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TOÁN 7

Gioan Baotixita
Đinh Văn Cốc
Toán Trưởng

Gioan Baotixita
Lê Quang Nhờ

Giuse
Nguyễn Khắc Dziên

Giuse
Đỗ Mạnh Dzoanh

Toán Phó

Phêrô
Nguyễn Phi Hùng

Giuse
Vũ Ngọc Long

Gioan Baotixita
Nguyễn Thông Ban

Giuse
Phạm Văn Cơ

Giuse
Nguyễn Văn Mậu

Giuse
Nguyễn Thanh Tony
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TOÁN 8

Phêrô
Nguyễn Ngọc
Toán Trưởng

Gioan Baotixita
Cao Văn Lâm

Đôminicô
Lê Hoàng Liêm

Toán Phó

Gioan Baotixita
Nguyễn Quốc Anh

 

Phaolô
Nguyễn Văn Vàng

Vincentê
Đào Chinh

Đôminicô
Trần Công Lý

Giuse
Trần Minh Quang

Phêrô
Đoàn Hữu Ninh

Giuse
Nguyễn Văn Khuê
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TOÁN 9

Giuse
Nguyễn Đức Đình

Toán Trưởng

Antôn
Đoàn Tống

Giuse
Nguyễn Bích

Gioan Baotixita
Hoàng Văn Cầu

 

Têphanô
Phạm Văn Khải

Vincentê
Đào Huy Nhu

Giuse
Nguyễn Văn Quá

Antôn
Hoàng Cao Lượng

Gioan
Hoàng Trọng Tuân

Phêrô
Đinh Xuân Ri
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TOÁN 10

Giuse
Lưu Văn Bình
Toán Trưởng

Đaminh
Trần Ngọc Chiếu

Giuse
Bùi Xuân Phi

Giuse
Vũ Đình Cừ
Toán Phó

Giuse
Trịnh Thiên Khoa

Đôminicô
Trần Quốc Luật

Phêrô
Nguyễn Văn Hinh

Giuse
Nguyễn Viết Đàn

Gioan Baotixita
Vũ Quốc Hùng
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TOÁN 11

Vincentê
Trần Minh Đức
Toán Trưởng

Giuse
Vũ Mạnh Tiến

Giacôbê
Hoàng Đăng Xứng

Giuse
Nguyễn Hữu Tâm

Toán Phó

Antôn
Nguyễn Anh Dũng

Phêrô
Phạm Thế Hoan

Giuse
Trần Trọng Long

Phêrô
Phạm Duy Đẩu

Phaolô
Nguyễn Ngọc Đức

Tômasô
Nguyễn Văn Bảy
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TOÁN 12

Phêrô
Hoàng Đăng Bính

Toán Trưởng

Giuse Maria
Nguyễn Bình Minh

Giuse 
Lê Văn Thể

Đaminh
Trần Văn Trực

Toán Phó

Gioan Baotixita
Nguyễn Bính

Giuse
Lê Văn Hoan

Phanxicô Xaviê
Lê Văn Hùng

Gioan 
Vũ Đức Phương

Giuse 
Vũ Văn Khiển
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CỐ ĐOÀN VIÊN LMTT

Vincentê 
Phạm Vĩnh Tuy 

(1909-1983)

Giuse 
Đào Bá Tụ
(1916-1983)

Luca 
Hoàng Cao Đích

(1921-1987)

Giuse 
Bùi Viết Rinh 
(1906-1990)

Giuse 
Đỗ Thế Thường

(1950-1993)

Đaminh
Trần Phùng
(1916-1994)

Đaminh 
Phạm Công Côn

(1913-1995)

Đaminh 
Nguyễn Văn Lệnh

(1928-1999)

Phêrô 
Phan Ngọc Thạch

(1921-2001)

Antôn 
Phạm Văn Thùy 

(1942-2002)

Đaminh 
Nguyễn Chí Thịnh

(1936-2004)

Đôminicô 
Nguyễn Đức Kim

(1917-2004)

“Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi  “
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Phêrô 
Nguyễn Văn Bảng

(1950-2006)

Anrê 
Đoàn Đình Đồng

(1928-2007)

Phêrô 
Trần Văn Thư
(1927-2007)

Matthew 
Vương Hoàng Thái

(1931-2007)

Micae 
Nguyễn Huyên

(1917-2008)

CỐ ĐOÀN VIÊN LMTT

Martinô
Nguyễn Hữu Be

(1954-2004)

Giuse 
Đậu Quang Đông

(1930-2008)

Gioan Baotixita
Vũ Thanh Hà
(1941-2009)

Đaminh 
Hoàng MinhThông 

(1928-2008)

Gioan Baotixita
Nguyễn Văn Điểu

(1925-2009)

Giuse 
Nguyễn Thế Trị

(1924-2009)

“Ta là sự sống lại và là sự sống. 
Ai tin ta sẽ được ánh sáng ban sự sống”

Vincentê
Nguyễn Văn Nhạ

(1924-2008)
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Vincente 
Trần Tiến Thùy

(1929-2010)

Giuse 
Phạm Văn Kiệm

(1926-2010)

Giuse 
Trần Văn Thoàn

(1925-2010)

CỐ ĐOÀN VIÊN LMTT

Phaolô 
Trần Văn Ban
(1918-2010)

Giuse 
Lê Chí Định
(1923-2010)
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Con đứng dưới chân Thánh Giá
Ngước mắt nhìn Chúa chịu đóng đinh

Đôi tay Chúa giang rộng                   
Đầu gục xuống nhìn con             
Vương niệm Mão gai trên đầu còn rướm máu
Đôi chân quỵ xuống với những vết thương        
Nơi những  chiếc đinh đóng vào còn rỉ máu
Thân thể lõa lồ không tấm áo
Nơi cạnh Nương Long vết thương dài còn hé mở
Để lộ một Trái Tim Yêu Thương
Chúa ôi ! sao Chúa chịu hình khổ!
Chúa đã sinh thì nên không nói
Con phải tìm đọc những lời Chúa đã trối trăn
“Yêu Thương chính là Giới Răn của Thầy
Như Thầy đã Yêu các con trước
Các con cũng hãy mến thương nhau
Vì cứ dấu này                                                                 
Mà mọi người đều  biết
Các con là Môn Đệ của Thầy”
Chúa ơi! giờ đây con đã  biết
Chúa chịu khổ hình vì Yêu con
Giờ đây con quỳ gối 
Cảm Tạ Tình  Chúa Yêu Thương 
Xin ban thêm Đức tin cho con
Để con Phụng Sự Chúa
Và cho con Trái Tim Yêu Thương của Chúa 
Để con Thương Yêu Anh  Em
Xin liên kết chúng con  trong Tình Yêu của Chúa
Và xin LIÊN MINH chúng con trong THÁNH TÂM CHÚA  
Là  cội nguồn của suối nước YÊU THƯƠNG. AMEN.                     

Kính Tặng Đoàn LMTT
Joseph Nguyễn

chết 
 vì yêu thương

“Đồng là đồng cỏ tươi
Chúa chăn đã đưa tôi vào nghỉ ngơi  “
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Năm 1954, đêm thật đen, những tia chớp 
bật sáng giữa đại dương trong khoảnh 
khắc đã để lại một dấu ấn trong cuộc 

đời tôi, ánh sáng lóe lên cho tôi thấy đàng sau 
con tàu chập chùng núi non, chia cắt đất với 
trời. Phía trước mặt biển rộng bao la,con tàu 
đang rẽ sóng bỏ lại bến bờ sau lưng. Những 
người trên tàu phần nhiều theo đạo Công Giáo 
đã bỏ lại tất cả những gì yêu quý, ràng buộc 
suốt cuộc đời để ra khơi  tìm tự do và thực 
hành niềm tin tôn giáo. Như lời Chúa phán 
“Các con cứ đem thuyền ra khơi, rồi mọi sự 
Chúa sẽ lo liệu cho”.
 Trong hơn hai mươi năm gia đình tôi sống 
rất nhiều nơi trên mảnh đất quê hương miền 
Nam thân yêu, chứng kiến biết bao thăng trầm 
của cuộc chiến máu lửa điêu linh. Khắp nơi 
miền Nam, tại các Giáo xứ các ngôi Thánh 
Đường được xây lên từ thành thị tới thôn quê.
Đó là dấu chỉ thành quả của sự Ra khơi mà 

Thiên Chúa là Đức Giêsu Kitô muôn đời triển 
nở và trọn vẹn yêu thương. Như hạt giống tốt 
rơi xuống đất có thối đi, mới nảy mầm sinh 
hoa, kết trái.
 Năm 1975 một đêm đen nữa lại ùa tới. Đất 
trời như u uẩn, chợt đến, chợt đi những cơn 
mưa rào khi trời vào hạ, như sụt  sùi vỗ về 
thông cảm cho quê hương, cho đoàn người 
kiên nhẫn ra khơi.
     Mười mấy năm qua rồi sống ở miền đất 
mới, như làn gió thoảng, buồn vui, chao đảo 
giữa dòng đời. Bây giờ nhớ lại tôi là một kẻ 
yếu đuối, thiếu khiêm nhường và yêu thương, 
thiếu tinh thần cộng đoàn thực sự. Những lạc 
lõng tha hóa trên đường đời đang xoáy từ 
từ vào tôi  như một đinh ốc đang xoáy chầm 
chậm vào thanh gỗ. Rồi một ngày Chúa Nhật 
sau khi đi lễ về, chúng tôi cầu nguyện và bàn 
tính, cuối cùng chúng tôi quyết định dời chỗ ở.
     Năm ấy, từ Irving xuống Grand Prairie, tuy 

Tâm hồn tôi được cột chặt và thả neo vào ánh sáng đức tin Công Giáo 
từ lúc chào đời. Những lời kinh nguyện sớm chiều khi còn thiếu niên 
sống trong gia đình như làn hương tỏa, như dòng máu ấm, mãi mãi 
hòa nhịp vào đời tôi.

CHÚA 
dẫn đến bến bờ

1981-2011Kỷ Yếu
ĐLMTT

không biển động sóng gào nhưng xe chở gia 
đình chúng tôi cũng chao đảo, ngất ngư như 
con thuyền trên sóng nước. Sống ở Irving đã 
khá lâu, quen thuộc đường đi phố chợ, bạn 
bè thật đằm thắm. Vả lại nơi đây mang nhiều 
kỷ niệm khó quên trong những ngày tháng 
đầu lập nghiệp trên xứ lạ, rời nơi đây, chúng 
tôi sáng tối đi làm đoạn đường xa gấp ba lần.
Vững tin vào lời cầu nguyện,đời sống Chúa 
quan phòng, mọi sự có Chúa và Đức Mẹ sẽ 
lo liệu cho.
     Sau khi gia đình đã được ổn 
định, hôm nay tôi điền đơn xin 
gia nhập cộng đoàn Công Giáo 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại 
Arlington. Sáng Chúa Nhật được 
tham dự Thánh lễ bằng tiếng mẹ 
đẻ. Ôi! Thân thương, hòa điệu 
cùng mọi người dâng lên Thiên 
Chúa lời cảm tạ tri ân. Lễ xong 
các con tôi ở lại học Việt ngữ và 
Giáo lý, còn tôi vẫn thấy cô đơn 
lạc loài, như thú hoang lạc bày. 
Thời gian cứ lững lờ trôi qua, 
vào một ngày sau Thánh lễ Chúa 
Nhật, tôi gặp anh TH. từ hành 
lang cuối nhà thờ tiến lại gần, 
tươi cười bắt tay, tôi cũng đáp lễ và giới thiệu 
tên tôi rồi chúng tôi hàn huyên nói chuyện hỏi 
thăm nhau, từ dạo đó chúng tôi thường xuyên 
nói chuyện qua điện thoại và gần gũi nhau 
hơn, vào một ngày cuối tuần sau Thánh lễ, anh 
TH. giới thiệu tôi tham gia vào Đoàn Liên Minh 
Thánh Tâm.
      Thời gian thắm thoát trôi qua, tính đến nay 
tôi đã gia nhập Đoàn được mười mấy năm rồi, 
với sự dìu dắt của anh, sự hướng dẫn, yêu 
thương, đùm bọc của Đoàn những ngày họp 
và sinh hoạt thật vui tươi, hữu ích cho phần 
hồn cũng như phần xác. Làm sao quên được 
những lời ca khi mới tập, kẻ trầm, người bổng 
nghe thật ngộ tai, nhưng luyện mãi mọi người 
cùng đồng ca, cùng ăn nhịp, lời ca nghe du 
dương, thánh thót như đưa hồn mình gần 
Chúa hơn. Làm sao quên được những buổi 
trưa hè tiếng điện thoại reo lên cùng hẹn nhau 
đi bán loong nhôm để gây quỹ, lẻng xẻng tiếng 
nhôm reo, chập chùng từng bao xếp kẽ,nén 

chặt trong thùng chiếc xe van, xe truck, xen 
kẽ những tiếng cười, giọng nói thật thắm thiết 
vui tươi nồng nàn. Còn đâu những sáng tinh 
mơ trời mùa đông se lạnh, hang cây trụi lá 
bên đường, những nhánh cây khẳng khiu rung 
rung trước gió như vẫy chào các anh em đang 
tiến vao nông trại, be be tiếng dê xồm kêu, 
quang quác tiếng gà than nơi nông trại mà mỗi 
tuần anh em trong Đoàn cùng nhau đến mua 
những chú dê non mập, những chị gà mái tơ 
vàng ửng đem về làm thịt, nấu đồ ăn, bán để 

gây quỹ cho Đoàn.
     Thật tuyệt vời cho tôi có được 
bao nhiêu kỷ niệm đã qua. Thời 
gian trôi đi nhanh như nước 
chảy qua cầu,năm tháng tôi qua 
rèn tôi như thép trong lò. Giờ đây 
nhớ tới anh TH. và những anh 
em trong Đoàn Liên Minh Thánh 
Tâm đã dìu dắt, nâng đỡ tinh 
thần tôi qua sự phù trợ kỳ diệu 
của Thánh Tâm Chúa để đời 
sống tinh thần tôi có tác dụng 
thêm lên. Tôi cảm thấy khốn nạn 
cho tôi vì đã bao lần Chúa dẫn 
dắt tôi ra khơi, thế mà nhiều lần 
tôi đã lơ đãng lời Chúa gọi.

     Bây giờ nỗi buồn, hình ảnh mấy lần rời xa 
Quê hương vẫn còn phảng phất trong tâm hồn 
tôi. Tôi miên man  nhìn vào hiện tại và hướng 
về tương lai, lòng bừng lên bao niềm sung 
sướng tin tưởng và xác  tín vào Thiên Chúa 
đã soi đường dẫn thuyền tôi đến bến đậu là 
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU là TRÁI TIM thực 
sự bằng máu thịt vẫn đập nhịp nhàng để nuôi 
thân xác và linh-hồn tôi trong bao lúc khó khăn, 
thử thách lênh đênh trên sóng nước  ba đào 
nơi trần thế.

CHÚA thực sự là ngọn HẢI ĐĂNG dẫn đưa 
thuyền tôi vào đến bến BÌNH-AN.

Đoàn viên  Gioan Baotixita Đinh Văn Cốc
Kính tặng Đoàn LMTT
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Hồi Tưởng Lại Ngày Gia Nhập Đoàn LMTT.    
Sau Thánh lễ Chúa nhật,lòng tôi nôn nao 
vì chiều hôm trước tôi có gọi cho anh Đoàn 

Trưởng   đoàn LMTT. Anh đã dặn tôi là sau Thánh 
lễ sẽ có buổi họp đoàn, anh sẽ giới thiệu tôi với  
anh em trong  đoàn sau khi đọc kinh khai mạc.  Tôi 
xuống cuối nhà Thờ  để lấy tờ thông tin  của Giáo  
Xứ, rồi  đi tìm phòng họp, đi qua  hành lang các lớp 
học Giáo lý Việt Ngữ, thấy các em nhỏ đang học, 
làm tôi nhớ lại những ngày  đầu tiên cắp sách đến 
trường đi học, rồi tôi thầm nghĩ  hôm nay cũng là 
ngày đầu tiên mình tới trường, nhưng với cương 
vị của người trưởng thành để học hỏi về Tình Yêu 
của Trái Tim Chúa yêu thương, đang miên man suy 
nghĩ tôi nghe có  tiêng hỏi: ”Đi đâu vậy ?” ở phía 
sau, tôi quay lại thì thấy anh bạn, tôi  nói với anh là 
hôm nay tôi  xin gia nhập vào đoàn LMTT và đang đi 
tìm phòng họp, anh bảo tôi: anh cũng là đoàn viên 
LMTT, thế là anh dẫn tôi đến chỗ họp.

Bên trong văn phòng Đoàn, tôi thấy nhiều người 
có cả các cụ đang cười nói vui vẻ, có người cầm ly 
cà phê tay kia cầm bánh ngọt, có cụ đang vân vê 
nắm xôi, tôi thấy anh Đoàn trưởng đang xắp xếp lại 
mấy xấp giấy rồi cho vào cái cặp sách…anh bạn tôi 
bảo “trước khi họp thì vào đây uống tí cà phê, ăn 
vài cái bánh ngọt để lấy sức mà họp..” Tôi cũng vào 

theo anh bạn lấy ly cà phê,  đang nhâm nhi tôi nghe 
có tiếng hỏi: “Eh.Tân binh hả”. Tôi  nở nụ cười làm 
quen rồi thưa: ”Dạ vâng”. Khoảng năm phút sau, 
anh đoàn trưởng nói: “Các anh em ăn uống xong 
chưa, mời anh em chúng ta chuẩn bị qua phòng 
số 21 để họp”. Sau lời nói của anh đoàn trưởng, tôi 
thấy các cụ, các bác, các anh đều một loạt đứng 
dậy dọn dẹp xắp xếp lại các ghế ngồi rồi qua phòng 
họp.

Phòng họp Đoàn, là phòng học lớn nhất của lớp 
Việt Ngữ có tới gần một trăm chỗ ngồi. Mỗi Chúa 
Nhật của tuần thứ hai trong tháng là các em học 
sinh đều hy sinh để nhường chỗ cho quý vị Cha Anh 
trong Đoàn LMTT dùng làm phòng họp vì số đoàn 
viên đoàn LMTT đã lên tới hơn một trăm người. Để 
khỏi bỡ ngỡ lúc ban đầu,tôi cứ đi theo anh bạn xem 
anh ngồi ở chỗ nào thì tôi ngồi ở bên cạnh, nếu có 
điều gì thắc mắc thì sẽ hỏi thăm anh. Ở giữa phòng, 
trước tấm bảng  trắng là Bàn Thờ Thánh Tâm Chúa 
Giê Su có nến cháy và hoa. Bên phải tấm bảng (ở 
dưới nhìn lên) có một cái bàn hai chỗ ngồi cho Anh 
đoàn trưởng và anh Thư ký, còn bên trái cũng có 
cái bàn cho anh Thủ-quỹ và anh trưởng ban huấn 
luyện học hỏi về Giáo lý và Thủ bản, nội quy của 
Đoàn. 

Đợi cho mọi người có chỗ ngồi, anh Đoàn 

hồi tưởng
Ngày Gia Nhập Đoàn LMTT

trưởng đứng  lên mời anh em cùng đứng dậy đọc 
kinh khai mạc buổi họp Đoàn, tiếp đến anh Đoàn 
Phó hướng dẫn lời cầu nguyện, sau đó hát bài 
Đoàn ca LMTT.

Đọc kinh khai mạc xong, anh Đoàn trưởng mời 
mọi người ngồi rồi anh tuyên bố: “Hôm nay có anh 
xin gia nhập Đoàn LMTT để cùng với chúng ta ca 
tụng và suy tôn Trái Tim Yêu thương của Chúa Giê 
Su”. Anh gọi tên tôi và mời tôi đi lên trên  để gới 
thiệu cho các anh em trong đoàn, tôi đứng dậy mà 
tim tôi nó đập mạnh hơn bình thường, tôi bước lên 
mà lòng tôi có cảm giác như đang phê thuốc lào, 
mọi con mắt đều nhìn về phía tôi, và tôi nhận được 
một tràng pháo tay thật ròn rã. Lên tới trên  tôi nhìn  
xuống thấy mọi người đang tươi cười, tôi vòng tay 
lại hơi khẽ cúi đầu để cám ơn tràng pháo tay khích 
lệ vừa dành cho tôi, rồi anh Đoàn trưởng  giới thiệu 
tôi với anh em trong đoàn và trao cho tôi tấm ảnh 
Thánh Tâm Chúa thật đẹp, một cái cà vạt màu đỏ 
để dùng mỗi khi mặc Đoàn phục, một quyển Thủ 
bản và tờ Nội quy của Đoàn LMTT, sau đó anh mời 
anh toán trưởng đứng lên để nhận tôi vào sinh hoạt 
trong toán của anh,thế là tôi đã trở thành đoàn viên 
tập sự, đợi đến khi làm lễ Tuyên hứa tôi mới trở 
thành đoàn viên chính thức của Đoàn LMTT và 
được đeo huy hiệu của Đoàn LMTT như một Chiến 
sỹ thực sự của Trái Tim Chúa Giê Su. Tôi nói vắn 
tắt vài cảm tưởng của tôi, cảm ơn anh Đoàn trưởng 
và mọi người đã tiếp nhận tôi vào Đoàn LMTT. Một 
tràng vỗ tay nữa lại khích lệ tôi.Tôi trở về chỗ ngồi 
và buổi họp được tếp tục với phần sinh hoạt về 
huấn luyện.

Tôi rất thích phần huấn luyện học hỏi về nhiều 
điều như: Tín lý của Giáo hội,Thánh lễ Mi-sa  bảy 
phép Bí tích….về Thủ bản của Đoàn LMTT… Sau 
này trong Đoàn LMTT có thêm thày Phó tế Gioan 
Baotixita Nguyễn Thông Ban chịu chức, thì phần 
huấn luyện thêm phong phú hơn vì thầy truyền đạt 
lại những gì Thầy học được ở trường. Đúng như 
câu ngạn ngữ của Việt Nam ta là: Một người làm 
quan cả họ được nhờ .Thế là cả Đoàn được học 
thêm về những bài Thần học về Thánh Kinh. Xin 
cám ơn thầy rất nhiều….Chúc Thầy được nhiều 
ơn Chúa để hướng dẫn cho anh em trong đoàn và 
những nơi Thầy hoạt động. Sau phần hướng dẫn 
của Thầy là phần thảo luận, nêu lên những câu 
hỏi mà mọi người còn thắc mắc. Có nhiều câu hỏi 
rất hay giúp mọi người được hiểu rộng thêm. Vì 

thế  giờ huấn luyện của Thầy có nửa tiếng nhưng 
lần nào cũng kéo dài hơn. Mong sau này xin thêm 
được mười lăm phút nữa thì mọi người cảm thấy sẽ 
thoải mái hơn…

Sau phần học hỏi đến lượt anh Đoàn trưởng 
tổng kết lại những việc đã làm, công tác của tháng 
trước và thông báo những việc cần phải làm sắp 
tới, hoặc những điều cần biểu quyết ý kiến của cả 
đoàn… Sau đó anh thông báo sau buổi họp sẽ đến 
nhà một Đoàn viên đón nhận tượng Thánh Tâm 
Chúa để Tôn Vương Chúa trong gia đình suốt một 
tháng,rồi anh mời mọi người đứng lên đọc kinh bế 
mạc,mọi người ra về vui vẻ, tiếng cười nói lại vang 
lên, hẹn nhau gặp lại lần họp sau.

Thấm thoát thời gian qua mau, tôi đã gia nhập 
Đoàn LMTT được mười năm, và đã Tuyên hứa để 
trở thành Đoàn Viên LMTT chính thức, ba lần tôi 
được tham dự bầu cử Tân Đoàn Trưởng,hai lần 
được Anh Đoàn trưởng mời cộng tác với  anh trong 
ban Thủ lãnh,mỗi chiều thứ bảy trước ngày họp 
Đoàn, anh Đoàn trưởng lại mời các anh em trong 
ban Thủ lãnh họp để bàn chương trình họp Đoàn 
cho chu đáo.

Mỗi năm vào tháng sáu, Đoàn lại tổ chức Tĩnh 
tâm để anh em dọn Tâm hồn mừng lễ Thánh Tâm 
Chúa Giê Su quan thày của Đoàn. Trong ngày lễ 
mừng bổn mạng có nghi thức tuyên hứa cho các 
anh em tân Đoàn viên.Sau Thánh lễ là tiệc mừng, 
có mời quý Cha, Quý Thầy, ban Hội Đồng các ban 
đoàn thể trong Giáo xứ, cũng như các Đoàn LMTT 
ở các giáo xứ lân cận. Khi có anh em đoàn viên 
qua đời, mọi người trong Đoàn có bổn phận đọc 
kinh cầu nguyện. Đăc biệt trong Thánh lễ an táng, 
các anh em tiễn đưa đứng dàn chào rất trang trọng, 
Đoàn sẽ xin Thánh lễ, và tặng một vòng hoa, mỗi 
đoàn viên đóng tiền tương tế, rồi đến tư gia để đọc 
kinh cầu nguyện……..

Và còn rất nhiều điều thú vị ,và bao ơn lành mà 
tôi cùng các anh em đoàn viên cảm nhận được.
Xin cảm mến và tạ ơn Thánh Tâm Chúa đã liên 
kết chúng con lại để ỏ trong Trái Tim Yêu Thương 
của Ngài trong những ngày chúng con còn sống ở 
dương thế, nơi miền đất tự do đầy sữa và mật ong 
này. Amen     

                               
Kính tặng Đoàn LMTT  

/GXCTTĐVN   
Joseph KN
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Thánh Giuse, Quan Thầy Giáo Hội Việt Nam.
Giáo hội Việt Nam rất tôn kính Thánh Cả Giuse. Rất 
nhiều người thuộc nam giới mang tên Thánh Giuse. 
Các nhà thờ đều lập toà kính Ngài đối ngang với 
toà Đức Mẹ.

Thánh Giuse được chọn làm quan thầy của Giáo 
hội Việt Nam dựa trên một biến cố lịch sử.
Cha Đắc Lộ Alexandre de Rhodes (1593-1660) 
trong cuốn Lịch Sử Vương Quốc Đàng Ngoài (“His-
toire du Royaume de Tonquin”) có ghi nguyên văn 
như sau: “Ngày 12/3/1627, ngày Lễ Thánh Grêgôriô 

Cả, chúng tôi [Cha Pierre Marquez người Bồ và Cha 
Đắc Lộ] khởi hành từ Macao, và căng buồm theo 
chiều gió đưa chúng tôi đi qua kính chào mộ xưa kia 
chôn cất Thánh Phanxicô Xaviê ở đảo Tam Châu, 
rồi từ đó vào biển Hải Nam nổi tiếng về những trận 
bão thường xuyên hành hạ dữ dội các tàu biển, thế 
nhưng đối với chúng tôi thì lặng và lành nhờ các 
thiên thần hộ mệnh xứ Đàng Ngoài che chở trong 
3 ngày chúng tôi đi theo bờ biển rộng lớn. Nhưng 
sau 6 hay 7 ngày thuận buồm xuôi gió và khi gần tới 
bến thì trời nổi mây đe doạ trên đầu chúng tôi. Đêm 
tới, tàu chúng tôi bị một trận bão rất lớn, làm tàu lay 

Anh Em
LMTT 
tìm 
hiểu 
về  

Thánh Cả 
Giuse

chuyển rất hiểm nghèo và đồng thời trên không có 
sấm sét vạch thành những hình thù quái dị do ma 
quỉ gây nên làm cho thủy thủ sợ hãi. Mãi tới sáng, 
ngày lễ Thánh Giuse hiển vinh, trời trở nên quang 
đãng, hình quái dị tan và sóng hạ, chúng tôi khám 
phá ra một cửa biển người Đàng Ngoài gọi là Cửa 
Bạng. Chúng tôi muốn gọi là Cửa Thánh Giuse, vì 
chúng tôi may mắn được vào bến đúng ngày lễ kính 
Người và chúng tôi hy vọng Thiên Chúa để Ngài 
làm vị quan thầy bảo trợ và làm cha nuôi giáo đoàn 
Đàng Ngoài mới khai sinh này. Viên hoa tiêu liền 
xuống một chiếc xuồng để thăm dò bến, khi thấy 
là tốt và có thể cập bến được thì chúng tôi dễ dàng 
đi xuống và cảm tạ Thiên Chúa đã dẫn chúng tôi 
may mắn tới nơi... Trong những ngày này, chúng tôi 
không ra khỏi Cửa Thánh Giuse... Chúng tôi đi đàm 
đạo với rất nhiều người ở Xóm Thánh Giuse... Thiên 
Chúa đã chiếu giọi những ánh sáng đầu tiên của 
ơn Người để kích động các tâm hồn. Cuộc chinh 
phục quan trọng đầu tiên để gầy dựng đức tin đó là 
một thầy đồ dạy chữ Hán cho thanh thiếu niên trong 
xóm và dạy cả những giáo thuyết sai lầm tà giáo. 
Nhưng... thầy đã trở lại... chúng tôi đã rửa tội và 
trao cho ông những bản kinh đạo Kitô viết trên giấy 
để ông dạy trẻ em... vào những ngày Chúa Nhật... 
Chúng tôi ân cần dạy dỗ và chinh phục những thôn 
xã lân cận và chúng tôi đã rửa tội được 32 người 
là những hoa quả đầu mùa ở Đàng Ngoài...” (Lịch 
Sử Vương Quốc Đàng Ngoài của Cha Đắc Lộ - bản 
dịch của Hồng Nhuệ).

Năm 1678, Đức Thánh Cha Inôxentê XI tôn phong 
Thánh Giuse làm Thánh Bảo trợ nước Việt Nam 
và các nước lân cận. Do đó, giáo dân Việt Nam 
rất sùng kính Thánh Cả Giuse. Ngôi Thánh đường 
Sàigòn là “Nhà thờ Đức Bà” thì ngôi Thánh đường 
Hà Nội là “Nhà thờ lớn kính Thánh Giuse”.

Thánh Giuse Đấng Bảo Trợ.
Thánh Giuse là đấng bảo trợ Giáo hội quê hương 
Việt Nam và nhiều nơi khác. Nhiều trung tâm hành 
hương lớn kính Thánh Cả Giuse đánh dấu sự tôn 
sùng của hoàn vũ như Kalisz (Balan), Mexicô, Mi-
lan và Viterbo (Ý), Louvain và Kapellen (Bỉ), Val-
ladolid (Tây Ban Nha), Buenos Aires (Á Căn Đình), 
Cotignac và Mont-Rouge (Pháp), nhất là Montréal 
(Canada).

Thánh Giuse tham gia vào sứ mạng trung gian của 

Mẹ Maria bên cạnh Chúa Giêsu. Thánh Augustinô 
cho rằng hai đấng đồng hoạt động dưới sự thúc đẩy 
của Chúa Thánh Thần. Người nói: “Chúa Thánh Linh 
đã hoạt động và hoạt động cho cả hai.” Người đàn 
ông “Công chính” và Người phụ nữ “Công chính” và 
Chúa Thánh Linh dựa trên sự công chính của hai 
người đã ban cho hai Đấng một người con...” (Bài 
giảng 51/20).

Thánh Giuse Là Đấng Bảo Trợ Các Gia Đình.
Ngài làm chồng, làm cha, làm gia trưởng, trên vai 
đè nặng bao trách nhiệm nặng nề, nên ngài rất 
thông cảm với những người đồng cảnh ngộ. Ngài 
lãnh trách nhiệm làm chủ gia đình. Vì sao nhiều nơi 
gia đình xuống dốc, trôi dạt, đổ vỡ... Phải chăng vì 
người gia trưởng trốn trách nhiệm. Một tờ báo ở 
Luân Đôn đã mở một cuộc phỏng vấn độc giả đàn 
ông và xin họ trả lời câu hỏi: Trong gia đình bạn, 
ai làm chủ?  Kết quả câu trả lời như sau: 60% cho 
rằng vợ tôi làm chủ, 30% nghĩ là mẹ vợ tôi làm chủ, 
và chỉ có 10% nhận là tôi làm chủ. Gầy dựng một 
gia đình hạnh phúc là cả một nghệ thuật, nên cần 
phải có một Bí tích để bảo đảm sự liên kết giữa hai 
người, hai mà phải nên một và bảo đảm ơn phù trợ 
bởi trời. Gia đình Nagiarét là một gia đình hạnh 

(xem tiếp trang 116)
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Boong! Boong! Boong! 
Tiếng chuông nhà thờ lan 
xa trên không gian của 

ruộng lúa, trên bờ kênh, trên các 
mái nhà, lan xa trong không gian u 
tịch của chiều quê. Tiếng chuông 
ngân lên rồi tỏa vào hư vô, như 
nhắc nhở cái hữu hạn của người 
đời. Bao giờ cũng vậy, nghe tiếng 
chuông là nước mắt tôi giàn giụa 
trên má. Tôi lớn lên trong một gia 
đình Phật Giáo lâu đời, lớn lên 
giữa thành phố đông đúc ồn ào và 
rực rỡ ánh đèn. Năm tôi 25 tuổi, vì 
tình yêu, tôi vượt qua bao trở ngại 
của gia đình  để theo đạo rồi kết 
hôn với em và về đây làm rể.
 Quê vợ tôi là một xóm đạo 
heo hút, thuộc diện “chó ăn đá, 
gà ăn muối”, một làng quê chưa 
có ánh điện, 6 tháng nước ngập 
trắng khắp đồng, chung quanh tôi 
là những người đã từng bảo vợ 
tôi là: “Lấy kẻ ngọai đạo thì dễ lạt 
lòng mến Chúa lắm đấy con ạ !” 
và còn ngụ ý nói về tôi: “Con trai 
dân Nam nó chỉ biết ăn nhậu mà 
không biết làm, biết nay mà không 
biết mai đâu đấy !” Nhưng đó là 
chuyện của 4 năm về trước, khi 
mà. . .
 Thế rồi, giờ đây, nếu phải 
xa lâu cái xóm ấy, tôi lại nhớ da 
diết, nhớ bố mẹ vợ, nhớ các em, 
nhớ xóm giềng, nhớ sân phơi 
lúa, nhớ bờ tre, nhớ tiếng chuông 

ngân, nhớ dòng kênh nhỏ…Ở nơi 
đây tôi đã thực sự lớn lên, sự lớn 
lên của tâm hồn. Ở nơi đây người 
ta sống có tình có nghĩa, có trước 
có sau, gắn bó và trung thực. Xóm 
tôi không có trộm cướp, đi ruộng 
đi rẫy cửa nhà cứ mở toang cũng 
không hề mất thứ gì !
 Từ ngày mẹ vợ tôi mất, bố 
vợ tôi bị bệnh tim, hay ngất. Mỗi 
lần như thế là bà con xóm giềng 
lại xúm đến chăm sóc thuốc thang 
cho bố tôi tỉnh dậy. Sau đó người 
thì mang đến con cá, người thì 
mang đến miếng thịt, đưa ra sau 
bếp bảo vợ tôi: “Con nấu cho bố 
con ăn nhé !’ Tôi biết có khi hôm 
nay nhà họ chỉ có rau luộc chấm 
mắm, vậy mà họ vẫn sẵn sàng 
chia sẻ.
 Một lần nửa đêm tôi lên 
cơn sốt, vợ tôi sang gọi cửa nhà 
hàng xóm, bà con lấy xuồng chở 
tôi đi suốt 12 cây số trong đêm 
đen rét buốt để đến trạm xá… 
Nhà bác Thông ở cuối xóm có 
con gái đi lấy chồng xa, con trai 
lại bị tai nạn bất ngờ, cả xóm kéo 
đến giúp đỡ từ lúc gieo mạ cho 
đến lúc cất lúa vô bồ… Nhà cô Lài 
trong một đêm gió bão thổi mất cả 
mái nhà, sáng  ra, không ai bảo ai, 
mỗi người đem đến tấm tôn, cây 
tre, và mái nhà đã được lợp lại 
chắc chắn… Người già yếu neo 
đơn không ai phải đói cơm hay 

thiếu thuốc…
 Cả xóm cứ như là anh em 
ruột thịt. Không hề có cảnh con 
mắng cha, vợ chửi chồng, thậm 
chí không bao giờ có chuyện ly 
hôn. Nhà nào vợ chồng “cơm 
không lành, canh không ngọt” thì 
có ngay cha Thuận đến để mang 
lại sự hòa giải và bình an. Mọi 
người ai cũng yêu kính cha xứ, 
không chỉ vì ông là Linh Mục, mà 
còn vì ông đầy lòng nhân ái. Ông 
đã gắn bó với miền đất heo hút 
này suốt mấy mươi năm rồi. Với 
chiếc áo chùng đen sờn cũ, với 
lối sống thanh bạch giản dị, Ông 
là một phần linh hồn ở nơi đây.
 Dân xóm vợ tôi đây rất 
trọng chữ hiếu, trọng chữ nghĩa 
và trọng cả việc học. Một năm 
6 tháng nước ngập, trẻ em vẫn 
đến trường đều đặn. Những đứa 
bé, từ 3 giờ sáng đã cơm nắm, 
lặn lội 12 cây số đường trơn trợt 
đến trường. Có những đoạn ngập 
sâu, người dân trong xóm cắt 
phiên nhau đứng trực, ẵm từng 
đứa qua vũng nước.
 Nhà ông giáo Chức trong 
xóm đã mấy thế hệ làm nghề giáo, 
không có ruộng rẫy nên cuộc 
sống khó khăn. Những học sinh 
đêm đêm vai mang túi gạo, túi 
khoai, lựa lúc tối trời lén vào chái 
bếp nhà thầy, len lén đặt xuống 
rồi lại len lén chạy về. Sáng ra, 

ông giáo thấy một lô những bao 
bị có đính kèm mẩu giấy “Kính 
biếu thầy” được viết nắn nót trang 
trọng nhưng không bao giờ ghi 
tên người tặng.
 Những món quà giản dị ấy 
khiến cả ông giáo, lẫn con trai con 
gái của thầy luôn đứng vững trên 
bục giảng qua những ngày tháng 
khó khăn nhất. Hai người con của 
thầy học sư phạm ra trường là về 
ngay ngôi trường của quê hương, 
dù họ có đủ khả năng và điều kiện 
để ở lại thành phố. Những người 
già trong xóm hễ ra ngõ mà gặp 
cô Nữ, thầy Nhơn con ông giáo 
Chức là lại trìu mến “chào cô giáo, 
chào thầy giáo” .
 Năm ngoái xóm tôi có điện 
về. Những nhà tương đối khá 
giả cố mua cho được cái tivi. Gia 
đình nhà chúng tôi chỉ mua được 
cái tivi “nghĩa địa”, thế mà người 
trong xóm vẫn cứ hay qua xem 
nhờ. Các người lớn tuổi vừa chờ 
chương trình thời sự vừa uống 
trà, bàn chuyện lúa má, chuyện 
cưới gả và chuyện thời tiết nắng 
mưa. Điếu thuốc lào chuyền nhau 
đi vòng quanh cứ reo vo vo. Ngoài 
sân dì út em vợ tôi đang tập họp 
bọn trẻ lại dạy múa…
 Xóm tôi vui lắm. Một lần, 
tôi mời được 2 thầy giáo bạn của 
tôi  về quê vợ tôi ăn lễ Noel nơi 
xóm đạo. Một thầy là nhà văn, 

một thầy là nhạc sĩ. Cái nét đằm 
thắm, chân thật và sự ấm áp tình 
người ở đây đã níu giữ hai thầy 
lưu lại cả tuần không muốn về 
thành phố.
 Sân nhà tôi cứ mỗi tối lại 
trở thành nơi tụ hội các thiếu nữ 
trong xóm, họ quây quần bên cây 
đàn ghi ta hát say sưa. Ông thầy 
nhạc sĩ lấy làm ngạc nhiên sao họ 
lại hát hay và đúng nhạc lý thế. 
Còn ông nhà văn thì cảm động 
về tấm lòng mến khách và cởi 
mở của người dân xóm Đạo. Tuy 
là miền quê heo hút ngập mặn, 
nhưng họ nhận xét ở đây không 
hề có sự u mê và nghèo đói. Ngày 
phải chia tay, hai người đi mà bàn 
tay cứ vẫy hoài, ánh mắt chứa 
đầy sự lưu luyến mãi…
 Hôm nay, vợ chồng tôi 
có việc phải đi xa khỏi khu xóm 
nhỏ thân thương của mình. Nhớ 
lắm làn khói lam chiều, nhớ con 
kênh xanh nước chảy hiền hòa, 
nhớ mái nhà, ruộng lúa và tiếng 
chuông ngân… Ừ, chỉ một tiếng 
chuông thôi mà tôi nghe nay đã 
khác. Bố vợ tôi có lần bảo:”Lòng 
người là hương hoa trái, con ạ”.
 Hôm qua, trong câu 
chuyện qua điện thọai, góp tiền 
cứu trợ miền Trung đang lũ lụt. 
Tôi bỗng nhớ lại người dân xóm 
tôi, những mái tóc cháy nắng, 
những gưong mặt đen sạm nhọc 

nhằn và những bàn chân nứt nẻ. 
Họ làm ra đồng tiền trên miền đất 
6 tháng nước ngập ấy đâu phải 
dễ. Thế mà, họ vẫn sống san sẻ 
cho người khác, và họ cảm nhận 
niềm hạnh phúc vì sự san sẻ ấy. 
Bố ơi, bố nói đúng, lòng người 
chính là hương hoa, nhưng là 
hương thơm kỳ diệu nhất bay 
ngược gió.
     
   Hoàng ML
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(tiếp theo trang 113)
phúc, vì ở giữa chồng là Giuse và vợ là Maria, có 
Chúa Hài Nhi hiện diện. Nơi nào có Chúa hiện diện 
là ở đó có hạnh phúc. Hãy chạy đến cùng Thánh 
Giuse gia trưởng, xin Ngài bảo vệ gia đình chúng 
ta, bằng gương sáng và ơn phù trợ mạnh thế của 
Ngài.

Đấng Bảo Trợ Các Linh Mục.
Thánh Giuse ngày xưa đã làm những việc ngày nay 
linh mục đảm nhiệm. Thánh Giuse chăm sóc, gìn 
giữ Chúa Hài Nhi, linh mục coi sóc, gìn giữ Thánh 
Thể. Giuse nuôi dưỡng dạy dỗ Chúa Hài Đồng, 
linh mục dạy dỗ nuôi dưỡng đoàn chiên Chúa. Và 
theo gương Thánh Cả, linh mục sống thân mật với 
Chúa, thực hành đức tin, đức trong sạch, khiêm 
nhường và đức nhiệt thành lo cho các linh hồn. Vì 
thế, Thánh Cả Giuse là gương mẫu, là đấng bảo 
trợ của hàng linh mục, những con người dấn thân 
cho Nước Trời. Đức Thánh Cha Phaolô VI, ngày 
19.3.1969, nói trong bài thuyết giảng về Thánh Gi-
use như sau: “Thánh Giuse quả là một người khó 
nghèo, ngay chính, cần mẫn, có khi rụt rè, nhưng 
ngài có một đời sống nội tâm sâu thẳm, từ đó ngài 
tiếp nhận được những mệnh lệnh và những khuyến 
cáo đặc biệt, cũng như ngài tìm được lý do và sức 
mạnh cho những quyết định lớn lao, như việc phó 
thác cả quyền tự do, cả chức phận con người, cả 
hạnh phúc lứa đôi, để mặc thánh ý Chúa định đoạt. 
Ngài đã nhận sống cuộc đời gia đình với tất cả trách 
nhiệm và gánh nặng của bậc ấy, nhưng lại khước 
từ tình yêu phu phụ theo lối tự nhiên, để đổi lấy một 
tình yêu trinh khiết khôn tả. Như vậy, Ngài đã hy 
sinh dâng hiến cả đời sống cho những đòi hỏi siêu 
việt cuộc giáng trần kỳ diệu của Đấng Cứu Thế, 
mà Ngài được hân hạnh đặt cho tên là Giêsu (Mt 
1:21). Vậy Thánh Giuse quả thật là con người ‘dấn 
thân’.” (ĐTC Paul VI, 19/03/1969 tại Đền thờ Thánh 
Phêrô). 

Thánh Giuse quả là gương mẫu cho những linh 
mục dấn thân.
Đấng Bảo Trợ Những Người Sống Đời Tận Hiến. 
Tu sĩ là những người sống đời tận hiến thực thi ba 
lời khuyên dụ Phúc Âm (khó khăn, trong sạch, và 
vâng lời) trong cuộc sống chung trong một tu hội, 
cố gắng đạt tới sự trọn lành. Các dòng tu thường 
được phân chia thành hai thành phần theo tôn chỉ 
và mục đích của Dòng. Có những dòng tu chiêm 
niệm đặt trọng tâm vào việc cầu nguyện. Có những 

dòng tu hướng về hoạt động tông đồ, tuy rằng sự 
cầu nguyện vẫn là “linh hồn của mọi hoạt động tông 
đồ” (Don Chautard). Thánh Giuse là gương mẫu 
cho người tận hiến. Ngài là tu sĩ không tu phục, là 
mẫu gương cho kẻ sống chiêm niệm cũng như cho 
những người hoạt động tông đồ. Thánh nữ Têrêxa 
Avila, một nhà chiêm niệm sâu xa và một nhà năng 
động hiếm có, là một người rất có lòng sùng kính 
Thánh Cả Giuse. Lòng sùng kính ấy, cũng như 
trường hợp của Thánh Bênađô, Thánh nữ đã được 
trong một thị kiến. Ngài tự thuật: “Ngày lễ Mông 
Triệu, tôi được xuất thần như ra khỏi tôi... Tôi được 
mặc một chiếc áo thật trắng và chói sáng. Thoạt 
đầu tôi không biết ai đã mặc cho tôi. Nhưng rồi, tôi 
thấy Đức Mẹ ở bên hữu và Cha tôi, Thánh Giuse, 
ở bên tả đã mặc cho tôi. Và tôi được nghe: Từ đây 
tôi được rửa sạch mọi tội lỗi của tôi. Sau việc mặc 
áo tôi cảm thấy đầy sung sướng, hạnh phúc. Và tôi 
thấy Đức Mẹ cầm tay tôi và nói: ‘Mẹ rất vui thích khi 
thấy con tôn sùng Thánh Cả Giuse vinh hiển.’ Tôi 
có thể tin rằng ý định lập dòng của tôi sẽ thành tựu. 
Chúa Kitô và Hai Đấng sẽ được tôn vinh...” (Thánh 
Têrêxa Chiêm Niệm, Marcel Lépée-Desclée de 
Browner, 1951, trang 180). Thánh nữ Tiến sĩ nhận 
Thánh Cả Giuse làm quan thầy dẫn đàng tu đức 
cho các người sống chiêm niệm và giao phó mọi tu 
viện cho Ngài gìn giữ... 

Cuối cùng, chúng ta hãy cầu xin Thánh Cả Giuse 
ban cho mọi gia đình được ơn hoà thuận theo bản 
kinh sau đây: 

Lạy Thánh Giuse, Cha đã sống đời gia đình như 
chúng con. Với Mẹ Maria, Cha tận tình thương yêu 
như đôi vợ chồng thương yêu nhau. Tình thương 
trao đổi hướng về Con Thiên Chúa trở nên Con 
của Cha. Và, như chúng con, Cha đã làm cho tình 
thương ấy ngày càng thăng tiến, giữa bao nỗi vui 
mừng và lo lắng. Hôm nay, xin Cha phù hộ gia đình 
chúng con. Xin cho chúng con biết hiểu nhau, theo 
gương của Con Cha chỉ biết nhìn lòng người hơn 
là ngoài mặt. Xin đừng để tính kiêu căng hay sự ích 
kỷ làm thương tổn đến tình yêu của chúng con. Xin 
cho chúng con ngày càng trung thành với lời cam 
kết và theo đà thời gian, chúng con càng kết hiệp 
với Con Chúa là Đấng hằng sống động trong các 
gia đình hiệp nhất thuận hoà. Amen.

(Hoàng Minh Lợi trích trong sách Thánh Cả Giuse)

Trước tiên, người vợ Kitô giáo phải là một con 
người, một người con gái của Chúa: Sức 
mạnh của nàng, của một phụ nữ Kitô giáo, 

chủ yếu là để giúp đỡ cho chồng nàng. Kinh Thánh 
có mô tả nhiều đức tính phải có của một phụ nữ Kitô 
giáo, nhưng ở đây chúng ta chỉ nói đến bốn đức 
tính cho là quan trọng nhất đối với phụ nữ. 

Đức tính đầu tiên là Đức Tin.

Những phụ nữ được Kinh Thánh đề cập đến đều có 
một niềm tin đặc biệt vững chắc, sâu xa vào Chúa, 
vào lời Người hứa với chính họ và với gia đình họ. 
Mỗi khi găp âu lo, họ tin tưởng và phó thác cho 
Chúa, tin rằng lời Chúa sẽ chiến thắng. Bà Sara, 
Hanna, Giuđích, Ette  và Maria là những “ phụ nữ 
thánh thiện biết hy vọng vào Chúa” (1Pr 3, 5).

Lời bà Elidabét nói với Đức Maria cũng có thể áp 
dụng cho các phụ nữ trên: “Chị thật có phúc vì chị 
tin rằng những lời Chúa phán cùng chị sẽ được 
thực hiện” (Lc 1,45). Trong thư gửi tín hữu Do Thái, 
Thánh  Phaolô cũng nói về bà Sara tương tự như 
thế: “…Bà tin rằng Chúa đã hứa thì Ngài trung thành 
với lời Ngài hứa” (Dt 11,11).

Trong nền văn hóa Việt Nam chúng ta thì ngược lại, 
người phụ nữ thường hay lo sợ và bất an,buồn sầu 
về con cái, về chồng, về tương lai. Họ có đủ mọi 
chuyện để âu lo, đủ mọi lý do để sầu khổ: nào là 
vật giá leo thang, nào là bạo lực hoành hành khắp 

nơi, nào là hôn nhân bị coi thường… tương lai thì 
đầy bất trắc và đe dọa. Nhưng ý của Chúa là muốn 
người phụ nữ không phải lo sợ gì cho tương lai, 
cả, giống như người phụ nữ trong sách châm ngôn 
“tươi cười khi nghĩ đến tương lai” (Cn 31, 25).

Thời nay cách duy nhất giúp người ta có thể đọc 
báo mà không lo sợ, đó là hãy tin tưởng vào Chuá. 
Người phụ nữ Kitô giáo ngày nay cũng phải có đức 
tin nơi Thiên Chúa giống như những phụ nữ trong 
Kinh Thánh. Họ cũng phải ghi nhớ những lời Chúa 
hứa trong lòng và tin tưởng những lời hứa đó chắc 
chắn Chúa sẽ thực hiện.

Đức tính thứ hai là Đức Ái.

Đức ái không chỉ khiến nàng yêu thương thắm thiết 
gia đình mình, mà còn thúc đẩy nàng quan tâm tích 
cực đến các nhu cầu của dân Chúa nữa. Ở trên 
chúng ta thấy Kinh Thánh đã ca tụng các phụ nữ 
Kitô giáo là thích “chuyên chăm làm việc thiện” (1 
Tm 5, 10), được biểu lộ trong cách nàng lo lắng 
cho gia đình và cho dân Chúa. Chúng ta có thể 
thấy điều đó trong cách nàng xây dựng tổ ấm, trong 
những bũa ăn nàng dọn ra, trong việc nàng lưu tâm 
săn sóc con cái. Tình yêu đã khiến sự phục vụ của 
họ nổi bật lên trong cộng đoàn Kitô giáo, là nơi họ 
tự nguyện giúp đỡ những người đau khổ và rửa 
chân cho các tín hữu (x. 1 Tm 5, 10).

Đức tính thứ ba được Kinh Thánh gọi là Tinh 

Tâm lýmột người vợ
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Thần Thanh Thản.

Thánh Phêrô gọi tinh thần này là “Sự kiều diễm 
không phai tàn… có giá trị trước Thiên Chúa” (1Pr 
3,4). Cách hay nhất để hiểu tinh thần thanh thản là 
gì, đó là nghĩ về một phụ nữ có một đời sống trật 
tự ngăn nắp, có bình an và tin tưởng rằng mình có 
tương quan thân thiện với Chúa và với chồng minh.

Nhờ vậy, nàng có thể tập trung mọi năng lực để chu 
toàn mọi trách nhiệm của nàng, chứ không hành 
động theo tính hiếu kỳ, sự lo âu hay những áp lực 
tình cảm. Nàng không ăn nói bừa bãi, mà ăn nói 
có chừng có mực, tự chủ được lời ăn tiếng nói của 
mình, và rất tin tưởng vào sự điều khiển của chồng 
minh. Để nói về họ, Kinh Thánh đã dùng những từ 
ngữ như “chừng mực”, “nghiêm trang” , “tinh tế”, 
“giản dị”, “tùng phục”.

Người phụ nữ có tinh thần thanh thản luôn luôn 
sống trong bình an, một sự bình an sâu xa. Nàng 
sống an hòa với chính mình, với Chúa, với chồng 
con. Nàng có sức mạnh, và nàng làm chủ được sức 
mạnh đó, kiểm soát được nó, một sức mạnh khiến 
nàng dễ thương, vì nàng biết rằng quyền năng của 
Thiên Chúa đang hoạt động trong nàng để giúp 
nàng thực hiện tất cả những gì cần thực hiện.

Nàng tùng phục chồng không phải vì nàng có tính 
thụ động hay sợ hãi, mà vì nàng ý thức được vai 
trò của trách nhiệm và quyền hành Chúa ban cho 
nàng trong nhiệm thể Chúa. Trong nền văn hóa của 
chúng ta hiện nay, người phụ nữ cảm thấy cần phải 
tỏ ra cứng rắn và lành mạnh để có thể có được điều 
mình muốn. Nhưng Chúa lại thích những phụ nữ 
nào biết đợi đến giờ Người đã ấn định để xem mọi 
việc xẩy ra. Đó là một thái độ quan trọng mà người 
phụ nữ nên áp dụng trong gia đình mình: nhất định 
không lấn áp quyền của chồng và cứ để mặc Chúa 
hoạt động qua quyền lực của chồng mình.
 
Đức tính thứ tư là Thánh Thiện.
 
Người phụ nữ Kitô giáo cần phải sống thánh thiện. 
Kinh Thánh nói về những phụ nữ biết kinh sợ Chúa 
(Gd 8,8) và luôn sống trong tâm tình cầu nguyện 
“cả ngày lẫn đêm” như từ ngữ Thánh Phaolô dùng 
(1 Tm 5,5). Kinh Thánh cũng có nói đến những đức 
hạnh rất đáng nể phục của nhiều phụ nữ Kitô giáo 

(Tt 2,3,1 Pl 3,2). Tương giao giữa người phụ nữ 
Kitô giáo với Chúa tạo nên một phần rất quan trọng 
trong tính tình của nàng, và trong cuộc đời nàng.

Tự đào luyện tính tình để trở nên một người vợ Kitô 
giáo đúng nghĩa xem ra là việc khó nhất của một 
người vợ. Không có mấy phụ nữ tin rằng họ có thể 
trở nên thánh thiện, tin tưởng vững vàng và sống 
cho dũng cảm. Họ chấp nhận người phụ nữ yếu 
đuối và hay thay đổi do nền văn hóa đưa ra.

Nhưng chúng ta muốn nói lại với các bà vợ điều 
đã nói với các ông chồng: “Đây là cá tính mà Chúa 
đã tạo nên trong con người của các bà, Chúa đã 
ban cho các bà nhiều sức mạnh và ân sủng để làm 
một phụ nữ. Khi các bà đóng đúng vai trò mà Chúa 
muốn các bà sống, thì “con người ấn kín trong trái 
tim” (1 Pr 3:4) sẽ càng ngày càng biểu lộ ra ngoài.

“Thiên Chúa cũng sẽ giúp đỡ các bà, giúp các bà  
triển nở và trưởng thành, thành người phụ nữ Kitô 
giáo và người vợ Kitô giáo đúng nghĩa.  Ngài sẽ tạo 
lập một tương quan giữa các bà với Ngài để dùng 
Lời của Ngài dạy dỗ các bà và nhờ Thần Khí của 
Ngài ban sức mạnh cho các bà. Ngài cũng nâng đỡ 
các bà qua chính chồng của các bà, nhất là qua sự 
hướng dẫn của các Ông ấy đối với các bà. Hãy nói 
cho các ông ấy biết về cái mẫu phụ nữ mà các bà 
muốn trở nên, và hãy đón nhận sự quan tâm dìu 
dắt của các ông ấy. Chúa cũng nâng đỡ các bà qua 
những chị em phụ nữ khác, họ sẽ chia sẻ với các 
bà sự dũng cảm, khôn ngoan và kinh nghiệm của 
họ để làm cho các bà trở nên mạnh mẹ hơn. Các 
bà nên lợi dụng mọi cơ hội để phát triển tình chị em 
với những phụ nữ khác, là những người đang sống 
chính cuộc sống mà Chúa đã mời gọi các bà sống”.

Hiểu cho đúng vai trò làm chồng làm vợ của chúng 
ta là gì, sự hiểu biết đó chính là nền tảng cho cuộc 
sống gia đình của chúng ta, tương quan thân thiện 
giữa vợ chồng lúc nào cũng là trọng tâm của gia 
đình, cho dẫu sau khi đã có con cái. Nhưng khi hai 
vợ chồng bắt đầu có con cái, Thiên Chúa mới tỏ 
cho họ thấy một phần mới mẻ trong chương trình 
của Ngài.
     

Hoàng M L  (Trích sách gia đình)

Quý Anh thân mến!

Khi Giáo Hội mời gọi chúng ta sống lại cuộc 
Thương Khó của Đức Giêsu, thì không 
nhằm để khơi lên trong chúng ta những 

tình cảm ủy mị, mà là để chúng ta ý thức hơn về ý 
nghĩa và về giá trị nơi cái chết của Đức Giêsu. Tuần 
Thánh có lẽ không phải là tuần của tang chế.

Sống lại cuộc thương khó của Đức Giêsu, chính 
là sống lại tình yêu của Đấng đã hiến thân hy sinh 
vì con người. Cái chết của Người là là định nghĩa 
đích thực của tình yêu. Yêu là trao ban, yêu là hiến 
thân hy sinh vì người mình yêu. Tình yêu là một giờ 
cho đời sống hôn nhân và gia đình. Tình yêu là con 
đường nên Thánh trong bậc vợ chồng.

Chúng ta hãy cùng nhau đọc lại Bài Ca Đức Mến 
của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi cho tín 
hữu Corintô (1 Cr 13, 1 – 7). Đây là một trong những 
áng văn đẹp nhất về tình yêu mà thiết tưởng, các 
đôi vợ chồng Kitô hữu chúng ta không thể không 
đọc, và không thể không suy niệm hàng ngày. “Giả 
như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và 
của các Thiên Thần đi nữa, mà không có đức mến, 
thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèng phèng, 
chũm chọe xoang xoảng.

Giả như tôi được ơn nói tiên tri, và được biết hết 
mọi điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất 

cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có 
đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi.

Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen 
tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm 
điều bất chánh, không tìm tư lợi, không nóng giận, 
không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian 
ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật.

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng 
tất cả…”

Thành công trong rất nhiều lãnh vực của cuộc sống, 
nhưng lại thất bại trong hôn nhân và gia đình, một 
cuộc sống như thế hẳn không phải là một cuộc 
sống hạnh phúc.

Không hẳn rằng khi đã là một vị nguyên thủ quốc 
gia, một vị danh tướng, một văn sĩ nổi tiếng, hay 
một khoa học gia tài ba… thì đương nhiên sẽ thành 
công trong đời sống gia đình. Người ta có thể học 
rộng biết nhiều, người ta có thể là thành phần lãnh 
đạo trong xa hội, nhưng người ta lại cũng vẫn có 
thể là một người chồng hay là một người vợ “có 
vấn đè” trong gia đình ! Qủa thật, biết tất cả mọi 
sự,nhưng chưa biết yêu thật lòng, thì cuộc đời kể 
như hoang phí. Và khi ấy, tất cả những tài năng và 
kiến thức có lỗi lạc đến đâu, cũng chỉ là một thứ 
“thùng rỗng kêu to” !

Sống Tình Yêu
trong	

cuộc	sống
hôn	nhân

GXCTTĐVN
ARLINGTON - TX

(xem tiếp trang 126)
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Trung vừa lên 9, em sống trong một cô nhi 
viện. Như mọi trẻ mồ côi khác, Trung chỉ mơ 
ước có một điều: tìm lại được cha mẹ và có 

một gia đinh thật sự.

Sân chơi của bọn trẻ tại cô nhi viện trông ra đường, 
Trung và đám bạn thường đứng gần cổng, thèm 
thuồng nhìn những đứa trẻ được số phận ưu đãi 
hơn chúng: những đứa trẻ ấy được đi bên mẹ, cứ 
nhìn chòng chọc vào bọn trẻ mồ côi với vẻ hiếu kỳ. 
Vào những lúc ấy, bọn  trẻ sống trong tường rào 
của cô nhi viện thật thấm thía cái sức nặng của nỗi 
cô đơn.

Một ngày nọ, khi thoáng thấy một thằng bé đứng 
ngoài đường đang nhìn qua khe hàng rào, Trung 
bực bội hét lớn lên: “Đi chỗ khác !” Thằng bé lùi lại 
một chút rồi lên tiếng: “Tớ tên là Thành, tớ muốn 
chơi với cậu có được không ?” Trung cúi mặt lầm 
bầm vẻ ghen tỵ: “Không, mày có nhà mà, về nhà 
mày mà chơi. Để được quyền vào đây, mày phải 
không có cha có mẹ cơ !”.

Thằng bé bên ngoài tỏ ra rất thất vọng. Còn Trung 

thì cảm thấy khoái chí vì đã thắng được một đòn, nó 
chạy trở lại với đám bạn đang mải mê với quả bóng. 
Nhưng thằng bé tên Thành vẫn không chịu đi, nó 
đứng đấy, kiên nhẫn gọi đám trẻ mồ côi đến đỗi rồi 
Trung cũng phải chạy ra giúp nó trèo qua hàng rào. 

Trong cuộc chơi hào hứng, tinh thần nhanh chóng 
nảy nở giữa đám trẻ. Chính Trung cảm thấy mến 
người bạn mới. Lúc nghỉ xả hơi, Trung bảo Thành: 
“Tớ đánh cuộc rằng ở nhà cậu không thể nào vui 
bằng chúng tớ ở đây. Buổi tối trước khi ngủ, bọn tớ 
còn bày trận đánh nhau với những cái gối dài. Cậu 
đã bao giờ được chơi như vậy chưa ?” Thành lắc 
đầu vẻ thèm muốn: “Chưa !”

Trung cảm thấy trái tim phồng lên vì tự hào. Hóa 
ra nó cũng có một thứ gì mà kẻ khác không có. Lát 
sau, Trung bảo: “Thôi, cậu về đi, muộn lắm rồi, tớ 
cũng phải vào tắm rửa đây.” Thành rụt rè hỏi: “Thế 
tớ có thể ở lại đây không ? Được vậy thì tớ sẽ vui 
lắm…”

Trung kinh ngạc, tròn mắt nhìn Thành “Cái gì ? Nếu 
tớ có cha mẹ, tớ đoan chắc với cậu rằng  tớ không 

Gia Đình
Mái ấm

hề muốn ở đây đâu !” Thình lình, mắt Thành đẫm 
lệ: Cậu đừng tưởng lúc nào ở nhà cũng vui. Ba má 
tớ cãi nhau suốt ngày, rồi má tớ khóc. Tớ thích ở 
đây hơn !”

Giữa tiếng khóc nức nở, Thành kể cho Trung nghe: 
cha mẹ nó hầu như tối nào cũng vắng nhà, và thằng 
bé chỉ nhận được những lời nói cộc cằn từ cha mẹ…

Thế là đám bạn quyết định dấu Thành trong cô nhi 
viện. Điều này không phải là một việc khó khăn vì 
sự giám sát ở đây khá lơ lỏng, hơn nữa tòa nhà 
rộng ấy có khá nhiều ngóc ngách để trốn an toàn. 
Buổi tối, khi đèn đã tắt, bọn trẻ cho Thành phần 
thức ăn chúng đã để dành và tấm chăn để trải ngủ 
trên sàn nhà.

Hôm sau, Trung bảo Thành: “Bây giờ thì cậu phải 
về nhà. Ông giám thị sắp đến, không được để ông 
ấy thấy cậu.” Thành chần chừ hy vọng: “nếu tớ hỏi 
ý ba má, tớ sẽ được phép ở lại đây nhỉ ?” Trung đáp 
với giọng cả quyết: “Còn tớ, nếu tớ có cha mẹ, tớ sẽ 
thích trở về nhà hơn. Và tớ đảm bảo với cậu rằng 
cha mẹ tớ cũng muốn tớ ở nhà !”

Chợt, Thành nảy ra một ý: “Hay là cậu thế chỗ cho 
tớ ở nhà, còn tớ thì ở lại đây ?” Trung kêu lên: “Trời 
ơi, cậu có ý nghĩ gì lạ thế ?” Nhưng rồi nỗi ao ước 
có cha có mẹ mạnh đến độ Trung sẵn sàng làm 
theo ý Thành.

Thế là, hai đứa trẻ leo hàng rào trại mồ côi và đi 
về nhà Thành. Đến gần nhà, chúng trông thấy một 
đám đông đang tụ tập trước cửa, trong đó có cả 
một ông Linh Mục và một cảnh sát viên. Sự xuất 
hiện của Thành làm mọi người náo động hẳn lên, 
lập tức hai thằng bé bị đẩy vào nhà.

Cha của Thành nắm vai con, lắc mạnh và quát to: 
“Mày ở đâu về ? Cả nhà cứ tưởng mày đi lạc !” Còn 

mẹ của Thành thì mặt tái xanh, ngồi thụp xuống 
gần như xỉu. Thành kể lại: “Con đến viện mồ côi. 
Con biết ba má không yêu con nên con muốn ở 
lại đấy…” Rồi quay sang chỉ vào Trung, Thành hồn 
nhiên nói tiếp: “Con xin đổi chỗ cho bạn con, con 
thích ở viện mồ côi hơn là ở nhà !”

Một bầu khí căng thẳng như sắp sửa nổ tung căn 
nhà. Tất cả mọi người, trừ vị Linh Mục, đều rón rén 
đi ra. Cha của Thành ngồi im, mặt đỏ bừng lên vì 
giận dữ … Sau cùng, mẹ của Thành hỏi lại bằng 
một giọng yếu ớt khốn khổ: “Con nói gì vậy, con của 
mẹ ?” Thành lập lại ước muốn của nó: “Con muốn 
sống ở cô nhi viện, và Trung sẽ đến đây thế chỗ 
cho con !”

Cha của Thành bật chồm dậy về phía thằng bé 
mồ côi, giọng gay gắt: “Cái thằng này, mày đã nhồi 
nhét cái ý tưởng quái đản đó vào đầu con tao, phải 
không ?” Trung vội lùi lại: “Không, không phải cháu. 
Đó là ý của Thành đề nghị. Mà bây giờ thì cháu đã 
đổi ý. Cháu thích sống ở viện mồ côi hơn ở đây !”
Trên mặt cha của Thành, sự giận dữ đã nhường 
chỗ cho sự đau khổ nhục nhã. Ông ngẩng lên nhìn 
vị Linh Mục và đọc thấy nét hổ thẹn của chính mình 
trong ánh mắt thầm trách của nhà tu hành độ lượng. 
Chợt, Thành lao đến, lọt thỏm trong vòng tay của 
cha mẹ, và cả ba đều khóc !

Vị Linh Mục đưa Trung trở về cô nhi viện. Ít lâu sau 
đó, gia đình Thành dọn đi nơi khác, và Trung không 
bao giờ gặp lại người bạn nhỏ ấy nữa, nhưng cậu 
sẽ không bao giờ quên bạn. Mãi sau này, một người 
được nghe Trung kể lại câu chuyện trên. Trung nói 
thêm: “Rồi tôi sẽ lập gia đình và sẽ có con. Tôi đoan 
chắc các con tôi sẽ cảm nhận chúng được yêu 
thương. Tôi rất hiểu điều mình vừa nói.

Trích trong sách GIA ĐÌNH của LM Lê Quang Uy 
DCCT  (Hoàng.M.l )
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Tuấn  đã là đoàn viên Liên 
Minh ThánhTâm từ ngày 
còn ở VN. Cùng vợ và 

hai con vượt biên. Tuấn và Hoa 
luôn hướng lòng lên, chung lời 
cầu nguyện sớm hôm, xin Thánh 
Tâm Chúa hộ phù ủi an nên đã 
được cùng nhau bình an đến 
được bến bờ tự do.

Hơn năm trời đợi chờ trên đảo, 
Tuấn và Hoa cùng hai bé con 
sống nhũng chuỗi ngày thanh 
thản bình yên. Ngày hai bữa ăn 
cơm tị nạn nhưng không bằng 
lòng với hiện thực. Lòng luôn 
nguyện ước được mau đến ngày 
định cư.

Sau đó được phái đoàn Mỹ nhận. 
Gia đình Tuấn được chuyển sang 
Phi để học đời sống mới rồi cuối 
cùng cũng đến được đất Mỹ, là 
nơi mong đợi từ lâu.

Cuộc sống ban đầu rất chật vật, 
làm ăn vất vả. Tuấn và Hoa đều 
phải vật lộn với công việc để 
kiếm kế sinh nhai. Thêm nữa cái 
khó nó bó cái khôn nên cách niên 
lại sinh thêm hai công chúa. Với 
niềm ao ước ban đầu được cùng 

nhau chung sống trong căn nhà 
nho nhỏ, nhưng may mắn làm ăn 
khắm khá đã đưa đẩy gia đình 
đến đời sống thoải mái hơn.

Một ngày giữa tháng tám khi bữa 
cơm chiều đã xong. Con cái đứa 
nào việc nấy, đều bận bịu làm 
bài của trường cho.Thời tiết mùa 
hè nóng nực oi bức, gần lúc ông 
mặt trời như đợi chờ ẩn mình 
khuất bóng. Vợ chồng Tuấn Hoa 
rủ nhau ra hóng mát bên bờ hồ 
Arlington.

Ngồi buông thỏng hai chân bên 
sàn cầu gỗ dành cho người câu 
cá. Mặt hồ phẳng lặng, thỉnh 
thoảng có vài gợn sóng nhấp 
nhô của con tàu nhỏ chạy qua. 
Gió thoang thoảng  vờn trên mái 
tóc mềm óng ả trong ánh chiều 
tà.

Hoa ngả đầu dựa vào vai chồng 
khẽ nói: Tuần tới thứ tư là vừa 
đúng mười sáu năm mình thành 
hôn. Tuấn đang thả hồn tiêu diêu, 
mắt nhìn đàn vịt bơi đùa chen 
lấn dành những mẩu bánh mì từ 
cánh tay bé gái ném ra. 

Chàng trả lời vợ: Vậy à? Nếu em 
không nhắc thì anh cũng quên 
mất đi thôi. Miệng nói vậy nhưng 
Tuấn đã biết chuyện gì sẽ xảy ra 
với câu nói bóng gió vu vơ của 
vợ.

Hoa tiếp lời: Đàn ông các anh 
có ai mà nhớ, chỉ qua một lần là 
không còn nhớ gì hết trơn, bao 
nhiêu năm nay chỉ có mình em 
nhắc nhở thôi còn anh thì trợt lớt.

Tuấn vội đỡ: Vậy em muốn anh 
tặng gì? Chúng mình và các con 
muốn ăn nhà hàng nào, anh đãi.
Nói xong Tuấn nhoẻn miệng 
cười chậm rãi: Mình dến Mỹ đã 
quá mười năm rồi, nhờ Chúa Mẹ 
thương tình ban cho nên làm ăn 
cũng gặt hái chút ít thành công. 
Nhìn lên thật không bằng ai 
nhưng nhìn xuống cũng kha khá 
hơn nhiều gia đình khác.

Hoa vui miệng mỉm cười nói 
theo: Ừ thì cũng được,

Tuấn lại nói: Con Loan, con Vi 
đứa mười, đứa tám chúng đều 
còn  bé, thằng Minh nhà mình 
cũng gần mười tám. Anh thấy nó 
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càng ngày càng giống anh hồi 
nhỏ, thích buôn bán làm ăn, Còn 
con Tuyết kém anh nó tuổi rưỡi, 
nó dữ như em luôn bắt nạt thằng 
anh.

Không đợi chồng nói nữa. Hoa 
vội tiếp giọng trách móc: Tại anh 
đó thôi, cứ chiều và cưng nó 
nhiều vào để cho nó hư.

Tuấn đưa tay véo vào má vợ 
giọng phân bua: bởi nó giống 
mẹ nó như đúc về khuôn mặt và 
giọng nói vậy mà …

Xa xa  hai con ngỗng cái và đực 
đang ngoặc đầu với nhau, đuôi 
vẫy vẫy như tràn đầy hạnh phúc. 
Tiếng bì bõm của đàn vịt cũng 
thưa dần. Hai vợ chồng hàn 
huyên, tâm sự đến lúc trời tối 
sẫm mới về.

Thoảng nhẹ gia đình Tuấn-Hoa 
và bốn con đã sống với nhau 
hơn hai mươi  năm dài trên đất 
Mỹ. Thời gian trôi nhanh như gió 
thoảng. Từ những ngày đầu hẹn 
hò còn lưu luyến nơi quê nhà …
nay đã dần dần tan biến vị mật 
ngọt thiết tha. Không còn những 
giận hờn vu vơ, nũng nịu dỗ dành 
khi xưa Anh nói thì em nghe, anh 
giận thì em buồn, mà nay đôi lúc 
cãi vã to tiếng để hàng xóm cũng 
nghe. 

Con cái của Tuấn và Hoa nay 
đều khôn lớn. Hai đứa đầu đã 
đến tuổi cặp kè, chúng đã truởng 
thành nên thường có những đời 
sống riêng tư. Học môi trường 
Mỹ, vừa mới tốt nghiệp ngành 
điện toán thằng lớn dã giẫn cô 
gái da trắng mũi lõ, mắt xanh về 
ra mắt bố mẹ. Nhũng rắc rối lung 
tung, xáo trộn trong gia đình nảy 
sinh từ đó.

Có những lúc rảnh rỗi. Vợ chồng 
Tuấn thường nhủ lòng an ủi lẫn 
nhau. Tuấn nói: Chúa Mẹ sẽ cứu 
chúng ta ra khỏi tình cảnh khó 
khăn hiện nay.

Vợ Tuấn chen vào: Em cũng tin 
vậy. Thuở xưa, như cựu ước đã 
kể rằng: Thời vương quốc Phar-
aon cai trị, kiểm soát nghiêm 
ngặt và cơ nguôi còn khó khăn 
thế nào đi nữa mà ông Moi-sen 
được Chúa chọn đã dẫn giắt dân 
ngài ra khỏi xứ Ai-cập một cách 
dễ dàng nữa mà.

Tuấn lại thêm: Hãy tin vào rất 
Thánh Trái Tim Chúa yêu thương 
nhường bao. Mọi vấn đề dù khó 
đến thế nào đi nữa cũng sẽ 
chóng qua đi. Thế rồi vợ chồng 
nhìn nhau thở dài thoải mái. 
Gánh nặng ngàn cân như chỉ còn 
vài lạng nhẹ nhõm.

Thời gian trôi qua gia đình đang 
sống êm à. Một hôm vào ngày 
thứ bảy cuối tuần ngoài trời cơn 
mưa nặng hạt như trút, sấm 
chớp giăng đầy. Đang bữa cơm 
tối, cùng lúc mọi người cùng 
cười nói chuyện vui thì Minh con 
trai lớn bỗng lên tiếng ngắt lời: 
Thưa Ba, thưa Má con nay đã 
quyết định thành hôn vói Nancy, 
xin Ba, Má lo cho con.

Nghe con nói xong Tuấn cảm 
thấy giật mình lạnh toát mồ hôi. 
Hoa cũng điếng lặng.cả người. 
Vì hai người đều nghĩ chuyện 
này khó có thể xảy ra.  Con Tuyết 
nét mặt vẫn tỉnh bơ hình như nó 
đã biết trước mọi chuyện của 
anh nó. Còn hai đứa nhỏ chỉ biết 
nhìn mọi người ngơ ngác.

Tuấn và Hoa bốn mắt nhìn nhau 
tâm thần rối loạn với câu nói 
của con. Một cơn chớp lóe sáng 

mạnh, rồi tiếng sét ầm vang dữ 
dội xóa tan bầu không khí ngột 
ngạt khó chịu trong bàn ăn.

Tuấn khẽ lên tiếng: Để Ba Má 
suy nghĩ rồi cho con biết sau.

Hoa không nói lời nào mà chỉ 
nhìn các con từng đứa với nét 
mặt buồn rầu thiểu não. Cơm tối 
đang ngon. bỗng nhiên chậm lại. 
Tuấn và Hoa chẳng còn thiết tha 
ăn uống gì nữa…

Ngoài trời vẫn mưa, nhưng đã 
nhẹ hạt, vài tia chớp nhẹ qua 
màn sáo gỗ của cửa sồ lóe vào 
làm không khí trong nhà như 
lắng đọng, lặng lẽ, buồn tênh.

Cuối năm đó gia đình Tuấn rất 
bận bịu. Sau mỗi bữa ăn tối, Tuyết 
phụ với anh lo tìm mẫu thiệp mời. 
Còn Hoa nhấc lên buông xuống 
điện thoại để báo tin cùng nghe 
lời hay, ý đẹp cố vấn từ bè bạn cô 
bác gần xa. Riêng Tuấn thì phải 
tìm địa chỉ, lập danh sách những 
người thân để gửi thư mời mọc 
cho kịp tổ chức đám cưới cho 
con trai.

Mùa xuân năm nay trời lạnh khác 
thường, khí rét lạnh buốt thấu 
xương. Trời đất ảm đạm, trên lề 
đường đâu đó tuyết và đá còn 
giăng đầy tứ phía trên cỏ cây. 
Ngày vào gặp Cha Cụ, Tuấn và 
vợ bồn chồn lo lắng, thấp thỏm 
không yên. Sau những thủ tục 
căn bản. Cha xứ thấy hai vợ 
chồng không vui. Cha thông hiểu 
cho hoàn cảnh có con kết bạn 
trăm năm là người Mỹ. 

Ngài lên tiếng hỏi: Anh chị lấy vợ 
cho mình hay cho con? 

Ngài lại tiếp giảng giải: Hôn nhân 
là bí tích thiêng liêng thứ bảy do 
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Hội thánh lập ra để kết hợp đôi 
trai gái yêu thương nhau, để tạo 
lập một gia đình mới, sinh con đẻ 
cái nối giòng nối giõi từ đời này 
đến đời kia hòa nhịp với xã hội 
và Hội thánh Chúa.

Hai vợ chồng lặng yên nghe Cha 
xứ hỏi han khuyên bảo…..

Cuối cùng chuyện gì đến sẽ đến. 
Ngày cưới của Minh và Nancy đã 
diễn ra. Tuấn và Hoa vẻ mặt đầy 
ái ngại. Tuy bề ngoài ra vẻ vui 
tươi nhưng trong lòng thật không 
vừa ý chút nào. Thánh lễ cưới đã 
diễn ra một cách trang trọng với 
bài giảng lý thú, ý tưởng dạt dào 
thâm sâu của thầy sáu là cậu bà 
con bên vợ Tuấn. Mọi ngừời hợp 
ý cầu nguyện cho đôi tân hôn 
yêu thương nhau đến đầu bạc 
răng long.

Kết lễ, mọi người cùng chú rể và 
con dâu mới sang tòa Đức Mẹ 
cầu nguyện xin ơn. Tuấn nghĩ 
thầm về câu kinh “ Cuối cùng trái 
tim mẹ sẽ thắng”. Con đã cầu 
nguyện với Mẹ xin Mẹ cứu giúp 
chúng con Vậy mẹ thắng gì ở 
đây?.

Thoáng chốc Tuấn nghe từ đáy 
lòng mình lời Mẹ vọng lên “Có 
phải con muốn Mẹ thắng là chia 
cắt hai tâm hồn yêu thương 
nhau, muốn cùng nhau nên một 
gia đình hạnh phúc hay sao? 
Con thật là quá ích kỷ”.

Nghĩ đến đây, Tuấn bàng hoàng 
tỉnh giấc rồi cùng mọi ngưòi và 
quan khách bước về cuối thánh 
đường rồi ra nhà hàng.

Tuấn và Hoa không ai hẹn mà 
nên đều để tâm ý lắng nghe xem 
có ai bàn chuyện to nhỏ về con 
trai và gia đình mình hay không? 

Nhưng đã  không nghe, không 
thấy gì khác lạ.

Trên đường đến tiệm ăn, Hoa hỏi 
chồng: Anh có biết khi chúng ta 
đang cầu nguyện với Đức mẹ. 
Ngài đã nói gì với em không?

Rồi Hoa tiếp Mẹ bảo em là “xin 
vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin 
vâng”. 

Hai vợ chồng cùng phá lên cười 
Tuấn nói: Anh cũng nghe Mẹ nói 
với anh như thế, và còn trách 
anh là lẩn thẩn nữa…

Bữa tiệc cưới cũng tưng bừng 
náo nhiệt đáo để. Khách Mỹ, 
khách Việt đuề huề ăn uống cười 
nói vui tươi. Trong lúc vợ chồng 
Tuấn cùng bố, mẹ nhà gái và cô 
dâu, chú rể đi chào bàn.

Nghe lời nói cám ơn yếu xìu của 
Tuấn. Một bà bạn hóm hỉnh lên 
tiếng: Tuổi trẻ bên này đều thế 
cả, sau này có lẽ đều lấy Mỹ hết 
thôi, gái Mỹ nó trắng trẻo mơn 
mởn, còn trai Mỹ nó khéo ga-
lăng nịnh đầm, thêm vào đó bên 
này trai mình thiếu, gái thiếu, môi 
trường làm quen cũng khó, chỉ 
mong chúng sống với nhau hạnh 
phúc cho mãn đời là đủ. Tôi quen 
biết một gia đình sang Mỹ từ năm 
bảy lăm (1975), nay là gia đình 
Hiệp chủng quốc, Mỹ có, Anh có, 
Pháp, Đức, Nhật. Đúng là một 
ngũ cường.

Nghe xong Tuấn cũng tạm thấy 
tự an ủi là đã có đồng minh, đồng 
cảnh ngộ, cùng chia sớt nỗi niềm 
ưu tư phiền muộn.

Sau ngày cưới Vợ chồng Minh 
đã được phép dọn ra chung cư 
gần nhà mà ba má Minh đã thuê 
cho. Cuộc sống không phải ràng 

buộc cảnh mẹ chồng nàng dâu 
như ở quê nhà. 

Con Tuyết nay đã hai mươi lăm. 
Thấy con vẫn lủi thủi lẻ bóng đi 
về một mình. 

Tuấn băn khoăn bảo vợ: Em thử 
dò la xem con Tuyết nhà mình 
nó đã có bạn trai chưa, Anh chị 
Dũng có thằng con trai hơn nó ba 
tuổi muốn kết bạn xui gia với gia 
đình mình. 

Hoa trả lời: Ừa từ từ để em xem 
sao. Đừng vội vàng hứa nhăng 
hứa cuội,  lỡ nó có bạn trai rồi thì 
hỏng bét.

Mùa hè Texas lại đến không khí 
khô đọng đến nỗi chờ mãi cũng 
không kiếm thấy một giọt mưa. 
Vợ Tuấn nảy sinh một ý định 
trong đầu. Nàng hóm hỉnh bàn 
với Tuấn và các con .

Hoa nói: Thế nào, cuối tuần này 
gia đình mình tổ chức bữa ăn 
ngoài trời ở sân sau nhà mọi 
người có thích không? 

Tuấn và ba con đều lên tiếng tán 
thành: OK. Ý kiến hay. 

Tuấn tiếp lời nịnh vợ: Má chúng 
con mà nói điều gì thì không ai 
bằng, còn hay hơn cả ý voi nữa 

Hoa và càc con cùng cưòi một 
cach thích thú. Nàng vội bảo 
Tuyết: Con gọi vợ chồng thằng 
Minh cho má để chúng nó cùng 
đến ăn cho vui. 

Thứ bảy đến,  một bữa ăn thịnh 
soạn ngoài trời được bày ra bên 
cạnh hồ phun nước, Những 
miếng thịt bò, thịt gà nướng bốc 
khói trên lò than thơm phức, 
thỉnh thoàng vài giọt mỡ chảy 
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xuống làm bùng lên ngọn lửa 
vàng rồi tắt lịm. Cả gia đình vừa 
ăn, vừa ngắm hồ nước phun, 
nhìn tia nước rơi tung tóe trên 
hồ như thấy tâm thần sảng khoái 
lâng lâng Tuấn và Hoa đều cảm 
xúc cõi lòng vô tận.

Con dâu Nancy vừa ăn vừa bập 
bẹ đôi câu như đứa bé tập nói: 
Má, má làm đồ ăn “non” lắm.

Tuấn cười, nói đùa với vợ: Minh 
nghe chưa, con Nancy nó nói em 
mới tập nấu nên tay nghề còn 
non lắm.

Mọi người đều phá lên cười nhất 
là hai cô bé út miệng cười hằng 
hặc toe toét. 

Hoa tiếp lời: Gớm ba mày chỉ 
xuyên tạc, nhạo báng em thôi. 
Con nó khen chưa hết lời chứ có 
chê bai gì đâu.

Quay sang Tuyết nàng dò la nói: 
Tuyết à. Con có bạn trai chưa. 
Hôm nào con dẫn nó về đây ra 
mắt ba má để má trổ tài cho nó 
nếm mùi hủ tiếu Nam vang mà 
cả nhà đều ưa thích. 

Tuấn thêm lòi phụ họa: Con nên 
chọn bồ hiền và dễ thương như 
ba đó nghen con.

Được ba má mở lời Tuyết liền 
lên tiếng: Bồ con cũng hiền và 
dễ thương như ba đó. Hai đứa 
thương nhau thiệt tình. Món quà 
mà ảnh tặng cho con, con đều 
mang hàng ngày bên mình, nói 
đến đây Tuyết chỉ tay vào cổ 
mình. Sợi giây chuyền bằng vàng 
tây óng ánh có đeo hình cái sừng 
bằng ngọc xanh. Tuấn và Hoa 
thấy con gái đeo gần dây khoảng 
hơn năm. Cả hai cứ tưởng đó là 
nữ trang thời nay mà các cô gái 

ưa thích.  

Tuyết nói luôn: Con cũng muốn 
đưa anh ấy về để gặp ba má từ 
lâu rồi, nhưng ngặt cái là anh 
ta không thích ăn thịt bò mà chỉ 
thích ăn thịt gà và càri thôi.

Nghe con gái nói, cả hai thay 
vì sửng sốt như hồi thằng Minh 
lần trước mà chỉ thấy cõi lòng 
luyến tiếc thất vọng mông lung 
vì đã muộn màng. Tiếc là vì giá 
như anh chị Dũng cho mình biết 
trước hơn năm thì hay biết mấy, 
mình có thể may mắn xoay trở, 
trở xoay thì cục diện ngày nay đã 
khác.

Tuấn nhìn Hoa ngầm nhường 
nhau lên tiếng trước, thế nhưng 
Hoa vẫn lặng thinh.

Thế rồi Tuấn nói: Tuần tới vào 
chiều thứ năm, ba má về sớm 
con nói với nó đến nhà mình chơi 
để ba má xem.

Dạ. Tiếng Tuyết trả lời nhè nhẹ. 
Tuyết tiếp thêm: Ba má tha thứ 
cho con vậy sao? Ba má có buồn 
con không?

Hoa trả lời con: Buồn thì phải 
chịu vậy chứ làm sao bây giờ, 
nàng cố níu kéo: nếu con có thể 
quên được nó thì ba má có mối 
khác đẹp gấp mươi lần mà lo cho 
con. Con có chịu không?

Thôi đi, con không thích ai khác 
đâu. Má đừng bận tâm cho thêm 
mệt lại sinh bệnh để mọi người 
trong nhà lo lắng.

Buổi ăn tối ngoài trời kết thúc 
một cách buồn tẻ không ai thèm 
để ý nghe tiếng nước róc rách 
vẫn không ngưng. Ánh sáng dèn 
đường đã lên, len lỏi qua kẽ lá 

chiếu vào sân cỏ. Đúng như câu 
thơ “Người buồn cảnh có vui đâu 
bao giờ”. Rồi như để phá tan bầu 
không khí thinh lặng.Tuấn nói lớn 
giọng: Chúng ta hãy vào nhà đi 
thôi. Tối rồi, muỗi nó chích đau 
và ngứa lắm đấy.

Trái với dự liệu  mọi sự đành phải 
theo ý Trời, để xuôi theo chiều 
gió, may nhờ rủi chịu. Đúng như 
câu: “Mưu sự tại nhân, thành sự 
tại thiên”.

Nửa năm sau đám cưới con 
gái đã được diễn ra, cũng trong 
khung cảnh trang trọng và linh 
đinh như lần làm cho con trai. 
Tuy nhiên nhiều vấn đề cũng làm 
cho Tuấn và Hoa khó chịu không 
ít. Đó là chú rể không chịu trở lại 
đạo Công Giáo mà đạo ai người 
ấy giữ, hơn thế nữa lại phải làm 
sao để con cái sinh ra sẽ được 
rửa tội và giữ các giới răn Chúa 
cùng các giáo luật Hội thánh 
truyền dạy.

Những lúc nghĩ đến câu ca dao 
mà ông bà khi xưa để lại “Con 
gái mà gả đi xa.Trước là mất họ, 
sau là mất con” làm Tuấn không 
khỏi chạnh lòng.

Sau ngày gả con gái, chúng cũng 
đã dọn ra riêng. Gia đình Tuấn 
như vắng vẻ hẳn. Cuối tuần Hoa 
không quên gọi cho con gái để 
dặn dò đi lễ, hoặc giữ những 
ngày chay, ngày lễ buộc.

Vào những bữa ăn vắng bóng hai 
con lớn. Lúc nghĩ đến Tuyết và 
Mo-ha-met, Hoa nói với chồng: 
Thằng chồng con Tuyết mai này 
hết hạn du sinh, nó phải đưa con 
mình về xứ Ấn thì sao. Quốc gia 
này theo như em biết đông dân 
lại nghèo thì khổ cho nó.
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Tuấn trêu vợ: Người xưa có câu 
“Trời sinh voi, trời sinh cỏ” vả lại 
đời cua, cua máy, đời cáy, cáy 
đào  có gì mà phải lo cho mệt 
sức.

Vợ Tuấn cự nự: Anh này chỉ biết 
ăn no, ngủ kỹ chứ có bao giờ để 
ý gì đến các con. Nhà mình còn 
hai đứa nữa. coi chừng nó lai đi 
châu Âu, châu Phi để anh thấy.

Tuấn cười nhoẻn miệng rồi nói: 
Đùa với em cho vui thôi, chứ anh 
còn rầu hết ruột gan. Đàn ông 
thương vợ, con đâu có thể hiện 
ra mặt. Anh nghĩ không sai thì 
con Tuyét nó đã có quốc tịch, nó 
sẽ bảo lãnh cho chồng nó ở lại 
Mỹ có gì mà phải lo với lắng.

Nghe xong câu nói của chồng 

Hoa dịu giọng: Phải thế chứ. Ai 
mà tin anh được.

Rồi cả nhà đều cười lớn tiếng 
sảng khoái vui nhộn như ngày 
các con còn tề tựu đông đủ 
khi xưa. Như một giấc mơ. Vợ 
chồng Tuấn và Hoa có lúc cũng 
cảm thấy ngã lòng trông cậy vào 
Thiên Chúa, vào thánh ý ngài.

Những lần đi sinh hoạt đoàn 
Tuấn gặp bè bạn tâm sự, mới 
hay ra hoàn cảnh ai cũng như 
nhau. Người ít, người nhiều, gia 
đình nào cũng có những vấn 
nạn, những cảnh ngộ riêng tư, 
có khi trùng hợp hoặc đôi khi còn 
dữ dội hơn nhiều, ít ai vẹn toàn 
Tựu trung thường giấu kín cõi 
lòng hiếm khi thổ lộ cùng ai.

Để phải chấp nhận đất khách 
quê người làm quê mình. Chúng 
ta không còn con đường chọn 
lựa vừa ý. Nhưng liệu nếu còn 
ở quê nhà, chúng ta có khá hơn 
nhiều không? 

Suy đi nghĩ lại chỉ có con đường 
xin vâng và bằng lòng với hiện 
thực, cậy trông vào sự quan 
phòng và nghe theo Thánh ý 
Chúa. Thế hệ này rồi cũng qua 
đi, và thế hệ tương lai sẽ đến.  

Nguyện xin Thánh Tâm Chúa là 
vua vũ trụ, xin thương đoàn con 
lưu lạc trần gian đang khẩn thiết 
van nài.

   
Arlington 20 tháng 3 năm 2012

Một đoàn viên LMTT

Chúng ta là những người sống 
trong bậc vợ chồng có lẽ cũng 
nên tự hỏi: Tất cả những bôn ba 
vất vả của tôi để gọi là gầy dựng 
sự nghiệp rồi sẽ đưa tôi về đâu, 
nếu như tôi không có tình yêu 
đích thật ? Có biết bao nhiêu gia 
đình bị sụp đổ ngay trên chính cơ 
nghiệp đồ sộ mà con người đã 
hao công tốn sức để vun vén ! 
Những thứ công trình ấy, giống 
như lời cảnh tỉnh của Đức Giêsu, 
chỉ là “những ngôi nhà, những 
lâu đài được xây dựng trên cát” 
(X.LC 6,47 – 49) chứ không phải 
trên nền móng vững chắc của 
tình yêu.

Ở mặt khác, hy sinh mạng sống 
mình chưa hẳn đã là một hành 
động cao cả, nếu như hành động 
ấy không được thực hiện vì yêu 
thương. Chúng ta đã biết có lắm 
người rất hăng say họat động 

trong các công tác xã hội và tôn 
giáo, đến độ bỏ quên lãng những 
bổn phận tối thiểu trong gia đình, 
nhưng thật đáng tiếc là họ lại lầm 
tưởng mình đang “hy sinh mạng 
sống” cho tha nhân! Không, gia 
đình chính là cái thước đo trước 
hết cho lòng đạo đức và tình yêu 
đích thật của con người.

Không sống yêu thương, không 
xây dựng tình yêu trong gia đình, 
thì cho dù có hăng say dấn thân 
đến dâu, thì đó chỉ là một sự “đào 
ngũ”,  trốn tránh về bổn phận 
nhiệm vụ làm vợ, làm chồng, làm 
cha mẹ, làm con cái trong gia 
đình mà thôi!

“Đức mến thì nhẫn nhục, hiền 
hậu, không ghen tương, không 
vênh vang, không tự đắc, không 
làm điều bất chính, không tìm tư 
lợi, không nóng giận, không nuôi 

hận thù, không mừng khi thấy sự 
gian ác, nhưng vui khi thấy điều 
chân thật.

Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng 
tất cả, chịu đựng tất cả,,,”

Một tình yêu như thế không phải 
là một điều tự phát dễ dàng, một 
sớm một chiều mà bỗng dưng có 
được, không phải tốn sức nhọc 
công. Một tình yêu như thế mời 
gọi chúng ta hãy cố gắng nhích 
lên từng bước trong tình yêu 
lứa đôi, tập hy sinh chịu đựng, 
tập mở lòng độ lượng, tập giải 
hòa tha thứ ngay trong gia đình, 
bên nhau và với nhau trong từng 
khoảnh khắc của cuộc đời…

   
Hoàng ML

(tiếp theo trang 119)
abcdèèèabcd Khi cuốn KỶ YẾU này 

chuẩn bị lên khuôn, thì 
cũng là ngày Giáo xứ 

Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại 
Arlington, Texas, khánh thành 
ngôi tân thánh đường, xây cất 
bằng nhiều vật liệu từ quê hương 
Việt Nam, thật khang trang, lộng 
lẫy với 2,000 chỗ ngồi, được xây 
dựng trong khuôn viên thánh 
đường cũ, trên khu đất đã được 
giáo xứ chuẩn bị từ khi mua cơ 
sở Food Lion vào mùa thu năm 
1998. Đây là một nhà thờ có tầm 
vóc trong cộng đồng VN hải ngoại 
là niềm hãnh diện không riêng gì 
cho giáo dân GXCTTĐVN, mà 
chung cho cả người Việt trên quê 
hương mới. 

Sự hoàn thành mau chóng của 
một công tác lớn lao như vậy, 
đã nói lên lòng nhiệt thành, ý 
chí cương quyết của giáo dân 
trong giáo xứ và đặc biệt của cha 
chính xứ. Ngài làm việc không kể 
thời gian, sắp đặt, điều hành mọi 
công tác từ khởi sự cho tới hoàn 

thành, nên dự án đã được hoàn 
tất như dự liệu và hôm nay đây, 
mọi người đã thấy “Một thánh 
đường uy nghi, xứng đáng cho 
Chúa ngự”, như thông báo của 
giáo xứ mà ông Phó Nội Vụ đã 
đọc trước các thánh lễ Chúa 
Nhật, trong tháng Mân côi năm 
2009.

Sự đẹp đẽ của tân thánh đường 
và sự lớn mạnh của giáo xứ hôm 
nay, nhắc nhở chúng ta nghĩ về 
những ngày đầu của cộng đơàn 
CTTĐVN tại thành phố này. Vào 
năm 1975, khi một số gia đình 
công giáo VN tỵ nạn cộng sản, 
từ các trại tạm cư trên toàn nước 
Mỹ, về đây lập nghiệp (khoảng 
8 gia đình), dưới sự bảo trợ của 
giáo xứ Saint Matthew. Những 
ngày đầu xa quê hương, hầu 
như ai cũng cảm thấy lạc lõng, 
cô đơn…Nên niềm yên uỉ lớn 
nhất của họ là những giờ tham 
dự thánh lễ, những buổi kinh 
nguyện, đó cũng là những cơ 
hội để người người gặp gỡ, hỏi 

thăm nhau về chuyện nhà cửa, 
ăn uống, đi lại và bao chuyện bỡ 
ngỡ khác…đã nói lên tình dân 
tộc, nghĩa đồng bào nơi xứ lạ 
quê người, hoàn toàn phó dâng 
cho Thiên Chúa. Những giờ kinh 
gia đình cũng bắt đầu từ đây, họ 
mời nhau đến nhà đọc kinh, cùng 
nhau chia xẻ những món ăn quê 
hương, nưóc mắm, tôm khô là 
những món quí giá trong thời 
gian này.

Rồi càng ngày số người Việt về 
vùng Dallas-Fort Worth càng 
đông, người công giáo cũng tăng 
lên theo nhịp độ đó. Cha xứ và 
giáo xứ Saint Matthew nhìn thấy 
sự cần thiết để có một linh mục 
VN, giúp đỡ cách riêng cho số 
giáo dân nói tiếng Việt này, Cha 
Giuse từ dòng Đaminh, đã được 
mời đến để giúp đỡ cộng đoàn.                                                                                                                   
                                                                                                                      
Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam (CĐCTTĐVN)

Sau một thời gian sinh hoạt, Cha 

GIÁO XỨ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

35 năm nhìn lại
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cùng quí ông trong ban Đại diện 
(BĐD), đi thăm viếng rất nhiều 
gia đình, để tìm hiểu nguyện 
vọng của dân và để chuẩn bị cho 
sự phát triển mới, Cha luôn luôn 
xin mọi người cầu nguyện, xin 
Chúa soi sáng để CĐ thăng tiến. 
Một điểm nổi bật của Cha là lòng 
yêu thương chân thành, Cha yêu 
thương hết mọi ngươi, lớn bé 
già trẻ, nhất nhất đều cảm nhận 
được điều đó. Cha còn có một trí 
nhớ thật tuyệt vời, Ngài nhớ rõ 
tên từng gia đình trong CĐ, ngay 
cả những em học giáo lý việt ngữ 
Cha cũng biết tên và biết em đó 
là con cái của ai.

Để việc điều hành CĐ được 
thuận tiện, Cha nhờ BĐD sắp 
xếp để thành lập các giáo khu. 
Sáu khu đã được hình thành, 
ngày tuyên thệ nhậm chức và 
giới thiệu ban điều hành các khu 
(BĐHK) với CĐ vào dịp lễ Tạ 
ơn. Các giáo khu hoạt động rất 
hữu hiệu, và đã lãnh trách nhiệm  
rước Đức Mẹ  hàng tuần đến các 
gia đình trong khu, luân phiên 
nhau, mỗi khu một tháng, Cha 
luôn luôn tham dự các cuộc tôn 
vương này. 

Quí ông trong BĐD cũng đã xin 
Cha để cho bầu BĐD mới, vì các 
ông đã phục vụ lâu rồi, có phần 
mỏi mệt. Sau một thời gian cầu 
nguyện và cân nhắc, Cha chấp 
thuận và Ban Bầu Cử được 
thành lập để tổ chức cuộc bầu 
cử, chọn người vào BĐD mới.
Ban Đại Diện mới đã được bầu 
xong vào lễ Phục Sinh 1995, và 
ngày tuyên thệ nhậm chức là lễ 
Chúa Thánh Thần Hiện xuống 
năm đó.

Cha chủ tọa các buổi họp của 
Hội đồng Mục vụ, gồm BĐD/CĐ, 
BĐHK, Ban Thủ Lãnh các đoàn 

thể công giáo tiến hành, vào 
Chúa Nhật thứ ba hàng tháng. 
Nhiều đề xướng, nhiều chương 
trình mới của CĐ cũng bắt đầu từ 
đây, như việc thành lập trường 
Đức Mẹ Lavang, thành lập đoàn 
Thanh niên Phanxico, thành lập 
ca đoàn Triển Dương hát thánh 
lễ thứ bẩy hàng tuần.

Sau một thời gian sinh hoạt 
đắc lực của hội đồng, dưới sự 
lãnh đạo tài đức của Cha Quản 
nhiệm, CĐ mỗi ngày mỗi đông 
hơn, những giáo dân trước đây 
gia nhập các GX, CĐ lân cận, 
nay trở vê chốn cũ, nên nhà thờ 
không đủ chỗ cho mọi người khi 
tham dự thánh lễ CN. Cũng vì 
vậy mà cha xứ đã chấp thuận, 
để CĐVN có thêm một thánh lễ 
nữa vào 7 giờ chiều Thứ Bẩy 
hàng tuần. Trong thời gian này, 
khu 7, khu 8, khu 9 được thành 
lập thêm để đáp ứng sự gia tăng 
nhân số của cộng đoàn. 

Nhìn thấy CĐ mỗi ngày mỗi 
đông, việc dâng cúng cho GX rất 
khả quan, sau thời gian nghiên 
cứu, Cha và hội đồng có ý định 
“ra riêng”, tìm mua cơ sở “sinh 

hoạt riêng”, thành lập GXVN tại 
thành phố này.

Ý định trên được trình lên Đức 
ông Schumacher là cha xứ GX 
Saint Matthew, cũng là Cha 
Chính của Địa Phận Fort Worth, 
Ngài niềm nở đón nhận ý kiến và 
hứa sẽ đạo đạt lên Đức Cha. 

Đức Ông đã sắp xếp để CĐ lên 
địa phận diện kiến Đức Cha, 
trong cuộc gặp gỡ này, Đức Cha 
rất niềm nở, lắng nghe nguyện 
vọng của CĐ. Cha William Wil-
son là Chưởng Ấn cũng có mặt, 
cha đưa ý kiến là để nhà thờ có 
đủ chỗ cho mọi người tham dự 
thánh lễ, thì những ai đã đi lễ thứ 
bẩy rồi thì không được đi lễ CN 
nữa. Một vị trong phái đoàn thưa 
là:
- Có một người đi cả thứ bẩy, 
chúa nhật, lễ sáng, lễ chiều…
- Không được, nói họ là không 
được làm vậy. ĐC nói.
- Dạ chúng con không giám nói.
- Tại sao? Nói ra đi, Cha sẽ mời 
họ tới để giải thích cho họ hiểu. 
Đức ông Schomacher đỡ lời Đức 
Cha.
- Dạ…thưa…anh em nhìn Đức 

Giuse được bề trên chấp thuận 
cho thành lập CĐCTTĐVN, Cha 
là Phó xứ GX Saint Matthew 
kiêm Quản nhiệm CĐVN. Có ban 
đại diện trực tiếp giúp cha điều 
hành việc chung, các đoàn thể 
công giáo tiến hành như Đoàn 
Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các 
Bà Mẹ Công Giáo, Hội Legio Ma-
rie, đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể… 
cũng được thành lập, sinh hoạt 
nhịp nhàng. Đặc biệt, chương 
trình rước Đức Mẹ đến tư gia 
hoạt động thật hăng say. Sau 
những ngày làm việc cực nhọc, 
bỡ ngỡ, ai ai cũng mong tới ngày 
cuối tuần để đi lễ, đi rước Đức 
Mẹ, để hỏi thăm, để mời nhau 
những món ăn quê nhà cho vơi 
đi nỗi sầu viễn xứ.

Vào mùa xuân năm 1977, cha 
Giuse được chuyển đến nhiệm 
sở mới, Cha Abraham Hồ sĩ 
Thuyên, dòng Đaminh, nguyên 
tuyên úy sư đoàn Thủy Quân 
Lục Chiến QLVNCH, về đây thay 
thế. Ngài phục vụ đắc lực, tiếp 
tục phát triển CĐ, đến cuối năm 
1978, cha Abraham được nhà 
dòng điều động đi công tác nơi 
khác, cha Giuse lại về đây và ở 
lại với CĐ cho đến năm 1993. 

Theo thời gian, cộng đoàn mỗi 
ngày một đông, con em mỗi ngày 
một nhiều, cần được học giáo lý 
để sống đạo, học tiếng Việt để 
nhớ cội nguồn. Ban Giáo lý Việt 
ngữ được thành lập, các thầy cô 
đã tận tình giúp đỡ các em, cơ 
sở giáo dục được dùng chung 
với giáo xứ Mỹ và cộng đoàn Mễ 
Tây Cơ, CĐVN sinh hoạt từ 2giờ 
chiều, tới 5 giờ tham dự thánh lễ 
tiếng Việt, cũng nên nhắc lại, là 
trước khi GX Saint Matthew có 
nhà thờ mới mà chúng ta thấy 
hôm nay, các thánh lễ được cử 
hành tại hội trường bây giờ.

Các ngày lễ Tết được tổ chức rất 
chu đáo theo phong tục và văn 
hóa dân tộc, người người họp mặt 
vui vẻ và chính trong những giờ 
phút linh thiêng này, nước mắt lại 
lưng tròng nơi những người con 
xa quê hương, thương cha mẹ, 
nhớ con cái, họ hàng…Nhưng 
rồi thời gian cũng làm nguôi 
ngoai đi sự sầu muộn nhớ nhà 
đó, để hòa nhập vào cuộc sống 
mới, sát cánh cùng giáo dân bản 

xứ trong mọi việc, cho nên trong 
việc xây cất thánh đường mới tại 
gíao xứ Saint Matthew, CĐVN 
đã góp vào quỹ xây cất thánh 
đường gần $300,000.00, đây là 
điểm son, CĐVN đã ghi vào lịch 
sử GX Saint Matthew. 

Cũng như bất cứ tổ chức xã 
hội nào khác, CĐCTTĐVN cũng 
gặp lắm cảnh thăng trầm!!! Vào 
những năm 1992 & 1993, Giáo 
xứ Thánh Giuse được thành 
lập tại thành phố Grand Prairie, 
thuộc giáo phận Dallas, nhiều 
gia đình trước đây sinh hoạt với 
cộng đoàn, nay gia nhập giáo 
xứ mới, nên số giáo dân của CĐ 
giảm sút rõ rệt.

Rồi một thời gian, CĐ vắng cha 
quản nhiệm, mỗi Chúa Nhật là 
mỗi lần mời cha khách về dâng 
thánh lễ, việc sinh hoạt của CĐ 
gặp nhiều trở ngại  nhưng dưới 
sự quan phòng của Thiên Chúa 
và đặc biệt qua sự phù trợ của 

Các Thánh Tử Đạo VN, cộng 
đoàn đã qua được mọi khó khăn 
thử thách. Những vị có trách 
nhiệm trong thời điểm này đã 
không ngại gian nan, bền chí 
phục vụ và xin mọi người hợp 
ý cầu nguyện, để CĐ vượt qua 
những việc bất thường hôm nay 
cho ngày mai tốt đẹp hơn.
                                                                                                                    
Chúa đã nghe lời nguyện cầu 
của con dân CĐCTTĐVN, Ngài 
đã gởi về đây một vị quản nhiệm 
mới: Cha Hilario Trần Công Lý, 
từ chi dòng Đồng Công Hoa Kỳ, 
cha về đây làm phó xứ GX St. 
Matthew và tiếp tục hướng dẫn 
CĐ trong tinh thần thương yêu 
đoàn kết, tôn thờ Thiên Chúa.
Cha Hilariô đến với cộng đoàn 
từ ngày mùng 1 thánh 7, 1994, 
ngày Chúa Nhật sau đó, cha 
dâng thánh lễ tạ ơn, trong phần 
chia sẻ Lời Chúa, cha đã khiêm 
nhường  nói: “Chúng tôi theo 
lệnh bề trên về đây - (Cha luôn 
luôn dùng chữ chúng tôi thay vì 
tôi khi giảng thuyết) - để phục vụ, 
chứ không phải để được phục 
vụ, nhưng bây giờ tuổi cao sức 
yếu, nên đôi khi lực bất tòng tâm, 
vì vậy xin quý ông bà anh chị 
em, chúng ta hãy hiệp lực, hãy 
cùng nhau chia sẻ mọi việc và 
hãy phó dâng cho Thiên Chúa, 
xin Ngài chúc lành để CĐ chúng 
ta mỗi ngày một vững mạnh hơn, 
về cả tinh thần lẫn vật chất, mọi 
công việc của CĐ từ trước đến 
nay, chúng ta sẽ tiếp tục”. Cha 
nói tiếp: “CÂY CÓ GỐC MỚI 
TRỔ NGÀNH XANH LÁ, NƯỚC 
CÓ NGUỒN MỚI BỂ CẢ SÔNG 
SÂU”. Cha đã ghi ơn những vị 
tiền nhiệm, trân quí, hoàn chỉnh 
những gì CĐ đang có và hướng 
dẫn CĐ phát triển theo đường 
hướng giáo hội.

Những ngày tháng kế tiếp, Cha 

“CÂY CÓ GỐC MỚI TRỔ 
NGÀNH XANH LÁ, NƯỚC 
CÓ NGUỒN MỚI BỂ CẢ 
SÔNG SÂU”.

Cố LM Hilariô Trần Công Lý
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quyền lợi bằng nhau, Cha quan 
niệm rất rõ như vậy. 

Nên việc xây dựng giáo xứ là 
bao gồm cả viềc cất nhà thờ cho 
người sống, lẫn việc thiét lập 
nghĩa địa cho người chết. Trong 
thời gian tìm kiếm địa điểm xây 
nhà thờ, cha chỉ thị BĐD lên kế 
hoạch “mua” nghĩa trang, để 
người sống có nơi thờ phượng, 
thì người quá cố cũng có nơi an 
nghỉ.

Nghĩa trang.
 
Sau khi xem xét nhiều chỗ, nhà 
quàn Moore, đường N. David 
được CĐ chọn để thương lượng. 
Với giá cả phải chăng, nghĩa 
trang của CĐCTTĐVN đã được 
thành lập vào năm 1997, trong 
khuôn viên nghĩa trang Moore 
Garden, góc đường Randol Mill 
và N. David (Nghĩa trang GX bây 
giờ).

Trong lúc bàn thảo về các nguyên 
tắc chung, một số ý kiến đưa ra 
là xung quanh khu đất thánh CĐ 
mua, phải có hàng rào theo như 
nghĩa trang ở VN, thì có ý kiến 

khác cho là những người ở trong 
đó không ai ra được, còn những 
người ở ngoài thì không ai muốn 
vô!!! Vậy không nên làm hàng 
rào cho khỏi tốn phí. Hội đồng 
đồng ý và Cha phê chuẩn.

Điều kiện để được chôn cất trong 
nghĩa trang là tất cả thành viên 
đã sinh hoạt với CĐ được hai 
(2) năm, có đóng góp như qui 
định, khi qua đời sẽ được CĐ 
trao tặng một huyệt. Như vậy 
việc tương tế của CĐ dành cho 
mọi người khi qua đời sẽ đồng 
đều hơn. Không còn cảnh người 
được nhiều người được ít. Còn 
những thành viên mới gia nhập, 
hoặc sinh hoạt với CĐ chưa đủ 2 
năm, thì khi chết, vẫn được chôn 
cất trong nghĩa trang CĐ, nhưng 
CĐ xin lại tiền mua huyệt, bằng 
với giá đã trả cho nhà quàn. Vợ 
chồng khi một người qua đời, 
người còn lại có thể đề nghị CĐ 
nhượng lại phần đất kế bên, để 
vợ chồng sau này được chôn 
gần nhau và hoàn lại tiền cho 
CĐ, bằng với giá tiền CĐ trả cho 
nhà quàn. 

Tiền trả nợ nghĩa trang hàng 

tháng được xuất từ quỹ niêm 
liễm của CĐ (mỗi gia đình đóng 
$60.00 một năm). Còn tiền giỏ 
hàng tuần thuộc về giáo xứ Saint 
Matthew.  Dưới sự quan phòng 
của Chúa, Chúa sẽ hướng dẫn 
và bây giờ CĐ đang tìm cách gây 
quỹ xây cất thánh đường.

Được Đức Cha cho phép, CĐ 
tìm cách gây quỹ để mua cơ 
sở mới, theo quy định của giáo 
phận, nếu CĐ có một nửa, giáo 
phận sẽ cho mượn một nửa.

Chương trình gây quỹ được phát 
động mạnh mẽ, quý vị Trưởng 
khu và ban điều hành các khu là 
nhân tố chính, họ mời gọi giáo 
dân trong khu, sắp xếp địa điểm, 
rồi mời Cha cùng BĐD đến sinh 
hoạt, thăm hỏi bà con. Giáo dân 
đến tham dự rất đông, nhiều 
sáng kiến được bà con đóng 
góp, ai ai cũng tỏ ra phấn khởi 
dâng cúng, giống y như thời giáo 
hội sơ khai “Các tín hữu mang 
hoa lợi đến đặt dưới chân các 
Tông đồ”. Mỗi lần như vậy, Cha 
lại khóc, ngài khóc thật sự vì cảm 
động, vì hồng ân Chúa ban, và vì 
lòng nhiệt thành của mọi người.

Chúng tôi còn nhớ rất rõ, gia đình 
đầu tiên dâng cúng vào quỹ xây 
cất thuộc khu 6, anh chị đã ký 
check $5,000.00 trao cho trưởng 
khu để chuyển về CĐ. Còn một 
gia đình nữa, thuộc khu 2, mới từ 
VN qua, chưa có tiền mặt, đã đưa 
cho Cha 2 lạng vàng. Chúng tôi 
xác tín rằng, chỉ có Chúa Thánh 
Thần hướng dẫn, mới có những 
tấm lòng vàng như vậy.
Chương trình gây quỹ cũng gặp 
những khó khăn nho nhỏ, do một 
vài người không cùng quan điểm 
với CĐ, nhưng công việc vẫn tiến 
triển tốt đẹp, mọi thành quả đều 
được báo cáo về địa phận, qua 

Cha và cùng chỉ vào cha Quản 
nhiệm!!!
- Oh my God (Lạy Chúa tôi)!!!  
Đức cha cùng mọi người cười 
vui vẻ.
  
Sau vài tuần lễ đợi chờ, Cha xứ 
cho biết: “Bishop didn’t make his 
decision yet, but he allowed you 
to look for a place then let him 
know” – Đức Cha chưa quyết 
định, nhưng ngài cho phép CĐ 
đi tìm địa điểm, rồi trình lên ngài” 
- thế là vạn sự khởi đầu nan, 
cánh cửa được mở ra cho GXVN 
tương lai. 

Tin tức được thông báo đến Hội 
đồng Mục vụ và cả CĐ, một cuộc 
“TRƯNG CẦU Ý KIẾN” được 
thực hiện, mỗi gia đình nhận một 
phiếu với câu hỏi “Có nên thành 
lập giáo xứ Việt nam tại thành 
phố Arlington không?” 

439 phiếu được phát ra cho 439 
gia đình của CĐ, sau 2 tuần 
lễ, 436 phiếu trở lại, có tên gia 
trưởng, chữ ký và địa chỉ, trong 
đó có 1 phiếu không đồng ý,  còn 
435 phiếu thuận. Đây là một hoài 
bão lớn lao, một mong ước chính 
đáng của người tỵ nạn trên quê 
hương thứ hai. Tất cả đều mong 
muốn có một nơi riêng, để thờ 
phượng Thiên Chúa theo phong 
tục, tập quán dân tộc, là nơi để 
lại cho con cháu sau này biết 
ông bà, cha mẹ chúng sống đạo 
ra sao nơi đất khách quê người. 
Với kết quả đat được, đúng là ơn 
Chúa hướng dẫn, người người 
hân hoan, quyết tâm cùng Cha 
Quản nhiệm xây dựng cho được 
GXVN trên quê hương thứ hai.

Được Đức Cha và cha chính địa 
phận “bật đèn xanh”, cha quản 
nhiệm (QN) và BĐD liên lạc với 
nhiều văn phòng địa ốc, với địa 

phận, với thành phố… để tìm 
một nơi trung trấn, hợp với “túi 
tiền” để giáo dân trong CĐ có 
thể lo liệu được. Nhiều giáo dân 
cũng đã giới thiệu những cơ sở 
khả dĩ đủ rộng để xây cất. Không 
loại trừ bất cứ trường hợp nào, 
Cha QN và BĐD đều xem xét 
kỹ lưỡng khi có cơ sở được giới 
thiệu, từ các nhà thờ Tin Lành, 
các khu thương mại, đến các 
khoảng đất trống…Tất cả đều là 
những cơ hội, là tương lai cho 
nhà thờ VN.

Mặc dầu bận rộn, nhưng việc 
củng cố đức tin cho giáo dân, 
luôn luôn được cha QN đặt lên 
hàng đầu, những giờ tĩnh tâm, 
những chương trình học hỏi giáo 
lý được thường xuyên tổ chức, 
mọi người tham dự sốt sắng. 
Cha luôn luôn tham dự, kể cả 
những giờ tôn vương gia đình, 
Cha không quản ngại đi kẻ liệt 
sớm hôm, mỗi chiều thứ bẩy, 
ngồi mấy tiếng đồng hồ để ban 
bí tích hòa giải. Cha không đặt 
nặng vấn đề ăn uống, Ngài dùng 
mọi thứ khi được mời, vì tất cả 
đều là “của Chúa ban”, Cha hay 
nói như vậy.

Có những lúc cha con ngồi tâm 
tình với nhau, nghe Cha dạy bảo, 
Cha luôn luôn nói về đức bác ái, 
về sự thương yêu đoàn kết, về 
sự cần thiết của việc cầu nguyện: 
“Anh em mình là những người 
được CĐ tín nhiệm, có trách 
nhiệm với CĐ, nếu mình không 
cầu nguyện, không sống khiêm 
nhường, không có sự đoàn kết, 
yêu thương thì chắc chắn rằng 
CĐ sẽ bất ổn, sẽ chia rẽ…” Cha 
nói tiếp: “Đời sống linh mục cũng 
vậy, nếu thiếu đạo đức, thiếu kh-
iêm nhường, thì GX trước sau gì 
cũng long đong lận đận”.  

Cha rất quan tâm đến đời sống 
hàng ngày của giáo dân, việc 
tương tế trước đây cũng như 
nội quy CĐ, là khi có người nằm 
xuống, những người còn sống 
sẽ đóng $2.00 một người, do 
ban Xã hội quyên góp và chuyển 
đến tang gia, góp phần vào việc 
ma chay. Việc này gặp một trở 
ngại khá lớn là gia đình được 
nhiều người biết đến, sẽ quyên 
góp được nhiều hơn những gia 
đình ít người quen biết. Để được 
công bằng, mọi người đóng góp 
như nhau, thì phải được hưởng 
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công việc diễn tiến nhịp nhàng.
Văn phòng kiến trúc CNK, đã 
đóng góp thật nhiều công sức 
vào việc tu sửa, cũng như sự 
cộng tác của các khu, các ban 
ngành, đoàn thể, nói chung là 
của toàn dân, không ai quản ngại 
bất cứ việc gì.

Chúa Nhật thứ tư Mùa vọng 1999, 
CĐVN từ giã GX Saint Matthew, 
nơi đã cưu mang người công 
giáo VN tỵ nạn gần một phần tư 
thế kỷ, nơi đã để cho một cộng 
đoàn ngoại quốc tự do sinh hoạt, 
thờ phượng Chúa, theo văn hóa 
riêng của mình, để trưởng thành, 
để phát triển và tạo lập được cơ 
sở riêng: Giáo Xứ Các Thánh Tử 
Đạo Việt Nam tại Arlington, TX.

Thánh lễ Nửa đêm, mừng Chúa 
Giáng sinh 1999, đươc tổ chức 
rất trọng thể, tuy rằng cơ sở vật 
chất đang trong thời kỳ kiến thiết, 
nhưng cũng là thánh lễ bắt đầu 
của GXCTTĐVN, mọi sự bắt đầu 
từ đây. Trong bài giảng, lại một 
lần nữa nước mắt lưng tròng, cha 
xứ nói: “Chúng ta đã làm được 
trong sự đoàn kết yêu thương, 
trong sự quan phòng của Thiên 
Chúa. Đây là GX chung của 
mọi người, nên hãy trân quí, quí 
những gì dâng lên Thiên Chúa 
và làm cho nơi đây là nơi phát 
triển tinh thần bác ái yêu thương, 
mến Chúa yêu người…”

Từ nay, tại nhà thờ VN này, sẽ 
có các sinh hoạt của người công 
giáo, có thánh lễ hàng ngày, 
Chúa Nhật có 3 lễ, ca đoàn 
Thánh Gia được thành lập để 
hát lễ thứ nhất, ca đoàn Vinh 
Sơn Liêm thánh lễ thứ nhì, các 
em Thiếu nhi và trường Đức Mẹ 
Lavang đảm trách lễ thứ ba, ca 
đoàn Triển Dương vẫn hát lễ 
chiều thứ bẩy.

Tuy cơ sở không rộng lắm, 
nhưng được kiến trúc một cách 
hợp lý gồm: Thánh đường 1,000 
chỗ ngồi, hội trường 700 chỗ, 
nhà bếp khang trang, 21 phòng 
khác là các lớp học và văn phòng 
của các hội đoàn công giáo tiến 
hành, cộng thêm văn phòng giáo 
xứ được sắp đặt gần cửa chính 
nhà thờ. 
 
Công việc tu sửa tới nay tương 
đối ổn định, đã có chỗ cho mọi 
sinh hoạt của GX, nên việc 
chuẩn bị cho ngày thánh hiến 
cũng rất suôn sẻ và được giáo 
phận ấn định vào lễ Chúa Thánh 
Thần Hiện Xuống năm 2000, 
nhằm ngày 11 tháng 6, do ĐGM 
Joseph Delaney chủ tế.
 
Trong phần giảng thuyết, Đức 
Cha nhấn mạnh: “Giáo xứ không 
phải là những tòa nhà đồ sộ, 
những cơ sở vật chất đẹp đẽ, mà 
là lòng người, là đức tin, là tình 
thần tương thân tương ái, là sự 
mến Chúa yêu người…”, Ngài đã 
ca tụng tinh thần hy sinh, phục vụ 
của giáo dân VN, Ngài cũng cho 
biết sau GXCTTĐVN, giáo phận 
cũng sẽ có thêm những GXVN 
khác nữa. Ngài nói tiếp: “Cám ơn 
giáo dân VN, các bạn đã đóng 
góp thật nhiều công sức vào việc 
phát triển giáo phận…”

Sau ngày thánh hiến, dưới sự 
hướng dẫn của cha xứ và sự tiếp 
tục dâng cúng của toàn dân, GX 
đã làm được: 
- Thêm bãi đậu xe 200 chỗ.
- Xây cất nhà xứ.
- Xây đài CTTĐVN. 
- Lợp lại mái nhà.
- Làm hàng rào.

Đến cuối năm 2002, khi đang 
thực hiện công trình xây cất đài 
Đức Mẹ, thì cha Hilario được nhà 

dòng giao nhiêm vụ mới, cha đã 
ở đây với CĐ với GX 8 năm 5 
tháng 4 ngày. Cha Batholomew 
Đỗ Thái Hòa về đây thay thế, lễ 
bàn giao được cử hành vào ngày 
5 tháng 1 năm 2003. Cha tiếp tục 
công trình xây đài Đức Mẹ. Tháng 
8 năm 2006, Cha Batholomew về 
lại nhà dòng.

Tháng 10 năm 2007, cha Poly-
carp Nguyễn Đức Thuần về đây 
làm chánh xứ, cha xúc tiến việc 
xây cất thánh đường mới, và 
ngày 10 tháng 12, 2011 vừa qua, 
như mọi người đã thấy, tân thánh 
đường đã được thánh hiến.
 
Đây là hồng ân Chúa ban, là 
công sức của con dân giáo xứ 
CTTĐVN, những người giầu lòng 
nhân ái, về thành phố này lập 
nghiệp từ hơn 35 năm qua. Lúc 
đầu họ bỡ ngỡ, dò dẫm bước đi, 
nhưng với đức tin vững mạnh, ý 
chí cương quyết, họ dấn bước 
hiên ngang, rao truyền Tin Mừng 
và đã cung hiến Thiên Chúa một 
ngôi thánh đường nguy nga, 
lộng lẫy với lòng yêu mến sắt 
son ngay trung tâm thành phố, 
trên quê hương mới này. Chúng 
con xin tạ ơn Chúa, tạ ơn Đức 
Mẹ, Thánh Cả Giuse cùng Các 
Thánh Tử Đạo VN, đã dẫn dắt 
chúng con đến đây, tạo dựng 
cuộc sống hạnh phúc.

Phạm Trần Nguyên

đức ông Schumacher, cha chính 
địa phận kiêm chính xứ GX Saint 
Matthew, Ngài là ân nhân của 
GXCTTĐVN. Ngài chỉ dẫn, Ngài 
giúp đỡ, nên việc liên lạc với địa 
phận tiến triển hết sức tốt đẹp. 

Việc kế toán do ban Tài chánh và 
đặc biệt được sự phối hợp của 
ông trưởng khu 2 ghi chép thật 
rõ ràng, ông trực tiếp báo cáo 
lên cha QN để cha duyệt xét, rồi 
cùng ban Tài chánh báo cáo lên 
địa phận.

Ngoài việc giáo dân dâng cúng, 
phương thức gây quỹ còn có 
nhiều hình thức khác như: Ga-
rage sale (Đoàn Thanh Niên 
Phaxico), gói bánh chưng + văn 
nghệ sổ số ngày tết, quán Đồng 
hành ngày đại hội Thánh Mẫu, 
quán Thánh Gia (Hội Các Bà 
Mẹ Công Giáo) và thu lượm lon 
(Đoàn Liên Minh Thánh Tâm)

Cũng nên nhắc lại là trước khi 
gây quỹ thành lập GX, ĐLMTT 
thâu lượm lon bán để gây quỹ 
yểm trợ ơn gọi Giáo Hội VN. Sau 
khi dọn ra nhà thờ mới, ĐLMTT 
vẫn tiếp tục “lượm lon” cộng 
thêm việc thịt dê gây quỹ, để hỗ 
trợ cho quỹ xây dựng GX và quỹ 
mua thêm đất nghĩa trang.
 
Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam (GXCTTĐVN)

Khi tổng số tiền hứa và tiền mặt 
đạt được mức yêu cầu của giáo 
phận, Đức Cha cho phép CĐVN 
trực thuộc GX Saint Matthew 
thành lập GX riêng,  Đức ông 
Schumacher đã đến cùng cha 
QN dâng thánh lễ và thông báo 
cho CĐ vào ngày lễ Đức Mẹ Lên 
Trời.

Sau một thời gian tìm kiếm, 

hôm nay CĐ cũng đã tìm được 
khu chợ Food Lion tại số 801 E. 
Mayfield Rd. Chúng tôi còn nhớ, 
sáng hôm đó, khoảng 10 giờ, 
một cú điện thoại của công ty địa 
ốc cho hay, khu chợ Food Lion, 
tại góc đường Mayfield & Collin 
vẫn còn còn cơ hội mua được, 
nhưng phải trả lời họ gấp, vì ty 
học chánh Arlington cũng muốn 
mua. Quí vị còn nhớ, Food Lion 
có 6 chợ tại Arlington, ty học 
chánh đã mua 5. 

Thế là như cá gặp nước, chúng 
tôi ghi nhận mọi tin tức để trình 
cha QN, nhưng hôm đó, đang 
trong tuần lễ Cha  tĩnh tâm tại 
nhà dòng, gọi điện thoại tới, 
không gặp được Cha vì luật nhà 
dòng quy định. Nếu phải chờ 
tới tuần sau, khi cha về, mới có 
quyết định, thì kể như “mọi việc 
đã đoạn!!!” mà đây là việc Cha 
cùng CĐ đang mong đợi. Chúng 
tôi liều goị lại, xin phép gặp Cha 
Bề Trên, sau khi đã trình bày, giải 
thích… thầy ở đầu dây bên kia 
chấp thuận sẽ nhắn tin lại. 15 
phút sau, chúng tôi được điện 
thoại:
- …

- Cha Lý đây, được tin vui rồi phải 
không?
- …
- Được rồi, gọi lên địa phận cho 
họ biết và xin cha Schumacher 
giúp. Chiều thứ sáu anh em mình 
gặp nhau sau lễ nhá. Xin Chúa 
chúc lành, thế là mừng rồi đó.
Được Cha cho phép, chúng tôi 
tiếp tục liên lạc với văn phòng 
địa ốc, trình địa phận  ý định của 
CĐ, để địa phận đứng ra mua, vì 
Đức Giám Mục sẽ là người đứng 
chủ quyền (luật của giáo phận). 
Việc thương lượng cũng như thủ 
tục giấy tờ diễn tiến thật suôn sẻ, 
CĐ nhận chìa khóa do địa phận 
trao lại vào cuối tháng Mân Côi, 
Cha và CĐ đã dâng thánh lễ tạ 
ơn “ngay trong lòng chợ” đúng 
ngày lễ Thanksgiving 1998 tại 
cơ sở mới này. Người người 
hân hoan siết chặt tay nhau, vạn 
đội ơn Chúa và không sao ngăn 
được những giòng nước mắt xúc 
động…

Những ngày tháng kế tiếp là dồn 
mọi nỗ lực vào việc kiến thiết, để 
“biến khu chợ thành Nhà Chúa”, 
anh em được phân công: Nội vụ 
lo kiến thiêt, Ngoại vụ lo gây quỹ, 
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Arlington ngày 30 tháng 11 năm 2011

25 07.12.2003 $3,180.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
NĂM 2004

26 01.01.2004 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
27 01.02.2004 $500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
28 13.03.2004 $2,500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
29 26.09.2004 $10,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐,

NĂM 2005
30 05.05.2005 $8,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
31 01.09.2005 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐

NĂM 2006
32 29.10.2006 $5,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐

NĂM 2008
33 28.09.2008 $2,000.00 Ủng hộ Đêm Hồng Ân gây quỹ 

xây dựng Tân Thánh Đường
NĂM 2009

34 25.01.2009 $8,320.00 Mua vé ủng hộ xây dựng Tân
Thánh Đường theo lời kêu gọi
của Cha Xứ

NĂM 2010
35 13.02.2010 $500.00 Ủng hộ cầm xẻng khởi công

Xây Tân Thánh Đường
NĂM 2011

36 09.02.2011 $413.00 Các đoàn viên đóng góp kiếng mầu
CTTĐVN cuối Tân Thánh ĐườngCTTĐVN cuối Tân Thánh Đường

Tổng cộng $104,931.00

  cho ngưng bán thịt dê để gây quỹ yểm trợ giáo xứ và mua đất nghĩa trang.

* Ngày 15.10.2006, trong buổi họp Hội Đồng Giáo Xứ, ông Trưởng Hội Đồng Mục Vụ Nguyễn Quang
  Tâm đề nghị cho ngưng bán thịt dê vì lý do sức khỏe.  Hội  Đồng Giáo Xứ đã biểu quyết đồng ý

* Chiếu theo quyết định buổi họp của Hội Đồng Giáo Xứ. Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đã ngưng  
  bán thịt dê để gây quỹ kể từ ngày 15 tháng 10 năm 2006.

GIÁO PHẬN FORT WORTH
GIÁO XỨ CTTĐVN  ARLINGTON, TX.
ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM

BẢN TỔNG KẾT TÀI CHÁNH     

Đoàn Liên Minh Thánh Tâm đã gây quỹ yểm trợ cho GIÁO XỨ mua đất nghĩa trang từ

giao cho Ban Tài Chánh của Giáo Xứ tổng cộng như sau:

Số thứ tự Ngày Tháng Năm Số tiền Ghi chú

năm 2001 đến hết năm 2006 và tiền ủng hộ gây quỹ xây dựng Tân Thánh Đường đã

NĂM 2001
1 07.01.2001 $1,000.00 Có biên nhận của Ban Tài Chánh
2 28.01.2001 $1,500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3 04.02.2001 $1,500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4 25.02.2001 $2,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5 18 03 2001 $1 500 00 nt5 18.03.2001 $1,500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6 01.04.2001 $2,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7 13.04.2001 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8 13.05.2001 $2,500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9 10.06.2001 $3,311.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10 10.07.2001 $2,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11 07 08 2001 $800 00 t11 07.08.2001 $800.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
12 23.09.2001 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
13 18.11.2001 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
14 09.12.2001 $1,700.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
15 30.12.2001 $1,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  NĂM 2002
16 10 03 2002 $3 000 0016 10.03.2002 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
17 07.07.2002 $4,207.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
18 22.09.2002 $2,300.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
19 11.11.2002 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
20 22.12.2002 $3,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
  NĂM 2003

$21 12.01.2003 $1,500.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
22 13.04.2003 $6,000.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
23 02.09.2003 $900.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
24 05.10.2003 $4,800.00 ‐‐‐‐‐‐‐‐nt‐‐‐‐‐‐‐‐‐
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