếu đuối của con. Chúa là tình yêu, xin làm
cho trái tim con trở nên giống trái tim Chúa.

Nghĩ tới đây tôi buồn kinh khủng. Tôi buồn vì thấy
nhiều khi chúng tôi giống hệt mấy người lãnh đạo tôn
giáo xưa. Họ đi đâu cũng đeo luật Chúa trước ngực,
nhưng trong lòng thì độc ác. Cũng thế, đi đâu chúng tôi
cũng mang theo danh hiệu của đoàn thể bác ái này, tổ
chức đạo đức kia, mở miệng ra là khuyên yêu thương
bác ái, nhưng, lòng chúng tôi chứa đầy ghanh ghét, hành
động vẫn ác nghiệt, lời nói xấu như mũi tên độc bắn lén
trong đêm.

ĐGM Bùi Tuần

Thiệp Mời
Ngày 4 Tháng 10 - 2015
Protect Life Sunday
Chúa Nhật Bảo Vệ Sự Sống - Vagsc 8 tuổi
Trân trọng kính mời Quí Giáo Sỹ, Quí Tu Sỹ &
quí bà con cô bác, đến tham dự
Giờ Đền Tạ & Thánh Lễ Đồng Tế
Cầu Nguyện Cho Sự Sống
Từ 3:00 PM - 5:00 PM Tại TTCG Orange - CA
Tiệc trà - Xổ Số
Do ĐC Mai Thanh Lương, GMP Or. Chủ Tế

Đôi khi chúng tôi có làm được ít việc bác ái, nhưng
bao lần làm để trình diễn hơn là thực sự bác ái. Tôi buồn
vì thấy, nhiều khi chúng tôi hành động giống hệt những
người Do Thái xưa. Họ không dám vào phủ đường của
Philatô, nại lý do nhà Philatô là nhà ngoại đạo, kẻ có đạo
vào đó sẽ mắc dơ. (Gn 18, 28)

Ở xa xin hiệp thông

Nhưng chính lúc đó, họ không ngại cáo gian và xin
lên án giết một người cực Thánh là Chúa Giêsu. Cũng
thế, nhiều khi chúng tôi cặn kẽ với một vài hình thức đạo
đức bề ngoài, nhưng lại coi thường các tội tày trời lỗi
đức yêu thương, như cứng cỏi với nhà nghèo nàn, khinh
dễ kẻ yếu đuối, tàn nhẫn với người đau khổ, nói xấu bỏ
vạ v.v... Tôi lo sợ chúng tôi cũng bị Chúa trách mắng
như ký lục và biệt phái xưa:

TTK Joseph Nguyễn Văn Liêm
HT Joseph Alexander Nguyễn Hoạt

Deacon Jerry Đào
Rev Vincent Nguyễn
Các em nuôi heo đất & Quỹ tiết kiệm xin mang đên Trung Tâm

Xin Chú Ý?

 Thánh Giáo Hoàng John Paul II Suốt đời Ngài đã truyền bá xứ điệp Thương Xót .
Ngài đã chết vào ngày lễ Chúa TX
& được phong Thánh trong ngày lễ kính LTXC
 ĐGH Francis mở Năm Thánh LTXC 2016

“Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả hình,
các ngươi ngốn cả nhà cửa các bà góa mà còn làm bộ
cầu nguyện lâu dài … “Khốn cho các ngươi, ký lục và
biệt phái giả hình các ngươi đi nộp thuế thập phân về bạc
hà, rau ngò, rau húng, nhưng lại bỏ rơi nhiều điều quan
trọng hơn hết của lề luật là lòng chính trực, lòng nhân
nghĩa, lòng thành tín.
Các ngươi gạn lọc con muỗi nhưng lại nuốt trôi con
lạc đà! “Khốn cho các ngươi, ký lục và biệt phái giả
hình, các ngươi rửa sạch chén đĩa, nhưng trong lòng thì
đầy tham ô vô độ.’’ (Mt 18, 33 - 35).

Xin giới thiệu cùng các Đấng & Quí Vị 2 cuốn sách :
- Nhật Ký LTXC Trong Linh Hồn Tôi - St Faustina
- Chúa Nói Với Các LM Của Người của LM George Kosicki, CSB

Có trên mạng www.vagsc.com
Cám ơn Dịch Giả Rev Ngọc Đính, CMC
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Thời gian: ngày, tháng, năm dài cũng không bao giờ ảnh
hưởng đến họ; vì họ luôn sống trong tình yêu Chúa, đôi

Tham Lam

mắt họ luôn hướng về nơi vĩnh cửu. Chúng ta thờ ơ với
phần rỗi và bo bo giữ lấy của cải chóng qua biết bao! Có

St Jean Marie Vianney

ai nói rằng mình sẽ sống mãi không? Chúng ta giống
như những người lo thu góp dự trữ lương thực cho cả

Tham lam là sự yêu thích quá mức những của cải vật

mùa đông; sau đó cái gì sẽ còn lại? Chẳng còn gì cả!

chất thế gian. Tham lam là sự say mê sai quấy và tai hại

Cũng vậy, cái gì còn lại cho người tham lam có nhiều

khiến chúng ta quên mất Thiên Chúa, quên các Bí tích,

của cải khi cái chết đến bất thình lình? Nếu không phải

quên cầu nguyện, mà chỉ nghĩ đến những thứ như vàng

là vài tấm ván hòm che phủ, và sự thất vọng vì không

bạc, nhà cửa, đất đai… Người tham lam giống như con

thể mang theo mình tất cả vàng bạc châu báu. Người

heo đi tìm đi tìm thức ăn trong đống bùn lầy dơ dáy mà

tham lam thường chết trong thất vọng, và phải tính sổ

không biết chúng từ đâu ra. Nghiêng chiều về thế gian,

với ma quỷ về sự tham lam vô độ của mình. Những

người tham lam không còn mơ ước những của cải thiêng

người tham lam keo kiệt thường bị phạt ngay ở đời này.

liêng. Hạnh phúc của họ không còn là Thiên Đàng nữa.

Dưới đây là một câu chuyện minh chứng.

Người tham lam không làm điều gì tốt lành cho đến lúc

Thánh Hilarion một hôm cùng đi với các môn đệ đến

chết. Họ say sưa tích góp của cải, lúc nào cũng lo lắng

thăm các cộng đoàn. Ngài đi ngang qua một vườn nho, ở

về nó, nếu bị mất mát một chút xíu, họ tiếc rẻ ngày đêm.

đó có một tu sĩ keo kiệt, ra lệnh cho những người giữ

Sống trong giàu sang họ vẫn không có lòng tận hưởng,

vườn ném đá và đất vào những ai đi ngang qua đó, để

giống như một người ở giữa sông nhưng bị chết khát;

không có ai đụng đến những chùm nho của ông. Lòng

nằm trong đóng gạo nhưng bị chết đói. Người tham lam

keo kiệt này đã bị trừng phạt đích đáng. Năm đó vị tu sĩ

có mọi sự nhưng không dám tiêu xài; vàng là vật thánh

keo kiệt này thu hoạch ít hơn thường lệ, và khi ép nho ra

của họ sùng bái nó như là chúa của mình. Ngày nay có

rượu, lại trở thành dấm chua.

nhiều người thờ ngẫu tượng, có nhiều người lo nghĩ về
của cải hơn là lo tôn thờ và phụng sự Thiên Chúa. Họ ăn

Ngược lại có một vị tu sĩ khác tên là Sabbas có lòng

cắp, lừa đảo, kiện tụng lẫn nhau, thậm chí coi thường

nhân từ, một hôm, đến, mời thánh nhân và các môn đệ

thánh luật của Chúa. Người tham lam làm việc cả ngày

ghé vào vườn nho của mình để nghỉ ngơi và giải khát.

Chúa Nhật và những ngày lễ trọng, không có gì có thể

Thánh Hilarion đã chúc lành cho vườn nho của vị tu sĩ

làm thỏa mãn được đôi tay tham lam của họ.

tốt lành này và cho các tu sĩ của ngài đến đó, tất cả đều
được nghĩ ngơi và ăn uống no nê. Vài tháng sau, Sabbas

Người tín hữu tốt lành không nghĩ đến thân xác nay còn

thu được ba trăm thùng rượu thay vì bình thường như

mai mất, nhưng chỉ quan tâm đến linh hồn bất tử của

mọi năm chỉ có mười thùng.

mình. Đang khi còn sống trên thế gian, họ luôn gắn bó
với linh hồn của mình. Họ siêng năng trong những công

Chúng ta hãy noi gương vị tu sĩ Sabbas này sống vô

việc tông đồ của Giáo Hội, tha thiết cầu nguyện, thánh

vị lợi để được Thiên Chúa chúc lành cả đời này lẫn

hóa ngày Chúa Nhật, tham dự Thánh Lễ sốt sắng. Cuộc

đời sau.

đời họ thật hạnh phúc biết bao!

St Jean Marie Vianney
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deviation) của người khác.Người Mỹ thường hay nói

Là Người Kyto Hữu
Chúng Ta Có Trách Nhiệm
Với Người Khác Không ?

: “ Let me alone. None of your business = Để mặc tôi.
Không phải là việc của anh ( chi, ông, bà..). Đây là
tiêu biểu cho chủ nghĩa cá nhân, không muốn ai chỉ
huy, hay can thiệp vào đời tư của mình và mình cũng

LM Ngô Tôn Huấn

không muốn bận tâm gì đến người khác. Trước thực
trạng trên đây, là người tín hữu Chúa Kitô, chúng ta
không thể sống như những người vô tín ngưỡng hay

Trả lời: Chúa dựng lên con người để sống chung với

theo cá nhân chủ nghĩa và tục hóa để chỉ biết sống

người khác, trước hết là ở trong một gia đình và sau đó

cho mình và không muốn để ý đến người khác.

trong một xã hội lớn hay nhỏ. Nghĩa là không ai sống lẻ

Ngược lại, đức bác ái Công Giáo dạy ta không những

loi một mình trong một ốc đảo (oasis) không có ai ở

phải biết thông cảm, quan tâm đến và nhât là yêu

chung quanh mình. Vì thế người ta đã định nghĩa con

thương tha nhân như chính mình, dựa trên lời Chúa

người là một sinh vật có xã hội tính. (man is a sociable

Giêsu đã dạy các Tông Đồ trước khi Người bị trao

being) Là người Việt Nam, trước kia từng chịu ảnh

nộp và thọ nạn thập giá : “ Thầy ban cho anh em một

hưởng nặng nề của Nho giáo với tam cương ngũ thường,

điều răn mới. Là anh em hãy thương yêu nhau. Như

là những nguyên tắc đạo đức căn bản để xây dựng con

Thầy đã thương yêu anh em…” (Ga 13 : 34).

người từ trong gia đình ra ngoài xã hội; với những bổn

Yêu thương anh chị em như Chúa yêu thương chúng ta

phận và trách nhiệm đòi buộc mọi người phải sống và thi

có nghĩa là mình muốn điều gì tốt và hữu ích cho mình

hành để xứng đáng là tín đồ của Nho Đạo. Liên quan đến

thì mình cũng phải mong muốn và làm điều ấy cho

sự liên đới giữa người với người, không ai được khuyến

người khác, không phân biệt giầu nghèo, địa vị xã hội,

khich “sống chết mặc bay” để chỉ biết ích kỷ nghĩ đến

mầu da tiếng nói, vì tất cả đều là con cái Thiên Chúa, là

mình, lo cho mình và dửng dưng đối với người khác.

anh chị em với nhau và đều được Chúa Kitô hiến mạng

Ngược lại ngày nay, với văn hóa và văn minh Âu Mỹ, cá

sống mình để cứu chuộc cho.

nhân chủ nghĩa ( individualism) lại được đặc biết đề cao
và thực hành ở khắp nơi.

Cụ thể, trong phạm vi gia đình, cha mẹ có trách nhiệm
nuôi nấng và dạy dỗ con cái không những về thể lý, về

Người Việt chúng ta đang sống ở các nước Âu Mỹ

học vấn, và đặc biệt về mặt thiêng liêng. Trong lãnh vực

cũng không khỏi chiu ảnh hưởng của các trào lưu tục

này cha mẹ có trách nhiệm rất lớn vì phần rỗi của con

hóa (vulgarism) cá nhân chủ nghĩa, tôn thờ vật chất,

cái tùy thuộc rất nhiều vào tinh thần trách nhiệm của cha

tiên bạc và hư danh trần thế. Do đó, những giá trị

mẹ. Thật vậy, sau khi sinh con ra, cha mẹ phải sớm lo

tinh thần như nhẫn nhục, chịu đựng, tha thứ, hy

liệu cho con mình được lãnh nhận bí tích rửa tội để cho

sinh, chung thủy, nhân nghĩa, vị tha, danh thơm tiếng

con được tái sinh sớm trong sự sống mới hầu có hy vọng

tốt của văn hóa Khổng Mạnh đã bị coi nhẹ, hay xem

được vào Nước Trời, như Chúa Giêsu đã nói với ông già

thường khiến cho rất nhiều người không còn e sợ tai

NI-Cô-Đê-MÔ xưa:

tiếng để dễ chấp nhận những việc mà xưa kia không

“Thật tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước

ai làm, hay rất ít người dám làm, như ly dị, ngoại

Thiên Chúa nếu không sinh ra bởi nước và Thần

tình, con cái không vâng phục cha mẹ, người lớn

Khí.” (Ga 3 :5).

dửng dưng trước sự đau khổ hay tha hóa (moral
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Sinh ra bởi nước và Thần Khí có nghĩa là được tái sinh

Nếu Ta phán với kẻ gian ác rằng: Hỡi tên gian ác,

qua Phép Rửa để trở nên tạo vật mới, được gọi Chúa là

chắc chắn người phải chết, mà ngươi không chịu nói

CHA và có hy vọng được vào Nước Trời mai sau. Có hy

để cảnh cáo nó từ bỏ con đường xấu xa, thì chính kẻ

vọng thôi chứ chưa hẳn là chắc chắn 100% vì còn tùy

gian ác ấy sẽ phải chết vì tội của nó, nhưng Ta sẽ đòi

thuộc vào thiện chí cúa trẻ em khi lớn lên thành người có

ngươi đền nợ máu nó. Ngược lại, nếu ngươi đã cảnh

đủ lý trí vá ý chí tự do (Free will) để quyết định hướng

báo kẻ gian ác phải từ bỏ con đường của nó mà trở

đi cho đời mình về mọi phương diện, nhất là về mặt

lại, nhưng nó không trở lại, thì nó sẽ phải chết vì tội

thiêng liêng.

của nó; còn ngươi, ngươi sẽ cứu được mạng sống
mình.” ( Ê-dê-kien 33: 7-9)

Ngày nay, do ảnh hưởng của các chủ thuyết vô thần, duy
vật chất vô luân, và cá nhân chủ nghĩa đang lan tràn

Lời Chúa trên đây không những áp dụng cho cha mẹ,

mạnh mẽ ở khắp nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và

con cái và vợ chồng trong gia đình mà còn áp dụng cho

Tây Âu, trong nhiều gia đình Công giáo đã xảy ra những

mọi tín hữu sống chung trong một Cộng Đoàn, một giáo

bất đồng giữa con cái và cha mẹ về niềm tin có Thiên

xứ hay một đoàn thể Công Giáo Tiến Hành, hay nơi làm

Chúa. Có nhiều con cái không muốn nghe cha mẹ dạy

việc chung với người khác. Nghĩa là nếu biết ai làm điều

bảo phải siêng năng tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật

sai trái về luân lý, đạo đức và kỷ luật (Giáo Luật) của

và học hỏi lời Chúa để biết sống Đạo cho có chiều sâu.

Giáo Hội, như khai gian để lấy vợ hay chồng khác (nói

Có gia đình con cái còn chất vấn cha mẹ tại sao lại đem

dối chưa hề kết hôn) mà mình biết rõ thì phải khuyên

chúng đi rửa tội khi còn bé mà không để chờ cho chúng

bảo hay tố cáo cho giáo quyền nơi đương sự đang muốn

lớn khôn để tự quyết định việc này. Tệ hại hơn nữa là có

kết hôn sai trái với người khác. Hoặc có người đã ly dị

những con cái tự ý gia nhập các giáo phái không hiệp

nhưng chưa được tháo gỡ hôn phôi cũ theo giáo luật mà

thông với Giáo Hội Công Giáo, hoặc sống như kẻ vô

lại sống chung với người khác như vợ chồng, rồi vẫn đi

thần, mặc dù đã được rửa tội khi còn bé. Lại nữa, nhiều

lễ và rước Mình Thánh Chúa, thì người biết việc này

con cái tự ý kết hôn với người không Công giáo hoặc cứ

phải trình cho Cha Xứ hay Quản nhiệm Cộng Đoàn biết

sống chung vói bạn trai hoặc gái mà không kết hôn .

để ngăn cản và giúp họ hợp thức hóa hôn phối trước khi
tiếp tục xưng tội và rước Mình Thánh Chúa.

Trước những thực trạng đáng buồn này, dĩ nhiên không
cha mẹ nào đồng ý, nhưng cũng không thể ngăn cấm

Lại nữa, nếu giáo dân biết có linh mục nào giảng dạy sai,

được tự do của con cái. Dầu vậy cha mẹ vẫn có trách

như một linh mục kia, (theo lời kể của hai nhân chứng)

nhiệm phải nói cho con cái biết sự sai trái của chúng.

đến dâng lễ ở tư gia và đã mời mọi người hiện diện lên

Nếu chúng không nghe thì mình hết trách nhiệm trước

rước Mình Thánh Chúa, không phân biệt họ có là người

mặt Chúa. Ngược lại, nếu không nói hay khuyên bảo con

Công Giáo và đang sống trong ơn phúc hay không ! vị

cái điều hay lẽ phải để chúng khỏi lún sâu vào hố sai

linh mục này nói : Chúa đã chết để tha thứ hết rồi, khỏi

lầm, tội lỗi thì cha mẹ sẽ có lỗi về sự hư mất của con cái

cần phải xưng tội nữa dù có tội trọng! Chưa hết, linh

mình, căn cứ vào lời Chúa phán qua miệng ngôn sứ Ê-

mục này còn chứng hôn cho một cặp vợ chồng kia ngay

dê-kiên sau đây:

trong nhà thương theo lời yêu cầu của người mẹ đang
đau nặng và muốn cho con gái được kết hôn trước khi

“Phần ngươi, hỡi con người, Ta đã đặt ngươi làm

nhắm mắt. Linh mục này đã chứng hôn mà không cần

người canh gác cho nhà Israel Ngươi sẽ nghe lời từ

biết tình trạng hôn phối của đôi vợ chồng kia cũng như

miệng Ta phán ra, rồi thay Ta báo cho chúng biết.
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không cần biết đôi hôn phối đó có thuộc thẩm quyền

theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được

mục vụ của mình hay không. Sau nữa, linh mục này

giải quyết căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân.

cũng không biết rằng mọi bí tích, – trừ bí tích sức dầu

Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh.

bệnh nhân và hòa giải , đều không được phép cử hành ở

Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe thì hãy kể nó

tư gia hay trong nhà thương.

như một người ngoại hay một người thu thuế.” (Mt
18: 15-17)

Do đó, việc sai trái này phải được trình cho Bề Trên Địa
Phận cụ thể là Giám mục địa phương biết để ngăn cản và

Tóm lại, Chúa đòi buộc chúng ta không những phải yêu

sửa sai linh mục đó.

thương người khác mà còn phải quan tâm đến phần rỗi

Ngoài ra, nếu biết người Công giáo nào làm nghề hay

của anh chị em cùng chia sẻ niềm tin với mình – kể cả

những dịch vụ sai trái về đức công bằng như khai gian

những người không có niềm tin mà chúng ta phải cầu

để giúp người khác lấy tiền của bảo hiểm (tai nạn xe cộ)

xin cho họ được có đức tin như chúng ta để cùng có hy

. Làm hôn thú giả để lấy tiền của người muốn sang Mỹ

vọng được cứu rỗi và vui hưởng hạnh phúc đời sau.

theo diện vợ chồng, nhất là tham gia vào việc buôn bán
phụ nữ cho các tổ chức mãi dâm trá hình dưới chiêu bài

Câu Chúa hỏi Cain “Aben, em ngươi đâu rồi?” (St 4:9)

môi giới “hôn nhân nước ngoài”. Hoặc tệ hại hơn nữa là

cũng sẽ là câu hỏi Chúa đăt ra cho mỗi người chúng ta

mở sòng bài bạc, cá độ, mãi dâm, buôn bán cần sa, ma

trong ngày Phán Xét. Cụ thể, Chúa sẽ hỏi cha mẹ :

túy… thì vì lương tâm và phần rỗi của họ, đòi buộc
những ai biết rõ những việc làm trên đây của những

“con cái của ngươi đâu? Hoặc hỏi vợ chồng: “ Người

người đó, thì phải nói cho họ biết những sai trái về luân

phối ngẫu của ngươi đâu? “ Tại sao lại ly dị, bỏ nhau

lý để mong họ từ bỏ những con đường dẫn đưa đến hư

để đi lấy người khác, dù đã có con cái và sống chung

mất đời đời. Nếu họ không nghe lời mình khuyên bảo,

với nhau nhiều năm?”

thì mình hết trách nhiệm căn cứ theo lời Chúa dạy trên
Tóm lại, chúng ta- vì đức bác ái- có trách nhiệm liên đới

đây.

với người khác đặc biệt về mặt thiêng liêng. Trách
Thiên Chúa cực tốt cực lành đầy yêu thương và tha thứ

nhiệm tinh thần này phải được thể hiện trước hết trong

nhưng lại chê ghét mọi tội lỗi và mong muốn cho con

gia đình giữa cha mẹ và con cái, giữa vợ chồng với nhau

người xa lánh tội lỗi để được ơn cứu rỗi nhờ công nghiệp

và giữa anh chị em trong gia tộc. Thứ đến là những

cứu chuộc của Chúa Kitô. Do đó, muốn sống đẹp lòng

người thân quen trong cộng đoàn, giáo xứ hay nơi làm

Chúa thì phải quyết tâm xa tránh mọi tội lỗi và nguy cơ

việc. Sau hết, chúng ta còn có bổn phận phải cầu xin

đưa đến phạm tội cho chính mình và cho người khác. Và

cách riêng cho những người chưa nhận biết Chúa được

để tránh nguy cơ tội lỗi cho người khác, chúng ta có

mau biết và yêu mến Người như chúng ta, vì Thiên

trách nhiệm “sửa lỗi anh em”vì lợi ích thiêng liêng của

Chúa “Đấng cứu độ chúng ta, Đấng muốn cho mọi

họ như Chúa đã dạy các môn đệ xưa :

người được cứu độ và nhận biết chân lý” ( 1 Tm 2: 4).

“Nếu người anh em của anh trót phạm lỗi, thì anh

Ước nong những điều giải thích trên đây thỏa mãn câu

hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu

hỏi đã được đặt ra .

nó chịu nghe thì anh đã được món lợi là người anh

LM Ngô Tôn Huấn

em mình. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem
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Đêm
Canh Thức
Ở Copacabana.

Nhưng Philipe đã bị bất toại và ngồi xe lăn, anh cho biết “Đây
là cây Thập Giá, cây Thập Giá Chúa gửi đến cho tôi, để cho
tôi có thể đến gần Ngài hơn, sống nhiều hơn trong ân sủng
và tình yêu của Chúa”.Ba triệu tiếng vỗ tay nổ ra ào ào,
nhưng Philipe ngăn họ lại và nói: “Xin im lặng, chúng ta
lắng nghe Chúa Thánh Thần” Người thanh niên 23 tuổi yêu
cầu mọi người cầm hãy cầm cây thánh giá mà mà họ đang đeo
ở trên cổ lên, và nhìn vào cây thập giá ấy. Anh xin mọi người
suy gẫm trong thinh lặng: “Thập Giá mà Chúa đã ban cho tôi
là gì? Thập Giá mà Ngài muốn tôi thực hiện cho tình yêu
của Ngài là gì? Khiến cho 3 triệu người kể cả ĐGH

PX
Một câu chuyện bi thương làm ba triệu con tim sững sờ.
Anh Felipe Passos đã làm cho 3 triệu con tim rúng động
khi anh chia sẻ câu chuyện riêng tư cuả mình trong đêm
canh thức tại bãi biển Copacabana, cùng với ĐGH
Francisco.

Francis phải thinh lặng suy tư và cầm thánh giá.
.

Anh cho biết đã phát hiện ra và chấp nhận cây thánh giá
cuả mình: đó chính là chiếc xe lăn cuả anh. Anh Felipe,
một thanh niên độc thân người Brazil mới 23 tuổi, đã
phát biểu tại đêm canh thức cuả Trẻ Thế Giới ngày 27
tháng bảy trước sự hiện diện cuả Đức Giáo Hoàng.
Anh kể lại đã tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới ở Madrid
vào năm 2011, và đã cam kết hai lời hứa thiêng liêng.
Anh hứa sẽ sống trong sạch cho đến khi kết hôn và chăm
chỉ làm việc để gây quĩ cho nhóm Ponta Grossa, một
nhóm thanh niên cầu nguyện ở tiểu bang Paraná của
Brazil, để có thể cùng nhau tham gia Ngày Giới trẻ Thế
giới một lần nữa, tổ chức năm nay tại Rio de Janeiro.

.

Với nguồn tài chánh eo hẹp Philipe và nhóm bạn bè gây
vốn bằng cách làm thêm nhiều công việc nặng nhọc và
cùng một chuẩn bị tinh thần bằng cầu nguyện và tôn thờ
Thánh Thể ăn chay và làm việc phúc đức.
Nhưng một sự khủng khiếp đã xẩy ra: “Vào tháng giêng
năm nay, hai ngày trước khi tôi lên 23 tuổi, hai thanh
niên đã đột nhập vào nhà của tôi, súng trên tay, đòi cướp
số tiền, mà chúng tôi đã dành dụm với rất nhiều hy sinh”
Philipe nói: “Tôi nghĩ về những nỗ lực rất lớn của nhiều
ngày tháng, về những hy sinh của những người trong gia
đình, của bạn bè đồng nghiệp … tất cả những cái ấy sắp
sửa bị cướp đi trong khoảnh khắc và vì thế tôi cương
quyết bảo vệ nó” .Anh Philipe thành công trong việc bảo
vệ được số tiền tiết kiệm của nhóm, nhưng đã bị một
viên đạn vào người, hầu như kết liễu cuộc sống của anh.

Me Têrêsa
Nói Về Phá Thai
“Phá thai chính là giết người. Trẻ nhỏ là quà tặng
của Thiên Chúa. Nếu bạn không muốn có nó, hãy
giao em bé cho tôi”

Đối bệnh viện thì cho tôi là đã chết, tim ngừng đập nhiều lần,
và các bác sĩ đã nói với cha mẹ tôi rằng “cậu bé này không có
hy vọng” nhưng tôi vẫn còn ở đây và nhóm của tôi vẫn còn
đến đây được chỉ vì lòng thương xót của Chúa” Philip nói.

“Sự phá hoại nền hoà bình kinh khủng nhất chính là
việc phá thai, vì nếu người mẹ nhẫn tâm giết chính
con mình thì bạn cũng có thể giết tôi và tôi có thể
giết bạn, vì giữa chúng ta chẳng có mối liên hệ nào.”

Toàn thể bãi biển đông nghẹt người hầu như bị lên cơn sốc
trong một sự im lặng đến nghẹt thở. Đức Giáo Hoàng Francis
nhìn anh chăm chú. Anh Philipe kể lại cảnh tượng anh bị hôn
mê thở qua ống dưỡng khí, trong khi cộng đoàn giáo xứ của
anh liên lỉ cầu nguyện và làm việc hy sinh hãm mình cho
anh.Cuối cùng thì anh tỉnh dậy, điều đầu tiên là anh xin rước
Mình Máu Chúa, và anh đã hồi phục mau chóng.

“Chính thật là sự nghèo nàn khi quyết định đứa trẻ
phải chết để bạn được sống theo ý bạn.”
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Sứ Mệnh
Người Samarit Nhân Lành

Thêm
Chiếc
Quan
Tài
Nữa
Được
Làm
Phép

Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo Ý Chúa,
Làm chân tay cho người què cụt,
Làm đôi mắt cho người đui mù,
Làm lỗ tai cho người bị điếc,
Làm miệng lưỡi cho người bị câm
Làm tiếng kêu cho người chịu bất công.
Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đồng lúa,
Để đưa cơm cho người đói đang chờ,
Đưa nước cho người họng đang khô,
Đem thuốc thang cho người đang đau ốm,
Đem áo quần cho người đang trần trụi,
Đem mền ấm cho người rét đang run.

Tin từ Vagsc VN - Một họ đạo kia, có một gia đình vô
cùng nhân hậu, người cha gia đình làm việc tại một nhà
thương nọ. Chính vì thế, người Samarit nhân hậu này có
dịp tiếp xúc với các bệnh nhân sắp sửa lìa đời. Nếu gặp
bệnh nhân nào bị bác sĩ chê, nhà thương chán, thân
nhân không có, hoặc nghèo túng không ai đoái nhìn; nếu
bệnh nhân đáng thương đó chịu theo người Samarit
Nhân Lành này về nhà, họ sẽ được săn sóc trong một túp
lều tôn ở góc vườn, mà nếu người đau yếu này bằng lòng
theo Chúa, ông ta rửa tội và săn sóc cho đến khi bệnh
nhân lìa đời, ông ta tự tẩm liệm và cùng bà con chôn cất
họ nơi nghĩa trang như một người giàu có.

Lạy Chúa, xin cứ gửi con ra đường vắng,
Thắp đèn soi cho ai bước trong đêm,
Đốt lửa ấm cho những ai giá lạnh,
Truyền cảm thông cho lữ khách đơn côi,
Nâng phẩm giá cho người đời chà đạp,
Đem tự do cho những kiếp đọa đầy,
Lạy Chúa, xin cứ gửi con vào thôn xóm,
Đem an hòa cho những ai bất thuận,
Đem an bình cho những kẻ sống âu lo,
Đem ủi an cho người đang sầu khổ,
Đem niềm vui cho những ai bất hạnh,
Đem vận may cho những người gặp rủi ro.

Khi nghe tin trên, Vagsc thấy việc làm của vị đó vô cùng
tốt lành, nhưng sợ gia đình này sẽ bi tan vỡ, vì còn vợ và
các con, chắc không ai bằng lòng, nên chúng tôi khuyên
anh em phải tìm cách khác. Nhưng ít lâu sau được anh
em Vagsc VN cho biết: Khi ông ta lên đài Đức Mẹ quét
rác, thì chính bà vợ thay thế trông coi bệnh nhân; nếu có
khi ông bà cả hai mắc bận, thì các con cái thay thế săn
sóc kẻ khốn khó ấy. Thật là một gia đình có lòng nhân
hậu; một bệnh nhân vừa ra đi, lại có một bệnh nhân
khác sắp sửa đến … Người Samarit Nhân Hậu này làm
việc từ thiện ấy đã nhiều năm qua trước sự chứng kiến
của cha xứ và bà con trong họ đạo.

Lạy Chúa, xin cứ dùng con làm tất cả
Cho mọi người được hạnh phúc an vui
Còn phần con, xin gửi hết nơi Ngài,
Là Thiên Chúa, là tình yêu, là lẽ sống,
Ngài cho con tất cả niềm hy vọng,
Để tin yêu mà vui sống trọn đời …
Lm Nguyễn Công Đoan, Dòng Tên

Vagsc có giúp đỡ ông một số tiền nhỏ, hỗ trợ việc từ
thiện này. Ông ta đã tâm sự với Vagsc VN: “Gia đình tôi
làm việc này nhiều năm qua. Chúng tôi cũng có nhận
được sự giúp đỡ của bà con trong họ đạo, có khi đôi ba
chục ngàn, tiền VN, chứ chưa bao giờ nhận món quà tiền
triệu như qui Hôi VAGSC đã trợ cấp ngày hôm nay.
Cầm số tiền này trong tay chúng tôi vô cùng cảm động
thật muốn rơi lệ. Chúng tôi sẽ dùng số tiền này để trả nợ
chiếc quan tài vừa mua thiếu chủ nhà hòm, và sửa chữa
lại túp lều tôn này cho khang trang hơn. Cám ơn, quí hội
Vagsc nhiều lắm”.
Ước gì, lòng thương xót kẻ khốn cùng lan tràn khắp
nơi trên quê hương -

Oct 4 - 2015
Respect Life Sunday - Prayer For Fetuses
Cầu Cho Thai Nhi - Tại TTCG Or. 3:00PM - 5:00PM

Vagsc
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75 Ngàn Thai Nhi Đã Ghi Nhận
Được Chôn Cất Nơi Nghĩa Trang Thai Nhi Bến Cốc
Joseph Alexander Nguyễn Hoạt

Thu góp các thai nhi vương vãi khắp nơi

Đại Diện Vagsc ngày 12 tháng 4 - 2015, chúng
tôi đã đến thăm nghĩa trang Thai Nhi Bến Cốc,
Nghĩa trang này nằm vào địa danh tỉnh Bắc
Ninh, không xa phi trường Nội Bài là mấy, và
chỉ cách thủ đô Hà Nội đôi chục dặm đường.
Nơi đây Đức Cha Cosma Hoàng Văn Đạt
Giám Mục Bắc Ninh hàng năm thường đến
đây cử hành Thánh Lễ vào dịp lễ kính các
Thánh Anh Hài. Và Ngài cũng là người cha đỡ
đầu cho nghĩa trang thai nhi này.

Chuẩn bị chôn cát các em trong huyệt mộ

Nghĩa trang Thai Nhi Bến Cốc được giúp bởi
Ông Toma Nguyễn Văn Thao, chị Anna
Nguyễn Thị Nhiệm, chị Anna Nguyễn Thị
Quý. Ba vị này khởi sự nghĩa trang thai nhi
này bắt đầu từ năm 2007.
Đặc biệt có hai em bé thật anh hùng trẻ rất can
đảm là Vincente Nguyễn Minh Hiếu 14 tuổi,
và em Vincente Nguyên văn Toàn 16 tuồi, mỗi
ngày sau khi đi học về thường đến nghĩa trang
thu góp thai nhi giúp các bà bỏ vào trong bao
nylon, ướp trong tủ đá, rồi đem chôn trong mộ
huyệt rất sạch sẽ chu đáo. Chúng tôi cũng xin
Cha GĐ Caritas BN đặc biệt lưu tâm đến hai
em này trong việc học hành. Diện tích nghĩa
trang khoảng 600 m2, và dự định mua thêm
khoảng 360 m2 nữa để làm lối ra vào.
Vagsc

Tẩm liệm xác các thai nhi là chôn cất các thánh Anh Hài

Thai nhi trong tủ đá lạnh lẽo chờ ngày an nghỉ trong mồ

Chôn Cất Thai Nhi
Hay Cứu Vớt Trẻ Thơ
Đó Là Hai Công Việc
Chính Yếu Của Vagsc
Xin bà con giúp đỡ gây quỹ
Bảo Vệ Sự Sống
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tâm hồn tôi trĩu nặng, mong sao ngày mai có một tia
sáng hy vọng sưởi ấm cõi lòng! Ngày tháng đìu hiu cứ
lần lần tiến tới; rồi bỗng nhiên một ngày kia, một bà
trong hội Các Bà Mẹ Công Giáo giới thiệu cho tôi, đến
Mái Ấm Tình Mẹ của các Nữ Tu. Cảm tạ ơn Trời, tôi đã
tới và được nhận vào Mái Ấm; các Nữ Tu đã dang rộng
đôi vòng tay đón chào, tôi thật sự cảm động, hàng lệ đã
tuôn trào ra khoé mắt, vì nhà dòng này đã cứu vớt tôi.

Cao Quí Thay !
Thiên Chức Làm Mẹ
Đứa Con Khờ Dại

Sinh ra và lớn lên nơi thôn quê nghèo nàn, mồ côi cha
mẹ từ thuở ấu thơ, được bà ngoại săn sóc, nuôi dưỡng.
Sống nhờ vào đồng tiền của những lá trầu, quả cau,
buôn thúng bán mẹt ngoài chợ. Chợ là nhà, sạp là
giường, đó là kỷ niệm thời thơ ấu của đời tôi.

Chính tại nơi đây tôi cảm nhận được rất nhiều, về mọi
phương diện, mọi khía cạnh đều đặt trên tình cảm chân
thành, và tình yêu thương được san xẻ chan hòa; không
còn mặc cảm tự ti… Thay vào đó là những suy nghĩ
đứng đắn về con người, về cuộc đời nên sống và đáng
sống. Chúng tôi, một đại gia đình, không cùng cha cùng
mẹ, nhưng cùng dưới một Mái Ấm, cùng chung một sự
giáo dục; cùng vui hưởng dưới sự săn sóc của các Nữ
Tu. Cùng sinh hoạt vui chơi, học hành, chia sẻ tâm sự
đầy vơi, và những tính toán dự định cho tương lai …
Lòng yêu thương của các Nữ Tu dành cho chúng tôi thật
dạt dào, các Dì đã coi chúng tôi như em ruột của mình.
Đối với tôi, còn hơn thế nữa, các Dì là người mẹ sinh ra
tôi lần thứ hai trong cuộc đời.

Vì hoàn cảnh và nhu cầu cuộc sống, tôi đã rời bỏ mái
ấm gia đình để tìm công ăn việc làm khi vừa học xong
lớp chín. Hy vọng giúp ngoại tôi phần nào giảm bớt
những khó khăn trong tuổi già sức yếu. Còn bản thân tôi
may ra sẽ có một nếp sống tự lập, và một tương lai tốt
đẹp hơn. Quyết định ra đi, xa ngoại, xa mảnh đất thân
yêu tôi đang sống. Từ xứ Quảng vào Saigon cách nhau
quá xa … Tôi đã vào thành ở một quán cà phê bình dân
nọ, nhưng thực sự đây không phải là quán cà phê, mà là
quán cà phê ôm, nơi tiếp khách làng chơi ong bướm.

Các Nữ Tu từng chỉ bảo, an ủi, và động viên chúng
tôi: “Hãy can đảm đối diện với thực tế, vui tươi để đứng
vững trong cuộc sống …” Các Dì chăm lo từng bữa ăn
thật đầy đủ. Khi các chị em chúng tôi sinh nở, việc này
đối với các bậc tu trì làm sao để ý (?), thế nhưng các mẹ
đã săn sóc chu đáo không để một chị em nào phải bận
tâm. Không quản ngại đêm tối đưa chúng tôi đi bệnh
viện, ở bên chúng tôi cho đến khi mẹ tròn con vuông, tôi
thường nói đùa: “Dì coi sóc chúng em như trực Phòng
Cấp Cứu.”

Đau thương cho tôi, những đồng tiền tôi nhận được
từ người chủ quán, là những đồng tiền bỏ ra của những
người khách xa lạ, nhưng nó lại là số tiền đóng học phí,
và tiền dùng cho các nhu cầu cần thiết của tôi. Thật trái
với những giấc mộng, tôi hằng mơ ước và ươm dệt
tháng ngày … Cuộc sống không đơn giản như mình mơ
tưởng, đường đời có quá nhiều cạm bẫy, con người
thường yếu đuối trước những cám dỗ, một khi phải xa
nhà, thiếu thốn tình cảm gia đình.
Chính tôi đã vấp ngã thật đau, sau một lần trao thân
cho một tình yêu cuồng nhiệt, không biết đắn đo, suy
tính! Kết quả tình yêu vụng trộm đó đã hình thành trong
tôi một bào thai. Lúc này, tôi thật sự hoảng loạn và lo
lắng. Đã có lần, tôi muốn phá bỏ bào thai, hoặc tự kết
liễu đời mình. Vì sợ tiếng đời cười chê, mỉa mai, châm
biếm … Lòng tôi đầy hoang mang, khiếp sợ, thật sự tôi
cảm thấy bị chơi vơi, chao đảo giữa dòng đời …Không
nơi nương tựa, không người thân, không cơm ăn, nước
uống … Chủ trọ sau khi biết tôi có thai, họ đã đuổi tôi
đi. Giờ phút này tôi như cánh lục bình đơn độc, trôi dạt
giữa biển đời .., trong lòng tôi miên man về một suy nghĩ
muốn“tự tử”.

Tôi đã sinh con của tôi trong vòng tay yêu thương
của người mẹ, đã mang con 9 tháng 10 ngày trong dạ
mình, và giờ này tôi được nhận thiên chức làm mẹ…
Còn gì cao đẹp hơn mà các Nữ Tu đã dành cho chúng
tôi, trong Mái Ấm. Đôi khi bữa cơm chỉ có nước mắm
hay muối tiêu, tôi vẫn cảm thấy ngon vô cùng. Tôi mong
sao không chỉ có các chị em đang ở Mái Ấm trong thời
gian này, mới được hưởng ơn phúc đó, mà các chị em
khác đến sau chúng tôi, cũng được vui hưởng sự trìu
mến ấy, bây giờ và mãi mãi … Tạ ơn Chúa, dù con đã
mất cha mất mẹ, nhưng cho con tìm lại được phụ mẫu,
và anh chị em thiêng liêng. Những vị thân yêu này, đã
sống thân cận với con, đồng cảm với hoàn cảnh của con,
nâng đỡ dìu dắt con trên đường đời. Mai này, dù ở
phương trời nào, hoàn cảnh nào, con vẫn nhớ mãi Mái
Ấm Tình Mẹ … Mục đích ngôi nhà này cho ai? Để làm
gì? Nhớ ơn Hội Dòng nhớ ơn Quí Ân Nhân xa gần, và
đặc biệt Hội Từ Thiện Người Samari Nhân Lành đã cho
con một tình yêu chân thật, đã sưỏi ấm tâm hồn con giá
lạnh, bằng tình thương vô bờ vô bến.

Đúng hay sai, bon chen hay vất vả long đong, không
làm tôi nhụt chí (tôi kiên trì vừa học vừa làm), nhưng khi
thất bại trên đường tình thì như muôn ngàn mũi tên đâm
nát con tim, và muôn ngàn ý nghĩ „bị phản bội‟ cấu xé
tâm can thủy chung của tôi… Lang thang khắp đầu
đường cuối phố, hầm cầu … nhiều khi quá đói, gói mì
sống là bữa ăn thịnh soạn. Khi màn đêm buông xuống,
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gặp chuyện không lành thậm chí là rất hệ trọng, nên tôi
nói tiếp: Thế em muốn gặp anh ở đâu? Nếu thầy đồng ý
thì thầy có thể xuống sát bãi biễn nơi đó sẽ ít người qua
lại. Tôi đồng ý và chàng thanh niên bê một chiếc bàn
nhỏ với hai ly nước tiến xuống nơi mà anh thấy an toàn
nhất. Vừa ngồi xuống thì anh đã bắt đầu câu chuyện về
nỗi ám ảnh sợ hãi của mình mà anh cho đó là những
bóng ma bắt anh đền mạng. Đầu anh cúi xuống đất với
dọng run rẫy:

Sao
Bố
Mẹ
Lại
Giết
Con ?

“Em chết mất thầy ơi, em đã giết người!”
Câu chuyện này có thật như trong nội dung tôi kể và
nhân chứng hiện nay vẫn sống. Để thêm phần cuốn hút,
tôi đã dùng những hình ảnh và lối diễn tả chân thực để
lập luận và sâu chuỗi các vấn đề nối kết với nhau một
cách logic để câu văn dễ đọc và dễ hiểu hơn. Nếu ai có ý
định phá thai xin đọc bài này.

Và tất cả câu chuyện được anh ta kể lại trong tiếng khóc
mỗi lúc một lớn hơn:
“Năm em học lớp 10 em đã yêu một bạn gái và rồi bạn
gái em đã có thai. Vì đang dỡ dang trong việc học nên
em và cô ấy đã đồng ý đi phá thai”… “Năm lớp 11 bạn
gái em có thai lần thứ 2 và cái thai ấy cũng được giải
quyết như lần thứ nhất”

Khoảng nữa đêm vào một dịp mùa hè khi tôi còn giúp
Cha bố tại giáo xứ Lộc Mỹ, bổng nhiện có một số điện
thoại lạ điện đến hỏi:

Nói đến đó tôi thấy người thanh niên bổng dưng im lặng
vì bị nghít bởi anh khóc rất nhiều và rất lớn. Tôi cố gắng
động viên anh bình tĩnh lại và anh tiếp tục kể:

- “Xin lỗi, anh có phải là thầy tu Công Giáo không?”
+ Vâng! Tôi là người đi tu, anh có việc gì không?
- Xin Thầy đến giúp em một việc, em rất cần có thầy!
Em là người lương dân và hiện nay em đang làm việc ở
bãi tắm Cửa Lò.

“Em khốn nạn lắm thầy ơi! Đến năm lớp 12 người yêu
em lại tiếp tục có bầu nhưng cái thai đó không thể phá
được vì thai nhi đã gần chào đời. Em đã dẫn người yêu
đi hết các bệnh viện và bất cứ chỗ nào và tìm mọi cách
để trục bằng được cái thái ấy. Nhưng tất cả đều từ chối
vì cháu bé quá lớn... Vì thế em đã đút thật nhiều tiền cho
một bác sỹ và họ đã đồng ý làm” chàng thanh niên khóc
to hơn và nấc nghẹn ngào trong tiếng nói bị ngắt quảng:
“Vì thai của người yêu em to quá, nên bác sỹ phải nong
âm đạo ra thật lớn rồi dùng kềm cắt từng phần thi thể
của đứa bé và đưa ra từng phần một!”

+ Xin lỗi em, anh không thể đến bây giờ nếu việc của
em không ảnh hưởng đến tính mạng, vì trời đã khuya vả
lại muốn đi thì phải xin phép Cha bố. Hơn nữa đường từ
Lộc Mỹ ra bãi tắm Cửa Lò rất vắng và nguy hiểm, nên
có gì thì ngày mai anh sẽ đến.
Người thanh niên đồng ý và nói cho tôi biết là tối ngày
mai, đúng 7h30 em sẽ gặp thầy tại bãi biển và cho luôn
số Ki-ốt là nơi mà anh ấy cần gặp. Đúng giờ hẹn tôi đã
có mặt tại địa chỉ như đã hẹn trước. Ít phút sau, có một
thanh niên dáng người gầy guộc với nét mặt buồn tiến lại
và hỏi:
“Anh có phải là người mà tối qua em xin gặp không?”
Đúng rồi, có chuyện gì quan trọng không em?

Nghe đến đó toàn thân tôi toát mồ hôi và không thể
kiềm chế được nên tôi tát thẳng vào mặt anh một cái rất
mạnh: “Sao em ngu thế? Em là người có học mà hành sử
không bằng súc vật.” Thế rồi tôi ngồi im lặng, còn anh ta
thì nằm lăn xuống bờ cát và khóc nức nở với những câu
đầy ăn năn: “xin con tha thứ cho bố! Bố không phải là
người mà là một quái vất độc ác.”

Xin lỗi thầy ở đây em không thể nói được vì nếu bố mẹ
em biết thì chắc là chết tại chỗ luôn thầy à! Với câu trả
lời ấy làm cho tôi biết chàng thanh niên này chắc chắn

Tôi để anh khóc hồi lâu và anh gắng gượng ngồi lên rồi
tiếp tục kể: “Sau khi học hết lớp 12 tụi em đã chia tay.
Cô ấy lấy một người ở Hà Tĩnh, còn em lấy vợ Nghệ An
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nhưng có một điều trùng hợp mà em và cô ấy phải đối
mặt hằng ngày! Cả 2 đứa tụi em đều không thể sinh con
và điều kỳ lạ là mỗi khi em và cô ấy nhắm mắt để ngủ
thì nghe rất rõ tiếng trẻ con khóc và van xin thảm thiết
“sao bố mẹ lại giết con”

Tiếng Khóc Của Thai Nhi
Sao giờ đó Ba Mẹ tràn hạnh phúc
Giọt yêu thương vội vã kết thành con
Gió Xuân nhẹ … mơn môi xuân rạo rực
Mẹ không ngăn, để mát thấm vô hồn
Mùa Xuân chín, quả xuân tròn ba tháng
Mẹ tìm Ba hớn hở báo tin mừng
Ba tái mặt – tay ôm đầu – im lặng
Mẹ nhìn ba, cũng mắt lệ rưng rưng
“Vì kinh tế hai ta chưa ổn định
Vì Mẹ anh chưa biết mặt dâu con
Là con thảo, anh không thể trái lịnh
(Mới tàn xuân, lá đổ ngập sân trường)
Con kinh hãi nghe Ba Mẹ quyết định
Đem con ra yên nghỉ ở nơi này!
Chưa biết nói, con làm sao cãi lệnh?!
Cùng bạn bè ngoan ngoãn xếp hàng đây
Con lạnh quá mong chờ nhang sưởi ấm
Cho hồn con và tất cả bạn bè
Con tha thứ, thương Ba Mẹ nhiều lắm
Nhạc Thiên Thần, đồng tấu Mẹ Ba nghe

Thầy là người đi tu và có rất nhiều phép “XIN THẦY
TRỪ MA CHO EM! Nếu không em và người yêu cũ sẽ
không sống đươc.”
Nói xong người thanh niên tiếp tục khóc trong tiếng van
xin 3 thai nhi thứ tha lầm lỗi, còn tôi thì xin ơn Chúa và
các linh hồn ban cho ơn khôn ngoan để có thể giải quyết
vấn đề một cách hợp tình hợp lý, đúng theo đường lối
của Chúa & Giáo Hội. Sau những lời giải thích về tội ác
tày trời của anh tôi đã nói anh làm 3 việc sau:
- Thứ nhất: anh và người yêu cũ phải xin lỗi ba đứa trẻ
mà anh chị đã giết trong sự tàn ác và cố tình trầm trọng.

Hàn Lệ Thu

- Thứ hai: anh chị phải đặt cho ba đứa, mỗi đứa một cái
tên. Vì khi anh chị đặt tên cho chúng tức là anh chị đã
công nhận nó là con của mình.

The Cries Of Fetuses At The Tomb
Mom and dad, why were you so happy at that
time?
When a drop of love quickly created me.
The spring wind…penetrates your soul
Mom don‟t stop, let it enter your body.
Spring came and went, three months had passed.
My mom was waiting for my dad to announce the
good news of my arrival.
My dad was sad and silent; his hands covered his
face.
My mom looked at him, her eyes filled with tears.
“Because of our finances, we are not ready to
have this child yet” .
A good boy, I must obey.
(Spring has faded, the yellow leaves cover over
the school yard).
I am afraid to accept your decision
You bury me in this fetus cemetery
I cannot speak, how I cannot refuse this choice?!
My friends and I are obedient and line up.
It is too cold, I wait for your repentances to make
me warm
For both my soul and for all my friends‟.
I love you too much and forgive you, mom and
dad.
The angel 's music in heaven is playing for you to
hear.
Inspired from Hàn Lệ Thu Poem by Francisco

- Thứ ba: anh chị phải lập một bàn thờ cho các cháu rồi
để một nơi trang trọng trong gia đình để thắp hương và
tưởng nhớ đến chúng như là những thành viên thật sự
của gia đình anh chị.
Riêng phần tôi sẽ xin lễ theo nghi thức Công giáo cho
chúng và sẽ xin lỗi chúng thay cho anh. Tôi tin rằng, nếu
anh chị làm đúng những gì tôi nói thì các cháu sẽ không
về van xin anh chị tha chết cho chúng nữa và nó sẽ được
an ủi bằng những thống hối ăn năn thực sự của anh chị…
Trên đường về nhà, tôi cầu xin Lòng Thương Xót Chúa
thứ tha cho anh và mong cho các cháu được an nghỉ bên
suối Tình Yêu đích thật của Đức Kitô đã chịu chết vì tỗi
lỗi của nhân loại.
Về đến nhà tôi đã liên lạc với quý Cha và một số sở
dòng trong và ngoài giáo phận để làm tuần đền tạ thay
cho người thanh niên đang trong tình trạng bế tắc đầy
thương tâm mà anh đang đối mặt.
Jos Trần Đình Nga
Đại Chủng Viện Vinh Thanh 13/1/2014
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giàu có: “Trong khi hưởng thụ cuộc sống đồng thời
quyên góp cho mọi người”. Bill Gates và Warren Buffett
đều chịu ảnh hưởng nhiều từ ông mà đã thay đổi hành
động của mình.

Tấm Vải Che Tử Thi
Không Có Túi
ThuNNguyen Internet

Sau khi việc thiện của Chuck Feeney bị tiết lộ ra, rất
nhiều phóng viên muốn tiếp xúc với ông. Trong tâm ai
cũng đều có một nghi vấn: Làm sao Chuck Feeney có
thể dửng dưng trước gia tài hàng tỷ đô la kia chứ? Đối
với nghi vấn của mọi người, Chuck Feeney mỉm cười kể
cho mọi người một câu chuyện:

Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại
keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành
tấm gương cho các phú hào khác Vì sao ông lão 76 tuổi
muốn quyên góp và cho đi hết 8 tỷ đô la gia sản?

“Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết trái đầy,
muốn vào trong ăn một chầu no bụng, nhưng giờ nó mập
quá, không chui vào được. Thế là ba ngày ba đêm nó
không ăn không uống để thân thể gầy xuống, cuối cùng
cũng chui vào được! Ăn no nê, cảm thấy thỏa mãn,
nhưng khi nó muốn rời đi, lại không chui ra được. Bất
đắc dĩ đành phải giở trò cũ, lại ba ngày ba đêm không ăn
uống. Kết quả, lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi
vào.”

Đây là một ông lão mới thoạt nhìn trông nghèo khó lại
keo kiệt. Nhưng việc ông làm lại khiến ông trở thành
tấm gương cho các phú hào khác như Bill Gates và
Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông.
Ông đã 76 tuổi, ở cùng vợ trong một căn hộ cho thuê ở
thành phố San Francisco nước Mỹ. Ông chưa từng mặc
qua quần áo hàng hiệu, kính mắt rất cũ kỹ, đồng hồ đeo
tay cũng không hợp thời. Ông không thích món ăn ngon,
thích nhất là sữa hâm nóng và bánh sandwich cà chua
giá rẻ. Ông cũng không có ô tô riêng, ra ngoài thường
đều đi bằng xe buýt, túi xách mà ông từng dùng để đi
làm là túi vải.

Kể xong câu chuyện, Chuck Feeney nói: “Chỗ Thượng
Đế ở không có ngân hàng, mỗi người đều là trần trụi
sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc ra đi, không ai có thể
mang theo tài phú và danh tiếng mà bản thân đã đau
khổ tìm kiếm cả đời.”

Mặt khác, nếu bạn cùng ông đến một quán rượu nhỏ
uống bia, ông nhất định sẽ cẩn thận kiểm tra đối chiếu
hóa đơn; nếu bạn ở lại nhà ông ấy, trước khi ngủ ông ấy
nhất định sẽ nhắc bạn tắt đèn.Một ông già keo kiệt
nghèo khó như vậy, bạn có biết trước 76 tuổi ông đã
làm những việc gì chăng?

Truyền thông hỏi Chuck Feeney, vì sao ông lại quyên
góp và cho đi hết gia tài của mình? Câu trả lời của ông
đơn giản và ngoài dự đoán của mọi người! Ông nói:
“Bởi vì tấm vải che tử thi không có túi.”
ThuNNguyen Internet

Ông đã từng cống hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô
la Mỹ, cho đại học California 125 triệu đô la Mỹ, cho đại
học Stanford 60 triệu đô la Mỹ. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô
la cải tạo và xây mới 7 trường đại học ở New Ireland và
hai trường đại học ở Northern Ireland. Ông từng thành
lập quỹ từ thiện để phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch cho
trẻ em ở các nước đang phát triển… Cho đến nay, ông đã
quyên 4 tỷ đô la, còn 4 tỷ nữa đang chuẩn bị quyên góp.
Ông là người sáng lập tập đoàn được miễn thuế toàn cầu
DFS. Keo kiệt với chính mình, hào phóng với mọi
người, thích kiếm tiền lại không thích được tiền – ông là
Chuck Feeney.

“Đồ Ngốc”
“Hỡi kẻ ngu dại, đêm nay người ta sẽ đòi linh
hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để
lại cho ai?” Lc (12: 13-21)
Ngày lại ngày cứ sống trong ngu dại, quay
cuồng, trăn trở, mà ngỡ tưởng mình khôn, cạnh
tranh, ganh đua, sống với giận hờn, thỏa mãn cõi
lòng khi thu nhiều của cải.
Con nào biết khi đến giờ Chúa gọi mọi thứ trần
gian để lại cho ai? Sẵn sàng chưa ? Khi Ông Chủ
trở về, dầu đèn có đủ, để theo Người vào tiệc cưới
không? Thế mà con cứ dại lại ngỡ tưởng mình
khôn!

Trước mắt, Chuck Feeney còn ba nguyện vọng: Một là
trước năm 2016 quyên hết 4 tỷ đô la còn lại, nếu không
chết không nhắm mắt. Hiện tại, từ số tiền kia mỗi năm
đều có hơn 400 triệu đô la chảy về các nơi cần trên thế
giới.Ông đã dựng nên một tấm gương cho những người

Lm. Vinh Sơn Phạm Trung Thành, dcct.
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Nền
Móng
Vương
Cung
Thánh
Đường
Đức Mẹ
La Vang
VN
Vagsc Xin Dâng Về Mẹ Quí Ân Nhân Xây Dựng Vương Cung Thánh Dường Mẹ La Vang VN
1 Therese Hải Đường, CA
2 Duyên My Ta, MN
3 Phúc Phạm, OK (1)
4 Qua Nguyễn, NE
5 Luu Nguyễn, TX
6 Tinh T Nguyên MN
7 Bui Van Nguyen CA
8 Cuong Van Nguyen, CA
9 Lucy N Huff , VA
10 Tuan H Nguyen LA
11 Harry Doan , CA
12 Ty D Vu, CA
13 Kathy Ngoc Dao, CA
14 Tony Nguyen Hoang CA
15 Dinh Hong Phong , CA
16 Muoi Van Nguyen, CA
17 Tuoi Tran, OH

18 Rev Pham Duc Hau, IL
19 Anh Hoang Le, NY
20 Thien An Vu, MI
21 Lechi Nguyen, TX
22 Muoi Nguyen, NC
23 Tran Van Hiep, CA
24 Diem Van Chu, CA
25 Tru Nguyen, CT
26 Tram Le, IA
27 Phuc Pham, OK (2)
28 Kim Khanh Do, FL
29 Kieu Tran, FL
30 Vu Thu Cúc, FL
31 Binh Hoang, NY
32 Du Mai, MI
33 Monica Lam, MI
34 Pham Thu Huong, CA

35 Anthony H nguyen, CA
36 Bo Ngo, MI
37 Tuyet Vu , NY
38 Pham Minh Thanh, CA
39 Dao Tran, MD
40 Tran V. Nam, LA
41 Diem Chu, CA (2)
42 Hiep nghia Tran, CA
43
44
45
46
47
48
49
50
Còn Tiếp

Cảm Ơn
Xin chuyển lời cảm ơn đến
anh HT và các Hội viên
Hội từ thiện Vagsc. Xin Đức
Mẹ La Vang chúc lành
cho công việc từ thiện của
các anh chị em.
Thân ái.

Đức Cha Lê Văn Hồng
TGM Huế
* Danh tánh của quí Ân Nhân sẽ có
trên mạng TGPH
* Mỗi Thứ Bảy đầu Tháng tại La
Vang có Thánh lễ cầu nguyện cho
quí Ân Nhân

Của Hiến Dâng

33
34

Quí vị có thể liên lạc trực tiếp với :
Trang tin của Tổng Giáo Phận Huế - Phụ trách: LM.
Emmanuen Nguyễn Vinh Gioang :.
Địa chỉ: 69 Phan Đình Phùng - Huế - Việt Nam Tel: 84.54.3831967
Email: tonggiaophanhue@gmail.com
hoặc envgioang@gmail.com Website: http://tonggiaophanhue.net

Hay gửi check về :
VAGSC
PO Box 18209
Anaheim Hills CA 92817

HĐGM VN Đã Chấp Thuận & Khởi Công
Xây Dựng Vương Cung Thánh Đường

Mẹ La Vang.




Xin Quí Vị Dâng Hiến - Tiếp Tay
& Cầu Xin Cho Dự Án Chóng Hoàn Thành
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Dưới chech viết Mẹ La Vang
Số tiền và danh tánh quí vị, chúng tôi sẽ chuyển về
trung tâm và được lưu giữ tại Đền Thánh LaVang.
Của hiến dâng, Vagsc sẽ cấp biên lai khấu trừ thuế.
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