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Nhờ đâu cuộc truyền giáo của
các ngài có kết quả lớn lao như
thế ? Trước hết ta phải kể đến ơn
Đức Chúa Thánh Thần. Chính
Đức Chúa Thánh Thần đã ban cho
công cuộc truyền giáo thành
công. Tuy nhiên cũng phải có sự
dũng cảm của các ngài. Cuộc đời
của hai thánh Phê rô và Phao lô
Tông đồ, trước khi ra đi truyền
giáo đã trải qua những bước
chuẩn bị chu đáo.
Bước thứ nhất : Gặp gỡ Cha.
Thánh Phêrô đã được hạnh phúc
sống bên Chúa Giê su 3 năm trời.
Hơn thế nữa, ngài còn được gặp
Cha sau khi Chúa phục sinh, được
Chúa dạy dỗ, cùng ăn uống, cùng
trò chuyện với Cha. Còn thánh
Phaolô tuy muộn màng nhưng
cũng đã gặp được Chúa trên
đường đi Đa Mát. Được Chúa
trực tiếp dạy dỗ trong những năm
tháng sống tại sa mạc. Được Chúa
đưa lên tầng trời thứ ba. Việc gặp
gỡ Chúa đã để lại những dấu ấn
không thể phai mờ trong tâm hồn
các ngài. Sau này, các ngài có đi
truyền giáo cũng chỉ là kể lại
những điều mắt thấy tai nghe.
Bước thứ hai : Cảm nghiệm
được tình thương của Cha.
Thánh Phêrô được Cha yêu
thương. Điều này ngài đã cảm
nghiệm sau 3 năm chung sống với
Chúa. Nhưng nhất là sau khi
phạm tội chối Thày. Cha vẫn yêu
thương tha thứ. Sau khi phục
sinh, Cha không một lời trách
móc. Chỉ nhẹ nhàng hỏi : “Phêrô,
con có yêu mến Thày không?’ Và
lạ lùng không thể ngờ, Chúa đặt
Phêrô lên làm giáo hoàng, coi sóc
Giáo hội của Chúa. Còn thánh
Phao lô, trước kia là một người đi
bắt đạo. Nhưng Chúa đã cho ngài
được ơn ăn năn trở lại. Và tuyển
chọn ngài làm tông đồ đi rao

giảng cho dân ngoại.
Cảm nghiệm được tình
thương của Chúa, các ngài đã
đem hết tình yêu đền đáp. Tình
yêu đã làm thay đổi hẳn cuộc đời
các ngài.
Bước thứ ba : Thay đổi đời
sống. Các ngài đã biến đổi từ
những con người yếu hèn nên
dũng mạnh. Từ tự tin tự phụ với
sức mình đến chỉ tin cậy vào sức
mạnh của Thiên chúa. Từ hoạt
động suy nghĩ theo ý riêng đến
toàn tâm toàn ý theo ý Cha. Từ

sống cho mình đến sống cho Chúa
và chết cho Chúa. Tình yêu gắn bó
với Cha đến nỗi không có gì có thể
tách lìa các ngài ra khỏi Thiên
Chúa.
Bước thứ bốn : Hăng hái ra
đi truyền gio. Tình yêu thôi thúc
các ngài ra đi làm chứng cho
Chúa. Các ngài đã ra đi không
ngừng. Các ngài sẵn sàng chấp
nhận tất cả : làm việc mệt mỏi,
gian truân khốn khó, bị xua đuổi,
bị chống đối, bị hành hạ, bị giam
cầm và sau cùng các ngài đã hiến
Trang 3
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sống cho mình đến sống cho
Chúa và chết cho Chúa. Tình
yêu gắn bó với Cha đến nỗi
không có gì có thể tách lìa các
ngài ra khỏi Thiên Chúa.
Bước thứ bốn : Hăng hái ra đi
truyền gio. Tình yêu thôi thúc
các ngài ra đi làm chứng cho
Chúa. Các ngài đã ra đi không
ngừng. Các ngài sẵn sàng chấp
nhận tất cả : làm việc mệt mỏi,
gian truân khốn khó, bị xua
đuổi, bị chống đối, bị hành hạ,
bị giam cầm và sau cùng các
ngài đã hiến mạng sống làm
chứng cho tình yêu Cha.
Chúa và Hội Thánh đang mời
gọi chúng ta lên đường truyền
giáo. Chng ta tha thiết muốn lm
việc truyền giáo. Hãy noi
gương hai thánh tông đồ Phêrô
và Phaolô ở ba điểm.
Trước hết phải sống thân mật
với Cha. Đây chính là nội lực.
Gặp được Chúa. Tiếp xúc thân
mật với Chúa. Cảm nghiệm
được tình thương của Chúa.
Đó là bước khởi đầu quan
trọng cho việc truyền giáo.
Tiếp đến, ta phải thay đổi đời
sống. Sống tin cậy phó thác.
Sống công bình và nhất là sống
bác ái với mọi người.
Sau cùng, hãy hăng hái bắt tay
vào việc. Trong thư chung của
Hội đồng Giám mục Việt nam
có đề nghị với chúng ta hãy
làm những việc cụ thể. Đó là
phải cầu nguyện cho việc
truyền giáo, sống nêu gương
thánh thiện, đối thoại và nhất
Trang 4

là hãy kết nghĩa và làm việc bác
ái.
Việc kết nghĩa là học hỏi kinh
nghiệm của Giáo hội Hàn quốc.
Vào năm 1983 Hàn quốc có 3
triệu rưởi người Công giáo.
Năm đó, Đức Thánh Cha đi
thăm Hàn quốc và phong thánh
cho 103 vị tử đạo. Đức Hồng Y
Stephano Kim đã hứa với Đức
Thánh Cha sẽ hăng hái làm việc
truyền giáo. Ngài đưa ra một
chương trình đó là mỗi gia đình
Công giáo phải truyền giáo cho
một gia đình ngoài Công giáo.
Mỗi người Công giáo phải
truyền gio cho một người ngoài
Công giáo. Các gia đình Công
giáo kết nghĩa với những gia đình
ngồi Công giáo. Đi lại thăm
viếng, giúp đỡ và giới thiệu Chúa
cho họ. Và kết quả thật khả quan.
Khoảng 10 năm sau, số giáo dân
Hàn quốc đã tăng lên gấp đôi.
Người Công giáo Hàn quốc đã
hăng hái làm việc truyền giáo và
đã có kết quả.
Tại Hà nội có một người Hàn
quốc mở doanh nghiệp làm ăn.
Doanh nghiệp của ông có
khoảng 50 công nhân. Trong đó
có mấy thanh niên Công giáo.
Một hôm ông hỏi họ : Các anh
là đạo gốc, thế các anh đi truyền
giáo cho ai chưa ? Mấy thanh
niên trả lời : Chúng cháu giữ
đạo còn chưa xong, làm sao
dám truyền giáo. Ông chủ nói :
Thế là các cậu thua tôi rồi. Tôi
là đạo mới. Chỉ theo đạo khi lập
gia đình. Tôi mới đến Việt nam
được 3 năm thế mà tôi đã thuyết
phục được hai người vào đạo.

Lạy Cha xin vì lời bầu cử của
hai thánh Tông đồ Phê rô và
Phao lô ban cho chúng con
những nhà truyền giáo nhiệt
thành. Amen.

III. TẤM BÁNH HÓA NHIỀU

1- Hai thánh Phê rô và
Phaolô đã trải qua những biến
đổi nào trước khi trở thành
những nhà truyền giáo lớn
của Hội Thánh?
2- Bạn mong muốn trở thành
nhà truyền giáo, bạn phải làm
gì?
3- Bạn có những kinh nghiệm
gì về truyền giáo (của bản
thân hoặc của người khác)?
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NĂM THÁNH PHAOLÔ(June 29/ 2008-June/29/ 2009)

MỘT VỊ ĐẠI THÁNH
về TRUYỀN GIÁO và TRUYỀN THÔNG
Ngày Lễ Trọng Kính Hai Thánh Tông Đồ PHÊRÔ và PHAOLÔ vừa qua, để chuẩn bị Kỉ Niệm 2000
năm Sinh Nhật của Vị Đại Thánh PHAOLÔ, ĐGH. BIỂN ĐỨC XVI, đã long trọng Khai Mạc “NĂM
THÁNH PHAOLÔ”, cho tòan thể Hội Thánh để mọi tín hữu đã lĩnh nhận Phép Rửa Tội, được thêm lòng mộ
mến Thánh Nhân, nhất là noi gương Ngài, vì Thánh Phao Lô Tông Đồ rất gần gũi với mọi người chúng ta.
Trong ngày HỘI NGỘ vừa qua, Ngày 15 Tháng Sáu, 2007, Nguyệt San “DIỄN ĐÀN GIÁO DÂN, đã hội
thảo về một đề tài quan trọng:”Tìm một Linh Đạo cho việc Truyền Thông Công Giáo”. (Xin coi: DĐGD, số
80, Thánh07,2008)
Theo ĐGH Biển Đức XVI, Thánh PHAOLÔ, chính là bậc Thầy dạy chúng ta về “Linh Đạo, và Phương
pháp Rao Truyền TIN MỪNG của CHÚA CỨU THẾ” cho thế giới cách đây 2000 năm, cho các nền Văn
Hóa Do thái-Hylạp-Lamã, và cũng cho các nền Văn Hóa của thế kỉ 21 này.
”Linh Đạo” của Truyền Thông Công Giáo đặt nền tảng nơi CHÚA CỨU THẾ, vì Chúa chính là CHÂN
LÝ, là “LỜI THIÊN CHÚA”(Verbum Dei). Thánh PhaoLô cũng lấy Chúa Cứu Thế, và nhũng LỜI Mạc Khải
trực tiếp cho Ngài làm Nguyên Lý CHỈ ĐẠO, trong khi diễn giải Phúc Âm của Chúa, và khi viết các
THÁNH THƯ cho các Giáo đòan.
(CHÚ Ý:Trong Năm Thánh PhaoLô Tông Đồ, quí độc giả muốn tìm TÀI LIỆU để suy tư, tham khảo, có
thể mở những WEBSITE.:Zenit.org;Đài Vatican(tiếng Việt);H2O.News; http// thanhphaolo.giaoly.org/
giaoly@ giaoly.org; và các bài Giáo Lý của ĐGH, trong các Ngày Thứ Tư, suốt Năm Thánh Phaolô….)
Trong bài bình luận dưới đây, xin trình bày hai điểm dẫn nhập, để học hỏi về:
I/ Đời Sống Thiêng Liêng, Thần Nhiệm(Mystic)kết hiệp với Chúa Cứu Thế của Thánh Nhân,
II/Hội Nhập Văn Hóa, tức đem TIN MỪNG của Chúa Cứu Thế rao truyền, và thánh hóa các nền Văn
Hóa đương thời như: Do Thái, HyLạp và Roma.
I/ ĐỜI SỐNG BIẾN ĐỔI: ”CHÓ SÓI TRỞ NÊN CON CHIÊN”
Theo tài liệu lịch sử, chúng ta biết được Thánh Nhân sinh ra , xấp xỉ vào thời Chúa Cứu Thế, thuộc gia
đình Do Thái lập nghiệp ở miền Trung Đông, tại một thành phố hải cảng phồn thịnh, tên là Tarsô, thuộc
Nước Thổ Nhĩ Kì ngày nay. Người Do thái vào đầu Công Nguyên, dưới quyền đô hộ của đế quốc Rôma, đã
lập nghiệp, sinh sống rải rắc khắp miền Địa Trung Hải, từ thời Đế quốc Hy Lạp làm bá chủ. Tarsô là một
thành phố thương mại, nhưng cũng thành lập được những Trường Học danh tiếng về Triết học Hi lạp và
Roma. Gia đình Thánh Nhân thuộc giáo phái Pharisiêu, một Giáo phái rất nhiệt thành tuân giữ các Lề Luật
của Maisen. Vì thế, cậu SAULÔ, đã được gia đình gửi về quê quán tại Jerusalem để thụ giáo với một vị Kinh
Sư danh tiếng là Gamaliel, với hy vọng sau này cậu Saulô cũng trở thành một Kinh Sư(Scribe) là một địa vị
cao quí trong xã hội Do Thái.
Theo các nhà chuyên khảo về Kinh Thánh, sau khi học xong tại Jerusalem, Saulô trở về Tarsiô và ở lại
đó trong suốt thời kì Chúa Cứu Thế đi rao giảng khắp miền Xứ Palestina. Lí do, vì chính Thánh Nhân đã
viết: Ngài không được biết có một Đấng tự xưng là “Messia” xuất hiện, rao giảng, và làm phép lạ, tại Judea
và khắp miền Palestina. Thánh Phaolô trở lại Jesusalem trong thời kì các Thánh Tông Đồ: Phêrô, Giacôbê.,
Gioan…đang rao giảng và làm Phép Rửa cho các môn đệ của ĐẠO mới , nhân danh Đấng MESSIA CON
THIÊN CHÚA, đã chịu đóng đanh trên Thập Giá, và đã SỐNG LẠI.
Trang 5
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Vì thuộc phái Pharisiêu vừa
là Kinh Sư, và được vị thượng tế
Cai Pha,- người đã giết Đấng
Cứu Thế, ủy quyền,- nên
SAULÔ rất hăng say lùng bắt các
tín hữu tiên khởi, tại khắp miền
Palestina. Trong một vụ xử tử
hình bằng “ném đá”, một thanh
niên, gốc Hilạp, tên là
STEPHANÔ, SAULÔ đã tích
cực tham dự bằng công tác giữ
các áo chòang cho các người
hành hình.
Hiện Tượng Kinh Hòang
trên Đường ĐAMASCUS.
Saulo và các người Do thái
Pharisiêu, tiếp tục bỏ tù các Vị
Tông Đồ, giết Thánh Giacôbê, và
nhiều tín hữu theo Chúa Cứu
Thế . Một hiện tượng kinh hòang
xẩy đến cho SAULÔ, trên đường
đi đến Thành Damascus, thuộc
Xứ Samaria(thời xưa).” Một
luồng sáng chói lòa đánh mạnh
vào người, khiến Saulô ngã, làm
anh chóang váng, mù lòa không
thấy đường. Khi anh còn đang
bàng hòang sợ hãi thì một tiếng
phán ra, mọi người xung quanh
nghe tiếng nhưng không trông
thấy ai: “Saulô, Saulô, sao ngươi
tìm bắt TA?” Anh ngỡ ngàng
thưa lại:”Thưa Ngài, Ngài là ai?
Có tiếng đáp lại:”Ta là GIÊSU
mà ngươi đang lùng bắt. Giơ
chân đạp mũi nhọn thì khốn cho
ngươi”…”Lạy Chúa! Chúa muốn
con làm gì?-Chúa đáp:”Hãy đứng
dậy và vào thành, ở đó sẽ có
người bảo con phải làm gì”….
(Coi: Sách Tông Đồ Công Vụ:
Đọan IX: 1-7 và kế tiếp)
Qua đọan sách Thánh trên, ta
có thể tìm hiểu Linh Đạo, nếp
sống Thần Nhiệm của Thánh
Phao lô gồm những đặc điểm sau
đây:
Trang 6

a/ Ngài sống kết hiệp mật thiết
với Chúa Giêsu.
Trong đọan Thư gửi cho tín
hữu Galatia, Ngài viết:(Gal. 2,
20..):”TÔI SỐNG, không phải tôi
sống mà là CHÚA KITÔ SỐNG
TRONG MÌNH TÔI”Như vậy,
chính “biến cố Damascus”, khiến
Ngài được “BIẾN ĐỔI, hòan
tòan lột xác, tỉnh ngộ, (đổi tên:
SAULÔ ra PHAOLÔ), đui mù
phần xác, nhưng sáng tâm linh,
để GẶP GỠ chính Chúa Cứu
Thế:” Lạy Chúa, Chúa muốn con
làm gì?”. Không cảm nghiệm
được Chúa, không than thở, cầu
nguyện, thưa chuyện với Chúa,
thì không thể rao giảng Lời Chúa
dạy một cách chân thành, thâm
tín được. Vì giảng Lời Chúa, thì
khác công việc bàn luận về thời
thế, về đường lối chính trị của
Cộng đồng. Chúng ta không
được gặp gỡ Chúa, không có ánh
sáng chói lòa, nhưng cần ƠN
SOI SÁNG, tỉnh ngộ của Chúa
Thánh Thần dẫn dắt. Khi Thánh
Phao Lô viết những bức THƯ
cho các bổn đạo, Ngài đã đi sâu
vào cốt tủy của
niềm TIN, để bộc lộ ra đường
hướng phải theo và chú trọng vào
cứu cánh phải đạt tới, chính là
việc kết hiệp với Chúa Giêsu,
TÂM ĐIỂM của đời sống.
b/Chúa Giêsu là Hội Thánh.
“Saulô, Saulô, sao ngươi bắt
bớ TA? Bắt bớ các người tín hữu
theo Chúa, tức HỘI THÁNH, là
bắt bớ, cầm tù chính Chúa Giêsu.
Thánh PhaoLô đã hiểu: HỘi
THÁNH=CHÚA GIÊSU, nên
khi viết các Thư, Ngài luôn nhắc
nhở các bổn đạo: có Chúa HIỆN
DIỆN trong Hội Thánh, khi Cầu
Nguyện hay khi làm Lễ BẺ
BÁNH( tức Lễ Tạ Ơn:Eucharist).
Vì tâm tình yêu mến kết hiệp với

Chúa Giêsu, nên Thánh Phaolô
đã quảng diễn ra Giáo Thuyết rất
cao siêu:
“HỘI THÁNH là NHIÊM
T H Ể
C H Ú A
KITÔ”( CHURCH=the Mystical
BODY of CHRIST). Thánh
PhaoLô đã so sánh các phần tử
trong Hội Thánh như các bộ phận
trong một thân thể. Chúa Cứu
Thế là ĐẦU và mỗi tín hữu là
những cơ quan, tùy theo chức
năng, cùng họat động cho sự
sống, sự khỏe mạnh của tòan
thân. (coi:Thư I Corinthô. Đọan
12: Thư Ephesô. Đọan 4: 11-16)
Thánh Phao Lô đã thành lập
những Cộng đòan, trong đó các
người nam, nữ, chủ nhân và nô
lệ, Do thái, Hilạp nhận biết nhau,
mỗi người đều bình đẳng trong
quyền lợi, trách nhiệm và ơn gọi,
cùng chia sẻ một thực thể
là”THÂN MÌNH của CHÚA
KITÔ”
c/Chịu Đau Khổ với Chúa
KITÔ vì Tin Mừng.
Trong Thư gửi cho
TIMOTHÊ, cũng là cộng sự viên
thân tín(Coi:2 Timôthê: 1, 8),
Thánh PhaoLô viết:”Anh đừng
hổ thẹn vì phải làm chứng cho
Chúa chúng ta, cũng đừng hổ
thẹn vì tôi là tù nhân của Chúa.
Song hãy trông cậy vào sức
mạnh của Chúa mà chịu đau khổ
với tôi vì Phúc Âm”. Thật vậy,
trong cuộc đời Truyền Giáo và
Truyền Thông những Giáo Huấn
của Chúa Giêsu cho”DÂN
NGOAI”(gentiles, danh xưng
này chỉ những người không
thuộc dân Do Thái), Thánh Nhân
đã bị chống đối, hiểu lầm, bách
hại, giam tù và chịu Tử vì ĐẠO.
Thánh Nhân đã nói một cách
“Khôi Hài”rằng:’Nói cho cùng,
điều duy nhất tôi có thể khoe
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khoang là một chuỗi các khốn
khổ của tôi mà thôi: tôi đã bị cầm
tù, bị đánh đòn, tôi đã bị đắm tầu
nhiều lần..Nhưng nếu tôi có thể
nói là tôi khoe khoang về điều
đó, thì chính bởi vì Thiên Chúa
đã cứu thóat tôi khỏi các hiểm
nguy ấy. Sự kiện đã vượt qua các
thử thách này là dấu chỉ ƠN
THÁNH của Chúa họat động
trong tôi”

Dầu sống ngòai quê hương,
nhưng kiều dân Do thái vẫn kiên
trì bảo tòan Đạo Giáo của Mai
Sen, tụ họp trong các Hội Đường
(Synagogue), hoặc thành lập
những “Nhóm nhỏ” tại mỗi gia
đình để học, đọc và nghe giải
nghĩa Kinh Thánh. Một đặc tính
nổi bật của kiều dân Do thái là họ
tôn thờ”Độc Thần”và tuân giữ
các Giới Răn, khác với các
phong tục tập quán địa phương.

II/ TIN MỪNG
CHÚA
CỨU THẾ HỘI NHẬP,
THÁNH HÓA CÁC NỀN VĂN
HÓA

b/Văn Hóa HiLạp. Văn Hóa
Hilạp rất phồn thịnh, đặc biệt sau
khi Đại Đế Alexander chinh phục
khắp miền Đông Địa Trung Hải
và miền Trung Đông. Thánh
Phaolô rất thông thạo về Văn
Hóa và ngôn ngữ Hilạp. Ngài đã
viết nhiều Thánh Thư bằng tiếng
Hilạp, gửi cho các Giáo đòan,
miền Tiểu Á. Ngài cũng quen
thuộc với Triết lí, và Tôn giáo
của Hilạp.

Trong bài Giáo Lý I, Ngày
Thừ Tư, tháng 7, 2008, ĐGH
Biển Đức XVI đã diễn giảng về
bối cảnh Văn hóa vào thời kì
Thánh PhaoLô đi Truyền Đạo.
Thánh Nhân là người đã được
giáo dục trong 3 nền Văn hóa
lớn:
a/Văn hóa Do Thái. Thánh
Phaolô thuộc dân tộc Do thái,
sinh sống tại Thành Tarsô, thưộc
giáo phái Pharisiêu, Ngài còn là
Kinh Sư, thông thạo Kinh Thánh
của Đạo Do Thái. Ngài đã hiểu
thấu ý nghĩa của các Sách Ngũ
Kinh(Pentateuch) của Maisen,
các sách Tiên Tri(Prophets) và
các Sách Khôn Ngoan(Wisdom) .
Do đó, khi viết các Thánh Thư
cho các bổn đạo, Ngài thường
trích dẫn các câu trong sách Kinh
Thánh Cựu Uớc , một cách chính
xác và thích hợp, để áp dụng vào
Tân Ước. Về phương diện địa lý,
vào thời đại Thánh Nhân, dưới
quyền đô hộ của Đế quốc Rôma,
dân chúng Do thái tản mác khắp
nơi trong miền Địa Trung Hải,
thương vụ rất phát đạt tại các đô
thị; có thể nói, số dân Do thái cư
ngụ ngòai nước còn đông hơn số
người sống tại Palestina. Dầu

Một ví dụ điển hình
về”phương pháp đối thọai” với
Tôn Giáo và Niềm Tin của
Người dân Hilạp. Ngài hiểu biết
tôn giáo đa thần của Hilạp, và
lòng mộ đạo của dân chúng; khi
đến thành Athens, thủ đô văn
minh của đế quốc Hilạp, nhìn
thấy một bàn thờ dùng để tôn thờ
một vị “Thần-Không-Quen–
Biết”(“The Unknown God”,
( Coi:Tông Đồ Công Vụ,17:2231), và hiểu biết lòng khao khát
của họ muốn tìm kiếm Chân Lý,
Thánh Phao lô liền giới
thiệu :CHÚA CỨU THẾ là Vị
Thần họ vẫn ước mong mà chưa
gặp.

Hơn nữa, mọi nơi khắp đế quốc,
dân chúng được hưởng một nền
Tự Do, An Ninh, và một hệ
thống đường xá tiện lợi.
Ngòai ra, Thánh Phaolô cũng
học hỏi Triết Lí KHẮC KỈ( Stoicism) rất thịnh hành, và ảnh
hưởng rất lớn đối với giới trí
thức. Khi viết Thánh Thư cho
bổn đạo Thành Philip phê, Thánh
Phaolô đã khuyến khích như:”
Anh chị em hãy suy tưởng đến
những gì là chân thật, là thanh
sạch, công chính, thánh thiện,
đáng yêu, đáng trọng và tất cả
những gì là nhân đức, đáng ngợi
khen”(Coi: Thư gửi Philip. Đọan
IV:8)
Để kết luận về việc Thánh
Phaolô chịu ảnh hưởng của 3 nền
Văn hóa, ĐGH viết: Dầu Thánh
Phaolô đã chịu ảnh hưởng của
hòan cảnh, môi trường”lịch sửvăn hóa”của thời đại, nhưng
Thánh Nhân có một “quan niệm
Phổ quát”( Universalistic Vision), vượt trên các nền Văn hóa,
vượt trên mọi hạn chế của cá
biệt, để tìm về một nền tảng phấn
khởi là Niềm TIN nơi CHÚA
KITÔ SỐNG LẠI, sau biến cố
kinh hòang trên đường đi Damascus.”

LM. CAO PHƯƠNG KỶ

c/Văn Hóa Roma. Vào thời
Thánh Nhân, Đế Quốc Roma rất
thế lực và bành trướng từ miền
Anh Quốc cho đến miền nam
Aicập, thống nhất một lãnh thổ
bao la rộng lớn chưa từng thấy.
Trang 7
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HÌNH ẢNH TANG LỄ CHA CỐ DOMINICO ĐẶNG DUY TÔN
Ngày 11 tháng 10 năm 2008
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Tiểu Sử Cha Cố Đôminicô Đặng Duy Tôn
Trọng kính Cha Chánh Xứ, ..Quý Cha,.. Quý Thầy, Quý Sr….
Quý Tu Sỉ Nam Nữ,…cùng tất cả Cộng Đoàn Dân Chúa kính mến
Linh Mục Đôminicô Đặng Duy Tôn sinh ngày 15, tháng 8, năm 1932…
Tại Tiên Châu, Hưng Yên , Tỉnh Thái Bình
Cha là con thứ ba của Ông Cố Đặng văn Nguyễn và Bà Cố Vũ thị Tẽo
Cha có một Chị là Đặng thị Tuyết ..hiện ở Biên Hòa , Việt Nam…Một người anh là Đặng văn
Phan…đã qua đời, ..và người em gái là Đặng thị Thanh Thuý..hiện ở Biên Hòa , Việt Nam
Năm 1954, khi cả gia đình di cư vào Nam, thì thày Đặng Duy Tôn được cho đi Hồng Kông tiếp
tục tu học cho đến năm 1960 thì trở về Việt Nam
Cha được thụ phong Linh Mục tại Cần Thơ vào ngày 8, tháng 1. năm 1961 do Đức Cha Phaolô
Nguyễn Văn Bình
Cha Đôminicô Đặng Duy Tôn đã phục vụ tại nhà thờ Chánh Tòa Cần Thơ , trước khi nhận bài
sai đi phục vụ tại Sóc Trăng. …Sau đó, Cha được bổ nhiệm về Giáo Xứ Thới Lai, Ô Môn, Cần Thơ…
Tại đây, Cha đã thành lập và điều hành trường Tư Thục Tiểu Học và Trung Học Minh Đức từ năm
1967 đến năm 1975
Sau 30 tháng 4. 1975, Cha tạm trú tại nhà hưu dưỡng Thái Bình, Thị Nghè, Sài Gòn. Việt Nam.
Cho đến năm 1993…Hoàn cảnh đã làm cho Cha phải bỏ nước ra đi,..trước hết tại Phi Luật Tân ..rồi
định cư tại Santa Clara, California từ năm 1993
Tại đây, Cha Đôminicô Đặng Duy Tôn, tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội qua Giáo Xứ St.
Patrick,…Hội ĐaMinh,…Hội Thái Bình,..Legio Maria,…Phong Trào Cursillo,….cho đến cuối đời.
Cha Đôminicô Đặng Duy Tôn …được Chúa gọi ra khỏi thế gian một cách nhẹ nhàng trong tay
Đức Mẹ,. vào lúc 10 giờ sáng, ngày 1, tháng 10. năm 2008 tại Campbell, tiểu bang California. Hoa Kỳ.
Cha Cố hưởng thọ 76 tuổi
Kính xin quý Cha, quý tu sỉ Nam Nữ và cộng đồng dân Chúa hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho Cha
trong Thánh Lễ này
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Điếu Văn Kính Gửi Cha Cố Đôminicô Đặng Duy Tôn
Cha Tôn kính yêu của chúng con,
Cha ơi, chỉ còn ít phút nửa , chúng con phải xa lìa Cha, thân xác Cha nằm tạm nơi đây nhưng
Linh Hồn Cha đã được Thiên Chúa đón về Thiên Quốc.
Cha đã dành hết thời giờ trong gần 50 năm phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội tại quê nhà cũng
như hải ngoại. Hoàn cảnh phải làm cho Cha bỏ nước ra đi, trước hết tại Phi Luật tân, rồi từ năm 1993,
Cha định cư tại Hoa Kỳ. Tại đây Cha tiếp tục phục vụ Thiên Chúa và Giáo Hội qua Giáo xứ Việt Nam
St. Patrick, Hội Đa Minh, Hôi Thái Bình, Legio Maria,…và Phong Trào Cursillo.
Cha đã làm chứng nhân của Thiên Chúa một cách trọn vẹn, sống một cuộc đời nghèo khó, hiền
hòa và tận tình săn sóc mọi người cần đến sự giúp đở tr6n phương diện tinh thần.
Cha ơi, trong 76 năm trong cuộc sống tạm bợ trên trần thế đã nói lên tinh thần phục vụ của một
môn đệ trung thành của Đức Kitô, làm gương sáng cho chúng con noi theo.
Trong nhiều tháng nay, sức khỏe của Cha đã suy giảm, Cha đã dùng thời giờ cầu nguyện và rời
khỏi thế gian một cách nhẹ nhành trong tay Đức Mẹ
Hôm nay, thân xác Cha đang nằm nghỉ nơi đây trước nghi lễ tiển biệt của quý Cha, và rất đông
con chiên của Cha, nhưng chắc chắn Linh Hồn Cha đã được Thầy Chí Thánh đón về nơi Hằng Sống.
Cha ơi, chúng con không còn được viếng thăm Cha, không còn được lắng nghe các bài thuyết
giảng thâm thuý của Cha. Trong thân hình nhỏ nhắn, Chúa lại ban cho Cha sức mạnh thể xác, sự
thông minh đặc biệt, nói năng nhẹ nhàng không làm phật lòng ai, con Chiên được gặp Cha lần đầu đã
quý mến Cha ngay, hình bóng của Cha khó phai mờ trong tâm trí chúng con
Cha bắt đầu vui hưởng cuộc sống mới trên Trời, xin Cha cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng con
sự bình an nơi trần thế theo gương thánh thiện của Cha và theo tinh thần Chúa Giesu dạy : “Đi phục
vụ “ chớ không phải “Để được phục vụ “ ( Mth. XX : 28 )
Cha ơi, chúng con có lỗi đã không thăm viếng Cha thường xuyên và săn sóc Cha trong những
ngày giờ sau chót khi Cha lìa cõi đời, xin Cha thứ lỗi cho toàn thể chúng con, đặc biệt những người
Cursillistas yêu mến của Cha.
Vĩnh biệt Cha,
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Xin thành kính tri ân
PHONG TRÀO CURSILLO, NGÀNH VIỆT NAM, GP SAN JOSE
Đã hi sinh thời giờ, công sức, phối trí, tổ chức Tang Lễ
thật long trọng và nghiêm trang

Chúng con xin dâng lời cảm tạ,
QÚY CHA, QÚY TU SĨ NAM NỮ, QUÝ HỘI ĐOÀN,
CÙNG TÒAN THỂ QUÝ CỤ, ÔNG BÀ, ANH CHỊ, EM
Đã hiệp ý chia sẻ, cầu nguyện và dâng Thánh Lễ An Táng
cho cha Cố chúng con là ,
Linh Mục DOMINICO ĐẶNG DUY TÔN
Đã được gọi về Nhà Cha ngày 01 tháng 10 năm 2008
Và tiễn đưa Ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng tại
Nghiã Trang Calvary Catholic Cemetery, San Jose
ngày 11 tháng 10 năm 2008.
Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho
Quý Cha và Toàn Thể Quý Vị.
Trong lúc Tang Gia bối rối,
chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu xót,
Kính xin Quý Cha, và Toàn Thể Quý Vị niệm tình tha thứ.
Thay mặt Tang Quyến của cha cố Dominicô
GIA ĐÌNH GIUSE ĐỖ TRỌNG AN
Đồng Bái Tạ
Trang 12
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HÌNH ẢNH NGÀY ĐẠI HỘI CHÀO ĐÓN TÂN KHÓA SINH K. 34 & 35
Tại Hội Trường Giáo Xứ Most Holy Trinity - ngày 13 tháng 9 năm 2008
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NCÖÔØI COÂNG GIAÙO
VAØ
CUOÄC BAÀU CÖÛ THAÙNG 11
11--2008
Haàu heát caùc cöû tri Vieät Nam, keå caû caùc cöû tri Coâng Gaùo, thöôøng chaêm chuù theo doõi caùc öùng cöû vieân
qua nhöõng chöông trình kinh bang teá theá, an sinh xaõ hoäi ñeå tìm hieåu xem öùng cöû vieân ñoù coù keá hoaïch gì
ñeå giaûi quyeát caùc vaán ñeà quoác phoøng, kinh teá, xaõ hoäi... maø ít deå yù –neáu khoâng muoán noùi laø khoâng quan
taâm gì heát- ñeán caùc quan ñieåm vaø haønh ñoäng cuûa öùng cöû vieân ñoù trong quaù khöù, hieän taïi, vaø töông lai...
ñoái vôùi nhöõng vaán ñeà thuoäc laõnh vöïc luaân lyù, ñaïo ñöùc. Ngöôïc laïi, phaàn lôùn caùc cöû tri Hoa Kyø ñaõ quaù quen
vôùi vaán ñeà baàu cöû, vaø bieát roõ gía trò cuûa laù phieáu maø mình seõ baàu, nhaát laø nhöõng ngöôøi thích thay cuõ ñoåi
môùi, öa thaùi ñoä caáp tieán vaø haõnh dieän vôùi quan ñieåm tieán boä cuûa mình... thì laïi haêng haùi –ñeán ñoä cuoàng
nhieät- coå voõ vaø vaän ñoäng cho nhöõng öùng vieân coù laäp tröôøng höôùng ñeán thaùi ñoä côûi môû, buoâng thaûû cho
nhöõng töï do nhuïc duïc cuûa con ngöôøi, nhö: uûng hoä phaù thai, töï do luyeán aùi, hoân nhaân ñoàng tính, hay töï do
“sinh saùt cuûa con ngöôøi” qua quyeàn an töû (töï cho mình quyeàn ñöôïc choïn caùi cheát), caáy teá baøo goác...
Ñaây laø nhöõng vaán ñeà ngaøy caøng gaây ra nhöõng vaán naïn gay go cho xaõ hoäi maø löông tri cuûa ngöôøi Coâng
giaùo ñoøi hoûi chuùng ta phaûi tænh thöùc vaø öùng phoù. Sau ñaây, chuùng toâi xin trình baøy nhöõng taøi lieäu cuûa Giaùo
hoäi lieân quan ñeán söù maïng cuûa ngöôøi Kitoâ höõu.
I.- Söù Maïng aùp duïng Lôøi Chuùa vaøo cuoäc soáng
Trong suoát 33 naêm taïi theá gian, trong ñoù coù 3 naêm rao giaûng veà nhöõng nguyeân taéc soáng nôi traàn theá ñeå
ñöôïc höôûng haïnh phuùc Nöôùc Trôøi, Chuùa Gieâ-su ñaõ nhaán maïnh vieäc phaûi ñem nhöõng lôøi giaûng daïy cuûa
Ngöôøi maø aùp duïng vaøo ñôøi soáng haøng ngaøy. Phuùc AÂm Thaùnh Mattheâu ñaõ ghi nhaän raát roõ raøng lôøi Chuùa
Gieâ-su veà vaán ñeà naøy trong ñoaïn 7.
Ñoaïn 7 caâu 21 vieát: “Khoâng phaûi baát cöù ai thöa vôùi Thaày: “Laïy Chuùa! Laïy Chuùa!” laø ñöôïc vaøo
nöôùc Trôøi caû ñaâu! Nhöng chæ ai thi haønh yù muoán cuûa Cha Thaày laø Ñaáng ngöï treân Trôøi môùi ñöôïc vaøo maø
thoâi.”
Tieáp ñoù, caâu 24 nhaán maïnh nhö sau: “Vaäy ai nghe nhöõng lôøi Thaày noùi ñaây maø ñem ra thöïc haønh
thì ví ñöôïc nhö ngöôøi khoân xaây nhaø treân ñaù.”
Ngoaøi ra, sau khi soáng laïi töø cuoäc khoå hình cheát treân thaäp giaù, vaø tröôùc khi veà Trôøi, Chuùa Gieâ-su ñaõ
phaùn:”Vaäy anh em haõy ñi vaø laøm cho muoân daân trôû thaønh moân ñeä, laøm pheùp röûa cho hoï nhaân danh Chuùa
Cha, Chuùa Con vaø Chuùa Thaùnh Thaàn, vaø daïy baûo hoï tuaân giöõ moïi ñieàu Thaày ñaõ truyeàn cho anh em
(Mattheâu ñoaïn 28 caâu 19 vaø 20)
Vieäc thöïc haønh Thaùnh YÙ Chuùa Cha treân Trôøi maø Chuùa Gieâ-su ñaõ thöïc haønh vaø truyeàn cho moân ñeä
tieáp noái chính laø söù maïng cöùu chuoäc vaø bieán ñoåi theá gian naøy veà vôùi Thieân Chuùa. Söù maïng ñoù ñöôïc caùc
Thaùnh Toâng Ñoà vaø Giaùo Hoäi thi haønh, cuõng nhö thuùc ñaåy moïi Kitoâ höõu tuaân thuû. Ñieàu naøy ñaõ ñöôïc trình
baøy raát roõ reät trong nhieàu vaên kieän cuûa Coâng Ñoàng Vatican II. Chuùng ta coù theå tìm thaáy trong muïc soá 7
ñoaïn 5 cuûa Saéc Leänh veà Toâng Ñoà Giaùo Daân ñöôïc quy ñònh nhö sau: “... Coøn giaùo daân phaûi ñaûm nhaän vieäc
canh taân traät töï traàn theá nhö laø nhieäm vuï rieâng; vaø trong nhieäm vuï ñoù, nhôø ñöôïc aùnh saùng Phuùc AÂm soi chieáu,
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tinh thaàn cuûa Giaùo Hoäi höôùng
daãn, vaø baùc aùi kitoâ giaùo thuùc
ñaåy, hoï phaûi tröïc tieáp vaø cöông
quyeát haønh ñoäng. Vôùi tö caùch laø
coâng daân, hoï phaûi ñem khaû naêng
chuyeân moân, cuøng tinh thaàn
traùch nhieäm ñeå coäng taùc vôùi caùc
coâng daân khaùc. Hoï phaûi tìm söï
coâng chính Nöôùc Thieân Chuùa ôû
moïi nôi vaø trong moïi söï. Phaûi
canh taân traät töï traàn theá caùch
naøo ñeå vaãn toân troïng toaøn veïn
caùc ñònh luaät rieâng cuûa noù, maø
vaãn cho traät töï ñoù phuø hôïp vôùi
caùc nguyeân taéc cao caû cuûa ñôøi
soáng Kitoâ giaùo, cuøng thích nghi
vôùi caùc hoaøn caûnh khaùc nhau
cuûa caùc ñòa phöông, caùc thôøi ñaïi
vaø caùc daân toäc.
Ñeå giaûi thích roõ reät theá naøo
laø traät töï traàn theá, ñoaïn 2 trong
muïc soá 7 cuûa Saéc Leänh vöøa keå
ñaõ vieát: “Taát caû nhöõng gì taïo neân
traät töï traàn theá, nhö: giaù trò cuûa
cuoäc soáng vaø cuûa gia ñình, vaên
hoùa, kinh teá, ngheä thuaät vaø ngheà
ngheäp, toå chöùc coäng ñoàng chính
trò, bang giao quoác teá vaø nhöõng
thöïc taïi töông töï khaùc... chaúng
nhöõng chuùng laø phöông theá giuùp
con ngöôøi ñaït tôùi muïc ñích toái
haäu, maø chuùng coøn coù giaù trò
rieâng do Thieân Chuùa phuù baåm.”
Tieáp ñoù, ôû ñoaïn thöù 3, muïc
soá 6 ñaõ khaúng ñònh veà söù maïng
ngöôøi Giaùo Daân nhö sau: “...
Thaùnh Coâng Ñoàng naøy heát loøng
khuyeân nhuû giaùo daân moãi ngöôøi
tuøy taøi naêng vaø voán lieáng giaùo lyù,
phaûi theo tinh thaàn cuûa Giaùo Hoäi
maø aân caàn chu toaøn phaän vuï cuûa
mình trong vieäc laøm saùng toû, baûo
veä caùc nguyeân taéc cuûa Kitoâ giaùo
vaù aùp duïng ñuùng ñaén nhöõng

nguyeân taéc ñoù vaøo nhöõng vaán ñeà
cuûa thôøi ñaïi.”

nhaän nhöõng khoù khaên do beänh
hoaïn ñem laïi...

Vaäy “traät töï traàn theá” taïi xaõ hoäi
chuùng ta ñang soáng ñang dieãn ra
nhö theá naøo? Caâu traû lôøi thaät
ñaùng bi quan !!! Hieän nay luaân
lyù xaõ hoäi ñang suy ñoài traàm
troïng, traät töï theá giôùi bò ñaûo loän
taän goác reã, nhöõng giaù trò tinh
thaàn coå truyeàn ñang bò phaù saûn,
ñôøi soáng -moät taëng vaät cuûa
Thieân Chuùa - ñang bò chaø ñaïp:
Haøng naêm, taïi quoác gia vaên
minh, tieán boä baäc nhaát theá giôùi
naøy haøng trieäu thai nhi bò böùc
töû; truyeàn thoáng gia ñình dang
bò huûy dieät: hình aûnh gia ñình
vôùi boá meï, anh chò em ñöôïc
thay theá baèng hai ngöôøi boá,
hoaëc hai ngöôøi meï vôùi nhöõng
ñöùa con ñöôïc caáy nhaân taïo,
khoâng bieát boá ruoät mình laø ai.
Trong khi ñoù, nhöõng chính trò
gia thay vì baûo veä vaø duy trì
nhöõng giaù trò ñaïo ñöùc vaø luaân
lyù, laïi lôïi duïng thuù tính cuûa con
ngöôøi ñeå thu huùt phieáu baàu, neân
ñaõ tranh cöû vôùi nhöõng chieâu baøi
mò daân nhö: uûng hoä “quyeàn töï
do choïn löïa” (pro-choice) moät
töø ngöõ ñeïp ñeõ che daáu haønh vi
uûng hoä phaù thai; hay toân troïng
quyeàn bình ñaúng cuûa con ngöôøi
ñeå ñònh nghóa laïi yù nghóa cuûa
hoân phoái laø moät söï keát hôïp giöõa
hai ngöôøi (baát keå phaùi tính),
nhaân danh quyeàn saùng taïo ñeå
taïo ra nhöõng con vaät, hay con
ngöôøi theo yù muoán cuûa mình...
hoaëc hy sinh moät baøo thai ñeå
laáy teá baøo goác duøng cho caùc
cuoäc thöû nghieäm tìm thuoác chöõa
beänh, hoaëc töï mình tìm caùi cheát
cho mình ñeå khoûi phaûi chaáp

Taát caû nhöõng ñieàu ñoù – ngoaïi
tröø vieäc ñoàng tính luyeán aùi laø söï
vi phaïm ñieàu raên thöù saùu- ñeàu vi
phaïm Ñieàu raên thöù 5 cuûa Luaät
Thieân Chuùa: Chôù gieát ngöôøi. Ngaøy
nay, ngöôøi ta khoâng chæ phaïm toäi
gieát ngöôøi khi caàm dao ñaâm, hay
chóa suùng baén cheát moät ngöôøi khaùc,
nhöng khi chuùng ta thöïc haønh
nhöõng ñieàu keå treân, hoaëc giuùp –moät
caùch tröïc tieáp hay giaùn tieáp- nhöõng
ñieàu naøy ñöôïc thöïc hieän laø chuùng
ta ñaõ phaïm toäi gieát ngöôøi, ñöôïc quy
dònh töø caùc ñieàu 2268 ñeán 2301 cuûa
cuoán Giaùo Lyù Coâng Giaùo hieän
haønh. Rieâng veà haønh vi gieát ngöôøi
giaùn tieáp qua caùc cuoäc baàu cöû, vaø
söû duïng quyeàn ñaàu phieáu, chuùng ta
caàn löu yù ñeán caùc ñieàu sau ñaây:
Ñieàu 2286: Ai thieát laäp nhöõng luaät
leä hoaëc cô caáu xaõ hoäi laøm cho
phong hoùa suy ñoài vaø ñôøi soáng toân
giaùo hö hoûng, hoaëc khieán cho
nhöõng hoaøn caûnh xaõ hoäi –duø coá yù
hay khoâng- laøm cho vieäc tuaân giöõ

caùc giôùi raên trôû neân khoù khaên,
vaø treân thöïc teá khoâng theå kham
noåi, thì maéc toäi gaây göông xaáu...
Ñieàu 2287 quy traùch tieáp: Ai
söû duïng quyeàn maø taïo cô hoäi
cho keû xaáu laøm baäy, thì mang
toäi gaây göông xaáu vaø chòu traùch
nhieäm veà ñieàu xaáu ñaõ tröïc tieáp
hoaëc giaùn tieáp khuyeán khích.
“Khoâng theå khoâng coù nhöõng côù
laøm cho ngöôøi ta vaáp ngaõ,
nhöng voâ phuùc thay keû laøm côù
cho ngöôøi ta vaáp ngaõ. (Luca
17,1)
Nhö vaäy, caùc chính trò gia
khi hoâ haøo, hoaëc boû phieáu uûng
hoä caùc ñaïo luaät cho pheùp phaù
thai, huûy dieät teá baøo goác... laø ñaõ
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phaïm toäi gieát ngöôøi. Ngoaøi ra khi
chuùng ta duøng quyeàn baàu cöû cuûa
mình ñeå doàn phieáu cho nhöõng
ngöôøi naøy giuùp hoï thöïc hieän
ñöôïc yù ñoà xaáu xa töùc laø ñaõ maéc
toäi toøng phaïm gieát ngöôøi. Xa hôn
nöõa, khi chuùng ta tieâu cöïc khoâng
daán thaân ñi boû phieáu choáng, hoaëc
hoâ haøo choáng laïi nhöõng ngöôøi coù
laäp tröôøng phi nhaân, phaûn ñaïo
ñöùc khieán hoï ñöôïc ñaéc cuû, chuùng
ta seõ khoâng traùnh khoûi traùch
nhieäm tröôùc Thieân Chuùa vì
nhöõng “ñieàu thieáu soùt” trong
cuoäc soáng Ñaïo cuûa mình. Vì vaäy
trong nhöõng kyø baàu cöû ngöôøi
Coâng giaùo phaûi yù thöùc traùch
nhieäm vaø tích cöïc daán thaân, nhaát
laø theo doõi, vaø chuù taâm tôùi nhöõng
taøi lieäu chæ daãn cuûa Giaùo Hoäi ñeå
doàn phieáu cho nhöõng öùng vieân coù
laäp tröôøng tích cöïc cho vieäc phaùt
huy Ñaïo Chuùa.
II.- Nhöõng ñieàu caàn
löu yù trong cuoäc baàu cöû
thaùng 11 tôùi ñaây.
Trong nhöõng naêm gaàn ñaây,
Giaùo Hoäi ñaõ leân tieáng moät caùch
maïnh meõ veà traùch nhieäm cuûa caùc
nhaø chính trò – nhaát laø nhöõng
ngöôøi Coâng Giaùo - ñaõ vi phaïm
nhöõng giôùi raên cuûa Thieân Chuùa
trong laäp tröôøng, vaø thaùi ñoä chính
trò cuûa mình, nhaát laø nhöõng ngöôøi
ñaõ uûng hoä quyeàn “töï do choïn
löïa” (töùc laø uûng hoä phaù thai.)
Thaùng 5 naêm 2007, treân moät
chuyeán bay töø Roma sang San
Paulo (Ba Taây) ñeå tham döï Ñaïi
Hoäi Giaùm Muïc Myõ Chaâu, Ñöùc
Thaùnh Cha Benedic 16 ñaõ tuyeân
boá raèng: Nhöõng nhaø chính trò naøo
uûng hoä phaù thai thì khoâng neân
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röôùc leã. Ngaøi cuõng uûng hoä vieäc
ra vaï tuyeät thoâng cho nhöõng
ngöôøi naøy.
Ñeå giaûi thích cho laäp tröôøng cuûa
mình, Ñöùc Thaùnh Cha ñaõ noùi:
“Ñuùng nhö theá! Vieäc ruùt pheùp
thoâng coâng khoâng phaûi laø moät söï
chuyeân quyeàn, hay ñoäc ñoaùn, maø
noù ñöôïc cho pheùp bôûi giaùo luaät,
voán noùi raát roõ raøng raèng: vieäc
gieát moät ñöùa treû voâ toäi thì khoâng
xöùng ñaùng ñeå ñöôïc röôùc leã, vì
röôùc leã laø laõnh nhaän Mình Thaùnh
Chuùa, moät bieåu töôïng cuûa söï
soáng....”
Hôïp nhaát vôùi Ñöùc Thaùnh
Cha, moät thoâng caùo ñeà ngaøy 18
thaùng 5 naêm 2007 cuûa Hoäi Ñoàng
Giaùm Muïc Hoa Kyø cuõng khaúng
ñònh “Moïi ngöôøi Coâng giaùo coù
nghóa vuï baûo veä söï soáng con
ngöôøi töø khi thuï thai ñeán caùi cheát
töï nhieân” . Do ñoù khi vi phaïm, laø
maéc toäi troïng vaø khoâng neân ñoùn
nhaän Mình Thaùnh Chuùa cho ñeán
khi nhaän laõnh bí tích Hoøa Giaûi.
Höôùng veà cuoäc baàu cöû quan
troïng vaøo thaùng 11 naêm nay,
nhaèm giuùp ngöôøi Giaùo daân yù
thöùc ñöôïc söù maïng cuûa mình khi
ñi boû phieáu, Hoäi Ñoàng Giaùm
Muïc Hoa Kyø ñaõ cho löu haønh
moät vaên kieän coù tieâu ñeà laø “The
Challenge of Forming consciences for Faithful Citizenship”, theo ñoù, moãi ngöôøi coâng
daân coù Ñöùc Tin caàn phaûi taïo
döïng cho mình moät löông taâm
trong saùng vaø coù boån phaän phaûi
luoân tuaân theo ñieàu coâng chính
vaø ngay laønh, phuø hôïp vôùi lôøi
giaûng daïy cuûa Chuùa Kitoâ qua
Giaùo Hoäi. (A Well-formed Con-

science-Every person is obliged
to follow faithfully what he [or
she] knows to be just and right:
We Catholics have a lifelong obligation to form our consciences
in accord with human reason,
enlightened by the teaching of
Christ as it comes to us through
the Church.)Qua vaên kieän keå
treân, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa
Kyø nhaán maïnh ñeán nhöõng ñieåm
chính yeáu sau ñaây:
A. Vaán ñeà ñaïo ñöùc vaø luaân
lyù trong caùc cuoäc baàu cöû:
* Ngöôøi coâng daân Coâng Giaùo
phaûi tích cöïc tham gia vaøo caùc
sinh hoaït chính trò: Theo truyeàn
thoáng Coâng giaùo, söû duïng quyeàn
coâng daân trong tinh thaàn traùch
nhieäm döôôïc coi laø moät nhaân
ñöùc cuûa ngöôøi Coâng daân Coâng
giaùo, vaø vieäc tham gia sinh hoaït
chính trò laø moät boån phaän coù tính
caùch luaân lyù. Tuy nhieân, ngöôøi
Coâng Giaùo phaûi vöôït ra ngoaøi
khuoân khoå ñaûng phaùi hay phe
nhoùm ñeå hoaït ñoäng theo nhöõng
nguyeân taéc luaân lyù cuûa Giaùo
Hoäi. (In the Catholic Tradition,
responsible citizenship is a virtue, and participation in the political life is a moral obligation.
As Catholics we should be guided
more by our moral convictions
than by our attachment to a political party or interst group...
Catholic lay women and men
need to act on the Church’s
moral principles...)
* Beân caïnh söù maïng phaûi
quan taâm tôùi nhöõng nhu caàu coù
tính caùch baùc aùi vaø xaõ hoäi cuûa tha
nhaân, nhö: coâng baèng veà löông
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boång cuûa caùc coâng nhaân, luaät leä
hôïp lyù cho caùc ngöôøi di daân,
quyeàn töï do nghieäp ñoaøn v.v...,
ngöôøi coâng daân coâng giaùo phaûi
ñaëc bieät chuù troïng tôùi nhöõng vaán
ñeà luaân lyù vaø ñaïo ñöùc. Ñoù laø söù
maïng phaûi laøm nhöõng ñieàu toát vaø
traùnh caùc ñieàu xaáu. Nhöõng ñieàu
khoâng bao giôø ñöôïc laøm, vaø
khoâng nhöõng phaûi tuyeät ñoái
khöôùc töø maø coøn phaûi traùnh
khoâng bao giôø hoã trôï. Ñoù laø
nhöõng ñieàu traùi ngöôïc vôùi tình
yeâu Thieân Chuùa vaø tha nhaân
ñöôïc keå nhö sau: phaù thai, an töû
(töï tìm caùi cheát cho mình), caáy
gheùp phoâi thai, nghieân cöùu baèng
caùch huûy dieät teá baøo goác cuûa thai
nhi, haønh vi dieät chuûng, tra taán,
kyø thò chuûng toäc... (There are
some things we must never do...
they are always be rejected and
never supported. A preeminent
example is the intentional taking
human life through abortion...
Similarly, direct threats to the
dignity of human life such as
euthanasia, human cloning, and
destructive research on human
human embroyos.are also intrinsically evil and must be opposed... Other assaults on human
life and dignity such as genocide,
tortue, racism... can never be
justified.)
* Khi moät öùng cöû vieân coù
nhieàu vaán ñeà tranh cöû, vaø coù
nhöõng laäp tröôøng xaáu toát laãn loän,
thì löông taâm cuûa ngöôøi Coâng
daân Coâng Giaùo ñoøi hoûi chuùng ta
phaûi loaïi boû ngay öùng vieân coù
laäp tröôøng vi phaïm söï soáng, nhö
phaù thai, coå voõ an töû, caáy gheùp
phoâi thai, huûy dieät teá baøo goác

(This exercise of conscience begins with always opposing policies that violate human life or
weaken its protection... Within
our society, life is under direct
attack from abortion, euthanasia,
human cloning, and destruction
of human embroyos for research.
Theses intrinsic evils must always be opposed...)
Beân caïnh Vaên kieän The
Challenge of Forming Consciences for Faithful Citizenship
cuûa Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa
Kyø, ngöôøi Coâng giaùo Hôïp Chuûng
Quoác coøn coù theå tìm thaáy nhieàu
taøi lieäu ñöôïc bieân khaûo vaø phoå
bieán nhaèm giaûi thích moät caùch
chi tieát vaø tæ mæ caùc vaán naïn quan
troïng tuyeät ñoái khi phaûi choïn löïa
trong cuoäc baàu cöû. Ñoù laø caùc
cuoán: Life issues and political
responsibility, The five issues
that matter most, Voter’s guide
for serious Catholics, vaø cuoán
tìm thaáy nhieàu taøi lieäu ñöôïc bieân
khaûo vaø phoå bieán nhaèm giaûi
thích moät caùch chi tieát vaø tæ mæ
caùc vaán naïn quan troïng tuyeät ñoái
khi phaûi choïn löïa trong cuoäc baàu
cöû. Ñoù laø caùc cuoán: Life issues
and political responsibility, The
five issues that matter most,
Voter’s guide for serious Catholics, vaø cuoán Caåm Nang Baàu Cöû
vieát baèng vieät ngöõ do Nhaø Xuaát
Baûn Meï Haèng Cöùu Giuùp aán loaùt.
Chuùng ta coù theå tìm thaáy nhöõng
taøi lieäu naøy taïi giaù saùch cuoái caùc
thaùnh ñöôøng. Caùc taøi lieäu naøy
ñeàu ñeà caäp ñeán 5 vaán naïn tuyeät
ñoái quan troïng ñöôïc goïi laø 5 vaán
naïn baát khaû thoûa hieäp (Five nonnegotiables), theo ñoù, khi gaëp

nhöõng öùng cöû vieân coù laäp tröôøng
vi phaïm vôùi quan ñieåm cuûa Giaùo
hoäi lieân quan ñeán caùc vaán naïn
naøy, ngöôøi Coâng Giaùo phaûi loaïi
ngay töùc khaéc. Caùc vaán naïn ñoù
bao goàm: Phaù thai (abortion), An
töû (euthanasia), Nghieân cöùu teá
baøo goác thai nhi (human fetal
stem cell research), Chieát taïo
con ngöôøi (Human Cloning) vaø
Hoân nhaân ñoàng tính (homosexual
marriage)
Theo nhöõng taøi lieäu naøy, ñoái
vôùi luaät Ñaïo Chuùa Kitoâ, thöøa
nhaän hoaëc coå ñoäng cho naêm vaán
naïn luaân lyù “baát khaû thoûa hieäp”
laø phaïm toäi troïng vaø töø ñoù coù theå
mang vaï tuyeät thoâng. (Caåm Nang
Baàu Cöû, trang 19)
B. Vaán ñeà hoân nhaân ñoàng
tính
Trong vaên kieän “The Challenge of Forming Consciences
for Faithful Citizenship” Hoäi
Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø ñaõ
daønh moät muïc roõ raøng ñeå trình
baøy quan ñieåm veà vaán ñeà ñoàng
tính. Döôùi tieåu ñeà Call to Family,
Community, and Participation,
vaên kieän naøy quan nieäm raèng:
Gia ñình , ñaët caên baûn treân hoân
nhaân giöõa moät ngöôøi nam vaø moät
ngöôøi nöõ laø moät ñôn vò caên baûn
cuûa xaõ hoäi, vaø nôi maùi aám naøy
daønh cho vieäc taïo döïng vaø nuoâi
döôõng con treû seõø khoâng ñöôïc
pheùp ñònh nghóa khaùc ñi, bò coi
thöôøng, hay boû beâ (The family,
based on marriage between a
man and a woman, is the fundamental unit of society. This sanctuary for the creation and nurturing of children must not be fined,
Trang 17
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redefined, undermined, or neglected...).
Taïi Tieåu Bang California,
trong kyø baàu cöû thaùng 11 tôùi ñaây,
ngöôøi Coâng giaùo phaûi bieåu loä laäp
tröôøng Ñöùc Tin cuûa mình qua döï
luaät soá 8 (proposition 8) lieân
quan ñeán vieäc ñònh nghóa cuûa
hoân nhaân. Ngaøy 15 thaùng 5 vöøa
qua, Toùa AÙn Toái Cao cuûa Tieåu
Bang California ñaõ tuyeân moät
phaùn quyeát cho raèng : ñònh nghóa
hoân nhaân laø söï keát hôïp giöõa moät
ngöôøi nam vaø moät ngöôøi nöõ laø
moät söï vi hieán. Vôùi phaùn quyeát
naøy, Toøa aùn toái cao California ñaõ
coâng nhaän vieäc keát hoân giöõa hai
ngöôøi nam vôùi nhau, hoaëc nöõ vôùi
nhau laø moät ñieàu ñöôïc pheùp thöïc
hieän tröôùc luaät phaùp. Quyeát ñònh
naøy ñöa ñeán moät tình traïng roái
loaïn, vaø thay ñoåi baûn chaát coá
höõu vaø thoâng thöôøng cuûa gia
ñình töø coå xöa ñeán ngaøy nay.
Vì theá, nhieàu toå chöùc xaõ hoäi
vaø toân giaùo ñaõ vaän ñoäng vaø ñöa
ra moät döï luaät ñeå tröng caàu daân
yù trong kyø boû phieáu thaùng 11 tôùi
ñaây. Döï luaät naøy mang teân laø döï
luaät soá 8 (proposition 8) vaø qui
ñònh raèng: “Chæ coù hoân nhaân giöõa
moät ngöôøi nam vaø moät ngöôøi nöõ
môùi coù giaù trò, hoaëc ñöôïc nhìn
nhaän taïi Californa.” (Only marriage between a man and a
woman is valid or recognized in
California.)
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc California hoã trôï vaø maïnh meõ khuyeán
khích moïi ngöôøi Coâng Giaùo uûng
hoä caû veà phöông dieän taøi chaùnh
laãn hoaït ñoäng töï nguyeän ñeå döï
luaät naøy ñöôïc thoâng qua. Vaø
Trang 18

nhaát laø yeâu caàu haønh xöû quyeàn
coâng daân vaø ñi baàu vaøo thaùng 11
tôùi ñeå bieåu quyeát öng thuaän cho
döï luaät naøy.

vôõ khi taêng khi giaûm luoân ôû giöõa
tyû leä töø 35% ñeán 50% cuûa caùc
cuoäc hoân nhaân, nghóa laø xaõ hoäi
ngaøy caøng suy ñoài, baêng hoaïi.

(Finally, we –Catholic Bishops
of California- strongly encourage
Catholics to provide both the financial support and the volunteer efforts needed for the passage of
proposition 8. And please exercise
your citizenship and vote in November)

Trong khi ñoù, Giaùo Hoäi luoân
ñoàng haønh vôùi moïi ngöôøi ñeå tieáp
tuïc coâng cuoäc cöùu chuoäc cuûa
Chuùa Gieâ-su vôùi nhöõng luaät leä,
giaùo huaán thích nghi. Vì vaäy,
hôn baát cöù luùc naøo, ngöôøi Coâng
Giaùo phaûi tích cöïc hoïc hoûi vaø
ñaùp öùng lôøi môøi goïi cuûa Giaùo
Hoäi. Söù maïng cuûa ngöôøi Coâng
Daân Coâng Giaùo trong moät xaõ
hoäi daân chuû phaùp trò naøy laø phaûi
tích cöïc haønh xöû quyeàn coâng
daân cuûa mình qua laù phieáu ñeå
thuùc ñaåy vaø hoã trôï nhöõng luaät leä
hay öùng vieân toân troïng tín ñieàu
cuûa Thieân Chuùa, vaø giaùo huaán
cuûa Giaùo Hoäi ñöôïc thaéng lôïi ngoõ
haàu xaõ hoäi ñöôïc bieán ñoåi toát ñeïp
theo hình aûnh cuûa Nöôùc Trôøi.

Ngaøy nay, con ngöôøi caøng
vaên minh, xaõ hoäi caøng phöùc taïp
thì toäi loãi cuûa loaøi ngöôøi caøng trôû
neân ña daïng vaø trô traùo hôn:
Khoaûng ba thaäp nieân tröôùc ñaây,
ít ngöôøi daùm maïnh baïo töï nhaän
mình laø ngöôøi ñaõ phaù thai hay hoã
trôï vieäc phaù thai, cuõng chaúng ai
caû gan voã ngöïc xöng mình laø
ngöôøi ñoàng tính. Nhöng ngaøy
nay, caùc öùng cöû vieân caùc chöùc vuï
daân cöû laïi haõnh dieän töï nhaän laø
ngöôøi uûng hoä maïnh meõ hôn baát
cöù ai cho nhöõng ñieàu ñöôïc coi laø
voâ luaân; trong khi ñoù, coù nhöõng
phuï nöõ traâng traùo daâng cao baûng
“pro-choice” ñeå ñoøi quyeàn töï do
phaù thai taïi caùc cuoäc bieåu tình
chính trò. Ngoaøi ra, coù nhieàu
ngöôøi ñaõ ngaïo maïn töï nhaän laø voâ
thaàn, ñoøi phaù boû nhöõng chöùng
tích cuûa loøng toân kính Thöôïng
Ñeá: boû lôøi nguyeän trong caùc hoïc
ñöôøng, boû baûng ghi möôøi ñieàu
raên tröôùc caùc phaùp ñình... Trong
khi ñoù, qua caùc thoáng keâ, ngöôøi
ta thaáy tình traïng toäi phaïm gia
taêng, treû vò thaønh nieân mang thai,
boû hoïc, boû nhaø ñi hoang... ngaøy
caøng laøm ñieân ñaàu nhöõng ngöôøi
coù traùch nhieäm, tyû leä gia ñình tan

CURS. TRẦN VĂN HƯỚNG
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Đôi Lời Cảm Tạ
Sau khóa học và lễ Đón Tân Cursillistas hai khóa 34 và 35
Đại diện Cha Linh Hướng Phong Trào, VPĐH , Phong Trào Cursillo ngành Việt
Nam thuộc Giáo Phận San Jose , xin cảm tạ
Thầy Chí Thánh đã ban cho hai khóa học được tràn đầy hồng ân
Cảm tạ mọi lời cầu nguyện , mọi sư hy sinh của tất cả anh chị em trong Phong Trao,
mỗi một cursillistas đều có phần đóng góp và chia sẽ trong việc làm vì Danh Thầy
Chí Thánh, chỉ xin được phép nêu tên vài anh chị cursillistas trong việc đóng góp
phần vật chất cho hai khóa học và buổi tiệc đón tân Cursillistas
Chị Nguyễn thị Hương , Chị Nguyễn Hồng Mỹ, Chị Hoàng Hạnh , Anh Chị
Minh Trinh, Bác Yến, Chị Ánh Hồng, Anh Vũ Luận….
quý anh chị này đã đóng góp thêm vào ….như Gạo, Thịt, Bánh ngọt, Trái cây, Cá,
Xôi, thịt Cua, Bánh Mì thịt…đã làm cho phần ăn của anh chị em thêm phần phong
phú và cũng giảm bớt phần chi phí của Phong Trào…
Xin nguyện cùng Thầy Chí Thánh, ban bình an cho tất cả và xin Thầy trả công cho
những người anh chị em đã cầu nguyện và giúp đở chúng con vì Danh Thầy
TM. PT Cursillo Ngành VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu

CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA ÑAÕ UÛNG HOÄ PHONG TRAØO
ÑEÅ CHI TIEÂU TRONG 2 KHOÙA 34 & 35 NAÊM 2008
1.
2.
3.
4.

3AC. Hùng Võ, Tuyết Mai Trần, Mai Võ
AC. Phương và Khen
Chị Barbara Nguyễn (Sacramento)
AC. Hùng và Mỹ

biếu PT
biếu PT
biếu PT
biếu PT

$200.00
$50.00
$200.00
$120.00

T Ổ N G C Ộ N G : $ 570.00

Xin chân thành cảm ơn và xin Thày Chí Thánh trả công bội hậu cho qúy anh chị !
Trang 19
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Tu Chính AÙn soá 8 Hieán Phaùp California
veà vaán ñeà hoân nhaân
“Ngaøy xöa ngöôøi ta cuõng phaïm toäi, nhöng nhaän laø mình coù toäi. Ngaøy nay, ngöôøi ta phaïm toäi
nhöng cho ñoù laø toát, vaø coøn baét buoäc ngöôøi khaùc cho ñoù laø toát nöõa”.
ÑTGM Phanxicoâ Xavie Nguyeãn Vaên Thuaän, baøi giaûng taïi thaùnh ñöôøng St. Patrick, San Jose, 7-7-2000.

Vaøo ngaøy baàu cöû phoå thoâng
moàng 4-11 naêm nay, cöû tri California coù cô hoäi quyeát ñònh duy
trì hoân nhaân truyeàn thoáng hoaëc
chaáp thuaän hoân nhaân ñoàng tính
qua vieäc boû phieáu Döï AÙn Tu
Chính soá 8 (Proposition 8). Neáu
boû phieáu YES laø taùn thaønh hoân
nhaân nam nöõ, boû phieáu NO laø
chaáp thuaän hoân nhaân ñoàng tính.

Döï Luaät Tu Chính AÙn soá 8
laø gì?
Ñaây laø moät ñieàu khoaûn, neáu
ñöôïc thoâng qua, seõ ñöa vaøo Hieán
Phaùp California laøm thaønh ñieàu
7.5, chöông I, moät caâu goàm 14
chöõ nhö sau:
“Only marriage between a
man and a woman is valid or
recognized in California”—“Chæ
coù hoân nhaân giöõa moät ngöôøi nam
vaø moät ngöôøi nöõ laø coù giaù trò
hoaëc ñöôïc coâng nhaän taïi California”.
Vôùi ñònh nghóa treân, California seõ khoâng chaáp nhaän hoân
nhaân ñoàng tính. Tuy nhieân, theo
phaùn quyeát hieän haønh, California
laø tieåu bang thöù hai ôû Hoa Kyø,
sau Massachusetts, chaáp nhaän vaø
Trang 20

caáp giaáy hoân thuù cho nhöõng
ngöôøi ñoàng tính luyeán aùi.

Noå löïc cho Döï Thaûo Tu
Chính AÙn soá 8
Vôùi 764.063 chöõ kyù hôïp leä,
thænh nguyeän thö ñaõ hoäi ñuû
ñieàu kieän ñeå ñöôïc ñöa vaøo
phieáu baàu cho kyø baàu cöû moàng
4/11/08. Döï Luaät Tu Chính AÙn
luùc ñaàu coù teân goïi laø “Luaät
Baûo Veä Hoân Nhaân California” (California Marriage Protection Act), sau ñoù Boä Tröôûng
Tö Phaùp Tieåu Bang ñoåi thaønh
“Giôùi Haïn Hoân Nhaân” (Limit
on Marriage), vaø hieän taïi laïi
ñoåi thaønh “Huûy boû quyeàn keát
hoân cuûa nhöõng caëp ñoàng
tính” (Eliminates the Right of
Same-Sex Couples to Marry).
Ñaây laø coá gaéng laàn thöù 13
cuûa caùc nhoùm baûo veä hoân nhaân
truyeàn thoáng ñeå ñöa Döïï Thaûo
Tu Chính vaøo baàu cöû, sau 12
laàn thaát baïi töø naêm 2004 cho
ñeán nay, vì laàn naày ngöôøi ta
môùi hoäi ñuû soá chöõ kyù cöû tri kyù
vaøo thænh nguyeän. Vaäy coù theå
noùi, cuoäc boû phieáu vaøo ngaøy 411 naêm nay laø noå löïc cuoái cuøng

vôùi hy voïng moät ñònh nghóa
chính xaùc töø ngöõ hoân nhaân ñöôïc
ghi trong Hieán Phaùp tieåu bang.

Toái Cao Phaùp Vieän California chaáp thuaän hoân nhaân
ñoàng tính
Vaøo ngaøy 15-5-08, Toái Cao
Phaùp Vieän California, ñaõ ñaûo
ngöôïc söï caám ñoaùn cuûa tieåu
bang veà vaán ñeà hoân nhaân ñoàng
tính trong moät vuï kieän coù teân
goïi laø In re Marriage Cases.
Döïa treân khoaûn 7 cuûa chöông I
Hieán Phaùp, 4 treân 3 vò thaåm
phaùn TCPV cho raèng, keát hoân
laø quyeàn caên baûn, vaø vì vaäy
caùc luaät leä caám ñoaùn hoân nhaân
ñoàng tính hieän haønh laø vi hieán,
trong ñoù coù ñaïo luaät naêm 1977
cuûa quoác hoäi tieåu bang vaø
Saùng Kieán Luaät Proposition 22
naêm 2000.
Hôn nöõa, TCPV coøn lieät
nhöõng ngöôøi coù khuynh höôùng
ñoàng tính luyeán aùi thuoäc daïng
ñöôïc baûo veä ñaëc bieät, caám bò
kyø thò, goïi laø protected class,
töông töï nhö “chuûng toäc, phaùi
tính, toân giaùo ...”
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Saùng Kieán Luaät Proposition 22, ñöôïc cöû tri toaøn tieåu
bang chaáp thuaän vôùi soá phieáu
61.4% treân 38%, ñaõ theâm ñieàu
khoaûn 308.5 vaøo Boä Luaät Gia
Ñình (Family Code) ñònh nghóa
nhö sau “Söï keát hôïp giöõa moät
ngöôøi nam vaø moät ngöôøi nöõ laø
hình thöùc hoân nhaân duy nhaát
coù giaù trò hoaëc ñöôïc nhìn nhaän
taïi California”.
Maëc daàu yù muoán cuûa daân
vaø ñieàu luaät ñöôïc ghi roõ nhö
theá nhöng caùc thaåm phaùn
TCPV California coù phaùn
quyeát ngöôïc laïi vì cho raèng
Hieán Phaùp khoâng quy ñònh
ñieàu ñoù. Vì vaäy, moät Tu
Chính AÙn phaûi ñöôïc ñöa vaøo
Hieán Phaùp môùi coù theå ñaûo
ngöôïc quyeát ñònh naày.

Vì sao coù chuyeän hoân
nhaân ñoàng tính?
Vaøo thaäp nieân 1970,
khuynh höôùng ñoàng tính luyeán
aùi voán ñöôïc coi laø moät traïng
thaùi beänh taâm thaàn ñöôïc ghi
trong Caåm Nang Chaån Beänh
Taâm Thaàn cuûa Hieäp Hoäi
Chuyeân Khoa Taâm Thaàn Hoa
Kyø (American Psychiatric Association). Tuy nhieân hieän nay
quan ñieåm cuûa xaõ hoäi veà vaán
ñeà ñoàng tính ñaõ thay ñoåi, chaáp
nhaän coù khuynh höôùng ñoàng tính
trong moät soá ngöôøi. Coù ñeán 52%
nhöõng ngöôøi ñöôïc hoûi trong moät
cuoäc thaêm doø cuûa Vieän Gallup
naêm 2001 cho bieát, ñoàng tính
luyeán aùi laø moät loái soáng coù theå
chaáp nhaän ñöôïc.

Nhöõng ngöôøi ñoàng tính
cho raèng, neáu hoï ñöôïc töï do
keát hoân nhö nhöõng caëp vôï
choàng khaùc phaùi, caùc quyeàn
cuûa hoï môùi ñöôïc hoaøn toaøn
baûo veä tröôùc phaùp luaät. Hôn
nöõa, moät khi ñöôïc xaõ hoäi coâng
nhaän, ngöôøi ñoàng tính keát hoân
môùi deã daøng coâng khai quan
heä vôùi nhau nhö vôï choàng. Vì
theá hoï noå löïc toái ña ñeå tranh
thaéng trong caùc vuï kieän vaø baàu
cöû.

Giaùo Hoäi Coâng Giaùo noùi
gì veà Hoân Nhaân Ñoàng Tính?
Saùch Giaùo Lyù Coâng Giaùo
noùi veà hoân nhaân nhö sau: “Hoân
nhaân töï baûn chaát ñöôïc thieát
laäp ñeå mang laïi lôïi ích cho caùc
caëp vôï choàng vaø ñeå sinh saûn vaø
g i a ù o
d u ï c
c o n
caùi” (CCC#1601). Hieån nhieân,
khaû naêng sinh saûn töï nhieân chæ
coù theå xaûy ra trong söï phoái hôïp
nam nöõ, coøn nhöõng caëp ñoàng
tính khoâng coù khaû naêng naày.
Vì vaäy, ñoái vôùi Giaùo Hoäi, hoân
nhaân ñoàng tính laø traùi luaân lyù,
traùi töï nhieân, ngöôïc vôùi sinh
theå lyù vaø caùc quan ñieåm nhaân
chuûng vaø xaõ hoäi hoïc.
Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Hoa
Kyø coâng boá, “Vì moät soá lyù do,
hoân nhaân giöõa ngöôøi ñoàng tính
ñi ngöôïc laïi baûn chaát cuûa hoân
nhaân laø ñöôïc xaây döïng treân söï
boå tuùc töï nhieân cuûa ngöôøi nam
vaø ngöôøi nöõ; hoân nhaân ñoàng
tính khoâng coäng taùc vôùi Ñaáng
Taïo Hoaù trong vieäc truyeàn
sinh; vaø muïc ñích töï nhieân cuûa

söï keát hôïp sinh lyù khoâng theå
thöïc hieän ñöôïc trong moái quan
heä naày. Söï keát hôïp cuûa ngöôøi
ñoàng tính khoâng theå keát thaønh
moät moái quan heä vôï choàng. Vì
vaäy, thaät laø ñieàu sai traùi neáu
coi söï keát hôïp cuûa hoï ngang
baèng vôùi hoân nhaân” (Between
Man and Woman: Questions
and Answers About Marriage
and Same Sex Unions.
USCCB, 2-4-04).
Trong vaên kieän “Caùc Nhaän
Ñònh Lieân Quan Ñeà Xöôùng
Coâng Nhaän Phaùp Lyù Keát Hoân
giöõa Nhöõng Ngöôøi Ñoàng
Tính”, naêm 2003, Thaùnh Boä
Giaùo Lyù Ñöùc Tin do ÑHY
Ratzinger, hieän laø ÑGH Benedictoâ XVI, laøm Chuû Tòch,
tuyeân boá, “Trong nhöõng tröôøng
hôïp moät khi söï keát hôïp hoân
nhaân ñoàng tính ñöôïc nhìn nhaän
hoaëc tình traïng phaùp lyù hoaëc
quyeàn daønh cho hoân nhaân ñöôïc
cöùu xeùt, roõ raøng moãi ngöôøi coù
boån phaän choáng laïi ñieàu ñoù.
Hoï coù nhieäm vuï phaûi töø khöôùc
hôïp taùc minh nhieân trong vieäc
thi haønh vaø öùng duïng caùc luaät
baát coâng nhö vaäy, cuõng nhö
traùnh xa caùc söï hôïp taùc cuï theå
ôû möùc ñoä cuûa hoï, Trong laõnh
vöïc naày, moãi ngöôøi coù quyeàn
thi haønh söï phaûn khaùng löông
taâm cuûa hoï”.
CURS. TRẦN HIẾU
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Noã Löïc cuûa caùc Cursillista vaø Baïn Höõu
ñeå coå voõ cho laäp tröôøng cuûa Giaùo Hoäi veà Prop 8.
Vai troø cuûa moãi Cursillista tröôùc vaán ñeà naøy?
Vaøi ñeà nghò caàn laøm.
Trong cuoäc soáng ñaïo cuûa ngaøy thöù tö, ngöôøi Cursillista luoân phaûi ñöùng vöõng treân 3 chaân: Suøng
Ñaïo, Haønh Ñaïo, vaø Haønh Ñaïo. Ñeå Haønh Ñaïo ñuùng nghóa, ngöôøi Cursillista caàn aùp duïng nhöõng
nguyeân taéc trong 2 rollo Phuùc AÂm Hoùa Moâi Tröôøng vaø Coäng Ñoàng Kitoâ. Do ñoù, nhaèm thöïc hieän keá
hoaïch Phuùc AÂm Hoùa Moâi Tröôøng trong vieäc baûo veä gia ñình qua vieäc ñaùp öùng lôøi keâu goïi cuûa Hoäi
Ñoàng Giaùm Muïc Hoa Kyø, Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc California, vaø Ñòa phaän San Jose... ñeå coå ñoäng cho
vieäc thoâng qua döï luaät soá 8 (proposition 8) trong kyø baàu cöû 4 thaùng 11, naêm 2008 tôùi ñaây, chuùng toâi ñaõ
thaønh laäp moät Coäng Ñoàng Kitoâ döôùi danh xöng UÛy Ban Ngöôøi Vieät Baûo Veä Gia Ñình (Vietnamese
Committee to Protect Marriage) cuøng phoái hôïp hoaït ñoäng vôùi Dieãn Ñaøn Phuï Nöõ Coâng Giaùo California (California Catholic Women’s Forum). UÛy Ban naøy goàm coù moät soá Cursillista, vaø moät soá giaùo daân
trong vuøng.
Noã löïc cuûa moät soá Cursillista/Coäng Ñoàng Kitoâ UÛy Ban Ngöôøi Vieät Baûo Veä Gia Ñình
Trong caùc buoåi hoïp, caùc thaønh vieân:
cuøng nhau caàu nguyeän
aùp duïng nguyeân taéc caên baûn: khoâng troùi buoäc mình vaøo baát kyø cöông lónh cuûa ñaûng phaùi naøo
(Coäng Hoøa hay Daân Chuû...) ngoaïi tröø giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi.
nghieân cöùu, hoïc hoûi nhöõng vaên kieän, taøi lieäu cuûa Giaùo Hoäi veà vaán ñeà lieân quan.
baøn thaûo chöông trình haønh ñoäng.
hy sinh caù nhaân baèng caùch ñoùng goùp taøi chaùnh cho ngaân khoaûn döï truø, ñi vaän ñoäng caùc nôi caàn
thieát, chaáp nhaän nhöõng khoù khaên, caûn trôû, baát yù... ñeå daâng leân Thieân Chuùa nhö nhöõng Palanca caàu
nguyeän cho coâng vieäc cuûa mình.
HOAÏT ÑOÄNG:
Caùc UÛy vieân cuûa UÛy Ban ñaõ tham döï moät buoåi Ñaïi Hoäi trong Ñòa Phaän San Jose do Dieãn Ñaøn
Phuï Nöõ Coâng Giaùo taïi phoøng hoïp cuûa Giaùo xöù Lady Of Peace vaøo cuoái thaùng 9/08 vöøa qua. Ñaïi Hoäi
naøy quy tuï ñaïi dieän cuûa caùc giaùo xöù trong giaùo phaän nhaèm phoái hôïp haønh ñoäng cho muïc tieâu vaän
ñoäng thoâng qua döï luaät soá 8 trong kyø baàu cöû saép tôùi.
Ngoaøi ra, UÛy Ban cuõng ñaõ phaùt truyeàn ñôn coå voõ vieäc baàu pheâ chuaån (YES) cho döï luaät soá 8 taïi
buoåi caàu nguyeän cho Giaùo Hoäi Vieät Nam taïi Lyon Plaza vaøo toái Thöù Baûy 4/10/08
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Trong nhöõng ngaøy saép tôùi,
UÛy Ban seõ phaân phoái caùc thaønh
vieân ñeán caùc xöù ñaïo trong ñòa
phaän, nôi coù caùc Thaùnh Leã
Vieät Nam ñeå phaân phaùt caùc
truyeàn ñôn coå voõ baàu YES
Trong nhöõng ngaøy saép tôùi,
UÛy Ban seõ phaân phoái caùc
thaønh vieân ñeán caùc xöù ñaïo
trong ñòa phaän, nôi coù caùc
Thaùnh Leã Vieät Nam ñeå phaân
phaùt caùc truyeàn ñôn coå voõ baàu
YES cho döï luaät soá 8, göûi lôøi
keâu goïi treân caùc cô quan truyeàn thoâng trong vuøng (baùo chí,
truyeàn thanh...), trình baøy taïi
caùc nôi coù theå...
VAI

TROØ CUÛA CAÙC

CURSIL-

LISTA TRÖÔÙC VAÁN ÑEÀ BAÛO VEÄ
GIAÙ TRÒ

GIA ÑÌNH

Ñeå giuùp ngöôøi Cursillista
hieåu bieát haàu coù phaûn öùng
thích nghi vaø chính ñaùng tröôùc
caùc vaán ñeà luaân lyù xaõ hoäi,
Tröôøng Huaán Luyeän neân coù
moät chöông trình hoïc hoûi cuoán
Giaùo Lyù cuûa Giaùo Hoäi naêm
1992, trong ñoù quy ñònh moät
caùch raát roõ reät vaø chi tieát veà
caùc vaán ñeà nhö:
söù maïng cuûa ngöôøi giaùo
daân, nhaát laø caùc ñieàu 898, 899,
909
caùc giôùi raên... (döï luaät soá 8
naêm trong ñieàu raên thöù 6)
Vaên kieän cuûa Hoäi Ñoàng
Giaùm Muïc Hoa Kyø, nhaát laø
vaên baûn Faithfull Citizenship
vaø nhöõng taøi lieäu khaùc maø
nhöõng vò phaåm traät cuûa Giaùo
Hoäi ñaõ leân tieáng tröôùc caùc vaán

naïn coù tính caùch luaân lyù xaõ
hoäi...
Ngoaøi ra Tröôøng Huaán
Luyeän cuõng caàn nghieân cöùu
xem hieän nay trong Coäng
Coàng ngöôøi Vieät chuùng ta taïi
ñòa phaän coù vaán ñeà gì noåi coäm
nhaát, thaùi ñoä cuûa Giaùo Hoäi vôùi
vaán ñeà naøy ra sao? ñeå töø ñoù ñeà
ra nhöõng chöông trình thích
hôïp cho ngaøy Thöù Tö.
Rieâng ñoái vôùi caùc Cursillista trong Phong Traøo Cursillo
giaùo phaän San Jose trong giai
ñoaïn naøy, tình traïng caáp baùch
hieän nay laø cuoäc baàu cöû ngaøy
04 thaùng 11 naêm 2008 vôùi hai
vaán ñeà noåi baät laø naïn phaù thai,
vaø cuoäc hoân nhaân ñoàng tính
qua 2 döï luaät soá 4 vaø 8. Vai troø
cuûa vò Toång thoáng trong 4 naêm
tôùi cuõng voâ cuøng quan troïng vì
coù theå seõ boå nhieäm nhöõng vò
Chaùnh AÙn Toái Cao Phaùp Vieän
Hoa Kyø saép veà höu maø thaåm
quyeàn coù theå ñöa ra nhöõng
phaùn quyeát thay ñoåi teä naïn phaù
thai, ñoàng tính vaø caùc vaán ñeà
luaân lyùxaõ hoäi khaùc ... trong
nhieàu thaäp nieân saép tôùi. Do ñoù,
nhöõng Cursillista chuùng ta caàn:
vaän ñoäng gia ñình, thaân
nhaân, baïn beø tham gia tích cöïc
cuoäc boû phieáu saép tôùi
giaûi thích cho hoï laäp
tröôøng cuûa Giaùo Hoäi, vaø söù
maïng cuûa ngöôøi Giaùo Daân
tröôùc caùc vaán ñeà luaân lyù xaõ hoäi

vaø nhaát laø caàu nguyeän ñeå
Thieân Chuùa thay ñoåi “traùi tim
chai ñaù” cuûa loaøi ngöôøi toäi loãi
ñang quay löng laïi vôùi Ngaøi.
Nhöõng vieäc cuûa chuùng ta
laøm coù veû nhö voâ voïng tröôùc
traøo löu cuûa xaõ hoäi (caùc thoáng
keâ caäp nhaät cho chuùng ta thaáy
trình traïng bi quan cuûa söï döõ
ñang thaéng theá) nhöng vôùi noã
löïc cuûa moãi ngöôøi chuùng ta, vaø
nhaát laø vôùi quyeàn naêng cuûa
Thieân Chuùa, khoâng coù gì laø
khoâng coù theå laøm ñöôïc.
CURS. TRẦN VĂN HƯỚNG

VOTE

“YES”
ON
PROPOSITION

8

tham gia vaøo caùc hoaït ñoäng
saün coù ñeå coå ñoäng cho nhöõng
öùng vieân, döï luaät phuø hôïp vôùi
giaùo huaán cuûa Giaùo Hoäi
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Người Mẹ, là người có vai trò quan trọng vào bậc nhất trong việc

ĐỨC
MARIA
MẪU
GƯƠNG
CỦA CÁC
BÀ MẸ

giáo dục xây dựng con cái gia đình. Nói lên câu này, không để khoe-khoang
tự phụ mà chỉ để khẳng định lại Thiên chức tuyệt vời mà Thiên Chúa đã tín
nhiệm trao ban cho những Người Mẹ. Đồng thời cũng xác định chức vụ Nội
Tướng cao trọng, từ những người chồng, người Cha mẫu mực đã trông cậy,
phó thác chia sẻ cho người Mẹ, người vợ. . Phạm vi và giá trị thật ở đây không
phải nơi danh xưng, mà để ý thức được vấn đề, để cho việc thực thi quyền
làm Mẹ một cách đúng đắn và xứng hợp với phẫm giá cao quý đó.
Đi sâu vào lịch sử con người, qua hạnh các thánh, đặc biệt là qua các
danh nhân phụ nữ thế giới, chúng ta không tìm đâu được một người nữ hoàn
hảo, Một Người Mẹ Gương Mẫu, trọn vẹn, sống động như Mẹ Maria, Mẹ Thiên
Chúa. Mẹ là mẫu gương cho các bà mẹ trong việc chăm lo hạnh phúc gia
đình và xây dựng giáo dục con cái. Ngoài ra, Mẹ còn là người đầu tiên mở ra
nhiều cánh cửa Sứ vụ mới cho người phụ nữ trong mọi thời đại: Mẹ ra đi chia
sẽ Tin Mừng, thăm viếng Bà Thánh Isave, giáo dục con cái với tình yêu tintưởng phó-thác vào Thiên Chúa, luôn là chổ tựa nương tinh thần cho các
Tông đồ thời Giáo hội sơ khai và Sứ vụ quan trọng vào bậc nhất trong hiện
đại là Đức Mẹ ban xuống cho chúng ta Kinh Mân Côi (lời Cha Bề Trên Phụ
Tỉnh Trần Trung Liêm). Hơn thế nữa, Mẹ là người tái tạo và phục hồi nhân
phẫm cho người nữ, sau Eva, đã bị biến dạng bởi tội lỗi. Do đó, chúng ta đã
có Mẹ Maria là người Mẹ, là người phụ nữ mẫu mực, thì không lý do nào
chúng ta lại khước từ học tập theo gương của Đức Mẹ, để được làm một
người phụ nữ, xứng hợp với phẫm giá của Người Mẹ.
TÀI GIỎI, VẪN CHƯA ĐÁP ỨNG ĐƯỢC THIÊN CHỨC LÀM MẸ
Hãy nhìn vào một gia đình bình thường, có cuộc sống tạm gọi là hạnh
phúc, chúng ta sẽ thấy người nội trợ điều khiển một gia đình, giống như điều
hành một quốc gia, có thể còn khó hơn, bởi vì người nội tướng trong gia đình,
coi như Thủ tướng, phải kiêm nhiệm nhiều chức vụ, nhiều vai trò cùng một lúc
trong Nội Các Gia Đình của mình như: Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ, Tài Chánh,
Giáo Dục, Y Tế…kể cả Chị Vú, bà bếp, tài xế, bác sĩ, y tá, cô giáo… để cho
người chủ gia đình, tức là Người Cha, yên tâm lo việc Ngoại vụ, Kinh tế, Chính
trị, Xã hội, Khoa học, Kỹ thuật, Nghệ thuật…
Người nội trợ điển hình trên đây là người nội trợ thuần túy, chưa kể
đến những người vừa làm Mẹ vừa làm công việc của người Cha. Họ là những
người Mẹ ý thức được việc nuôi dưởng giáo dục con cái, là xây dựng luân lý
đạo đức, để bảo đãm cho hạnh phúc, cho trật tự an ninh, và cho sự hưng
thịnh chẳng những cho gia đình mà cho cả quốc gia nữa. Nhưng những đổ vỡ,
những bất hạnh, những tệ đoan xã hội, vẫn tiếp diễn trong đời sống thường
nhật của các gia đình.
Việc giáo dục con cái là quan trọng hàng đầu của đấng bậc làm cha
mẹ, là một sứ mệnh trọng đại mà sức người khó có thể thực hiện được, cho
dù có là những nhà xã hội học, những nhà giáo dục tài giỏi, những danh nhân,
vĩ nhân, triết gia, khoa học gia… đi nữa, cũng không có thể bảo đãm được
rằng, họ sẽ làm tròn trách vụ giáo dục con cái nên người trọn hảo. Vì thế, một
người Mẹ chân chính, hãy học theo gương Mẹ Maria, hãy học từ khi mới vừa
xin vâng ưng nhận thiên chức làm vợ, để sẵn sàng làm Mẹ.
MỜI ĐỨC MẸ LÀM CHỦ CHO GIA ĐÌNH
Kinh Thánh có nói: “Con cái là bảo vật Chúa giao phó, phải cẩn
thận gìn giữ cho đến ngày Người đòi lại mà chúng vẫn còn xinh đẹp vẹn
toàn”. Người làm cha mẹ, đặc biệt là người làm mẹ đã được Chúa tín nhiệm
tuyệt đối trong bổn phận nuôi dưởng con cái từ khi đặt con vô dạ. Trong

Trang 24

THÁNG 10, 2008

những đấng bậc làm cha mẹ, có
mấy ai được ấm êm hạnh phúc suốt
cuộc đời? Biết bao phen khoắc
khoải ưu tư, đau buồn lo lắng, vất vã
với chồng con? – Xin hãy nhìn lại gia
đình Nazareth, hãy tìm đến với Mẹ
Maria, để có người đồng cảm, để xin
ơn soi sáng, ơn sức mạnh, ơn can
đãm, và nhất là hãy trông cậy vào
Mẹ, mời Mẹ Maria làm chủ cho gia
đình mình.
MẸ MARIA, KHO TÀNG
PHONG PHÚ CỦA NHỮNG TÂM
HỒN CAO CẢ MUỐN NÊN THÁNH
Lời các giáo phụ: “Đọc hạnh
các thánh là bắt mối liên lạc với các
ngài”. Kinh thánh cũng nói: “Muốn
nên thánh hãy tiếp xúc với người
thánh, muốn có tâm hồn trong sạch
hãy tiếp xúc với người trong sạch,
muốn nên trọn lành hãy tiếp xúc với
người trọn lành”… Gương thánh,
gương thanh sạch, gương trọn lành
không đâu hơn bằng gương Thánh
Gia Thất. Mẹ Maria, là bạn rất thanh
sạch của Thánh Giuse, Mẹ luôn
khiêm nhu kính nhường Thánh
Giuse, mẹ là gương trọn lành cho kẻ
có bổn phận làm đôi bạn và làm Mẹ,
Mẹ sẵn sàng để con làm việc theo
thánh ý Thiên Chúa và Mẹ luôn sống
phó thác tin yêu vào Thiên Chúa
trong mọi hoàn cảnh.
ĐAU KHỔ CỦA MẸ LÀ ĐỒNG
CÔNG CỨU CHUỘC VỚI CHÚA
KITÔ
Kinh Thánh có viết: “Bao
nhiêu đau khổ của con thì Đức Mẹ
thu tích vào lòng” Từ ngày đặt con
vô dạ, bao nhiêu điêu linh thống khổ,
bao nhiêu nghịch cảnh thương đau
… cho tới lúc con chịu khổ hình trên
thập giá, Mẹ vẫn bền đỗ bước theo
chân Chúa không lời thở than. Mẹ
đã can đãm vững vàng trên núi Sion,
để được ôm tấm thân rách nát sể-sài
của con yêu dấu, dù Mẹ cũng đã
bầm dập nát tim: “Bao nhiêu nước
mắt của Mẹ là bấy nhiêu giọt máu
linh hồn đổ ra”. Mẹ đã hòa lẫn
những dòng lệ với máu cứu chuộc
của Chúa. Không những thế, Mẹ là

người lãnh đạo tinh thần cho các
Tông Đồ trong thời Giáo Hội sơ khai
của Chúa gặp nhiều tai ương thảm
khốc. Những người làm mẹ có đức
khôn ngoan thật, sẽ luôn luôn chiêm
nghiệm trong lòng để rồi tự hỏi:
“Tình yêu nào, thần lực nào giúp Mẹ
giữ được một niềm thủy chung son
sắc, để Mẹ được ôm con yêu dấu là
Chúa cả Trời Đất trong vòng tay yếu
đuối?
KẾT HỢP VỚI CHỒNG CON
BẰNG LỜI CẦU NGUYỆN
Cầu nguyện với Chúa là để
được vượt ra khỏi những ti tiện thấp
kém hàng ngày, là để nâng tâm hồn
lên êm-đềm khiêm-cung thăm viếng
Chúa. Còn cầu nguyện với Mẹ
Maria là để tha-thiết tâm-sự, yêu
thương vấn ý, và để được xoa dịu
chữa lành những vết thương đau
trong tâm hồn. Cầu nguyện với Mẹ
cũng còn có nghĩa là xin được Ơn
bền đỗ, để bằng lòng chịu lụy chịu
khó, chịu đau đớn thay cho con cái,
cho chồng, cho người khác. Ngoài
ra, người làm mẹ luôn mơ ước
nguyện cầu cùng các Thánh Gia
Thất, để xin được kết hiệp với
chồng con một cách rất thánh đời
này, hầu được ngày sau sum-vầy
cùng nhau đời đời trên nước thiên
đàng.

CON CÁI LÀ ƠN CỨU ĐỘ
CỦA CHA MẸ
Phải chăng , vì Chúa và Mẹ
Maria đã nghe tiếng khóc của con
cái chúng ta, nên đã cho những
người cha từ ngục tù lao động khổ
sai nơi rừng sâu nước độc, có được
một sức mạnh ngoan cường để chổi
dậy từ cỏi chết, trở về đoàn tụ với
gia đình con cái yêu thương?
Phải chăng vì con cái đói khổ,
nên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho
người mẹ một sức mạnh dẻo dai, để
hai vai gánh nặng cha mẹ chồng con
mà vẫn không gục ngả, dù đang
mang trường bệnh trong người với
nhiều cơn đau đớn lớn lao?
Phải chăng, vì yêu con cái chúng ta,
Chúa vẫn ban phát, Mẹ vẫn hộ phù
cho những cha mẹ bất xứng?
Phải chăng, vì yêu con cái
chúng ta, Mẹ vẫn bênh đở, Chúa
vẫn không nở hình phạt những cha
mẹ yếu hèn tội lỗi?
Từ đó, nếu chúng ta suy tư,
kiếm tìm, sẽ cảm nhận được rằng:
Nếu có thánh giá, có đau thương, thì
không bao giờ Chúa quên mạc khải,
đó là vì lợi ích cho linh hồn chúng ta.
Chúng ta cũng nhận diện ra được,
những người làm mẹ giàu tình yêu,
giàu nhân đức, nhiều hy sinh…đều
biết sống đời Hy Vọng, bằng qua lời
phán hứa của Mẹ Maria với Thánh
nữ Bernadette Soubirous: “Ta không
hứa ban cho con hạnh phúc ở trần
gian này, nhưng ở một thế giới khác”
NGƯỜI PHỤ NỮ ĐƯỢC ƠN
CHÚA ban cho Thiên chức cao
trọng, được Mẹ Maria dạy dỗ nâng
đở phù trì, và người đời có tin tưởng
trao gửi phó thác rằng: “Phúc đức
tại mẫu, hoặc, gối mẹ là ghế con
ngồi, gương mẹ là sách con xem,
giáo dục của mẹ là đàng con
bước…” đi nữa, nhưng những người
Mẹ, nếu không có sự cộng tác tích
cực của các đấng bậc làm Cha,
chúng tôi vẫn cảm nhận rằng, chúng
tôi là những người yếu đuối, kém tài,
bất lực như một người Hoa tiêu trên
(xem tiếp trang 23)
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Caùch Nhìn Ngöôøi
Nhìn người ở khía cạnh nào
để cùng nhau có mối tương quan
tốt đẹp, để có cơ hội giúp nhau
nên thánh ? Ca dao tục ngữ VN
có câu: “Chân mình những lấm
mê mê, mà rê bó đuốc đi soi chân
người” Chúa Kitô cũng dạy:
“Sao con thấy cái rác trong mắt
kẻ khác, mà cái xà trong mắt con,
con lại không thấy”. Do đó chúng
ta nên học nơi Chúa Mẹ, và các
Thánh để học cách nhìn người, và
cư xử với người như thế nào để
mọi người được gặp gỡ Chúa qua
đời sống thường nhật của chúng
ta.
Khổng tử dạy Tu thân, tề gia,
rồi mới trị quốc, bình thiên hạ.
Trước hết, chúng ta hãy học cách
tu thân tức là sửa mình của thánh
phụ ĐaMinh.
THÁNH ĐA MINH NHÌN
NGƯỜI VỚI TẤM LÒNG
NGƯỜI CHA
“Tu thân bằng cách cầu
nguyện để nên giống Chúa, để
đưa mọi người về với Chúa”
Bằng cặp mắt yêu thương
nhân loại đau khổ, với cả tấm
lòng thương xót của một người
Cha dành cho con cái, Thánh Đa
Minh đã:
Trang 26

Cha Đa Minh làm Máng Chuyển
Tình Thương và Ân sũng của
Chúa đến cho mọi người.
2. ĐỨ C M A R I A
NGƯỜI VỚI TẤM
NGƯỜI MẸ

N HÌ N
LÒNG

“Để xây dựng đại gia đình
nhân loại yêu thương”
- Mẹ trèo đèo, leo núi để
chia sẻ Tin Mừng, để giúp bà chị
họ Isave sắp lâm bồn.
- Mẹ nhìn Chúa giảng dạy
trong Đền Thánh để Mẹ chiêm
niệm trong lòng: “Con trẻ
Giêsu dù đang ở thế gian
này, nhưng không thuộc về thế
gian này” tức là không
thuộc về Mẹ, mà là thuộc
về Thiên Chúa, Mẹ để Chúa làm
theo Thánh Ý Chúa Cha.
- Mẹ nhìn người để biết nhu
cầu của tha nhân, xin ơn Chúa
giúp, như trong tiệc cưới
Cana.
Mẹ âm thầm nhìn Chúa
chịu thập giá khổ hình, Kinh
Thánh có nói: “bao nhiêu nước
mắt của Mẹ, là bấy nhiêu giọt
máu linh hồn đổ ra” Mẹ lo lắng
cho Chúa trong mọi hoàn cảnh,
cho đến giờ phút cuối cùng, chính

Mẹ là người ôm xác Chúa Cả
Trời Đất trong vòng tay yếu đuối
của Mẹ.
- Mẹ nhìn các Thánh Tông
đồ với lòng thương xót, dù mẹ
cũng đã bầm dập nát tim. Với vai
trò người mẹ, do Chúa trối phó
cho Thánh Gioan, Mẹ cũng là Mẹ
Hội Thánh, Mẹ đã là chổ dựa, và
là người Lãnh đạo tinh-thần cho
các Thánh trong thời GH tiên
khởi, là thời kỳ đen tối nhất của
lịch sử Công Giáo.
*Mẹ Maria đã là một phụ nữ
biết TỀ GIA trong mọi hoàn cảnh,
dù rằng nghĩa của chữ GIA mà
Thiên Chúa đã trao phó cho mẹ là
cả một GIA ĐÌNH NHÂN LOẠI.
3. THÁNH NỮ CATARINA
NHÌN NGƯỜI LÀ HÌNH ẢNH
CHÚA và THƯƠNG NGƯỜI
LÀ HÌNH ẢNH CỦA TỘI
NHÂN
“Để tìm cách xây dựng Giáo
Hội, xã hội và quê hương đất
nước”
- Thánh nữ Catarina có cái
nhìn của Chúa Kitô, ngài nhìn
người nghèo, người bệnh, và
những người tù tội của một xã hội
đầy nhiễu nhương đau thương
trong cuộc sống, để rồi ngài nài
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xin ơn Chúa giúp.
- Thánh Catarina biết để mắt tới
sự an nguy của Giáo Hội, để mời
các Giáo Hoàng về chấp chánh
hầu tái lập sự quân bình trong thế
giới Kitô Giáo.
Ngài biết thao thức nhìn
đến sự thịnh trị của quê hương đất
nước, để làm người giảng hòa cho
Giáo Hội và các Thành phố
(Florence)
- Biết lấy đức nhẫn nại mà
đối đáp với thói ghen tuông ganh
tị nơi người đời.
- Biết lấy nghị lực của mình
mà chiến đấu âm thầm với quỹ
dữ.
* Mẹ Thánh Catarina là một
người biết dùng Ơn Chúa, để làm
công việc TRỊ QUỐC, dù rằng
Mẹ là người phụ nữ bình thường
và chưa từng ngồi ở ghế nhà
trường.
4.CHÚA GIÊSU NHÌN
NGƯỜI VỚI LÒNG XÓT
THƯƠNG VÔ HẠNG LƯỢNG
“Để đem hòa bình đến cho mọi
người”
- Chúa Giêsu nhìn con người
là ANH EM RUỘT THỊT, là
CON MỘT CHA. Người không
phân biệt đối xử trong cái nhìn
với chúng ta, Chúa phán “Ta đến
thế gian không phải vì người công
chính, mà đến để kêu gọi người
tội lỗi”
- Chúa nhìn chúng ta bằng
cặp mắt thương xót, muốn hy sinh
và cho đi đến giọt máu cuối cùng
để chuộc chúng ta về sum họp với
Người.

trước mặt Chúa như nhau. Ý
Chúa đã được thể hiện trong dụ
ngôn Làm Vườn Nho: dù vào làm
vườn nho trước hay sau, Chúa
cũng trả công cho một đồng. Còn
trong dụ ngôn Con Chiên Lạc: dù
lạc đường, lạc đạo hay tội lỗi cách
nào (như bà Thánh Madelena)
Chúa vẫn muốn kiếm tìm cứu vớt
đem về, Chúa không rẫy khinh
một ai, không bỏ sót một linh hồn
nào.
“Nhìn người bằng cặp mắt
Chúa Giêsu, để thương người, để
thực thi lời Chúa, ý Chúa, thì đó
là đem lại sự THÁI BÌNH cho
thiên hạ.”
Cha giảng phòng Giuse
Nguyễn Thuận đã dạy: “Hãy nhìn
mọi người một cách kính trọng và
trân quý, đừng phê bình chỉ trích,
mà hãy tìm hiểu nhu cầu của anh
chị em, của tha nhân rồi đến xin
nơi Chúa Ơn Sức Mạnh, Ơn Siêu
nhiên, để chúng ta biết sống
nghèo Tin Mừn, biết ra đi chia sẻ
Tình thương cho anh chị em
bằng với Ơn Sũng của Chúa.
LẠY CHÚA, XIN CHO CON
BIẾT DÙNG CÁI NHÌN
THƯƠNG YÊU CỦA CHÚA,
CỦA MẸ
VÀ
CỦA CÁC
THÁNH ĐỂ NHÌN ANH CHỊ
EM CON, VÌ CHƯNG CON
BIẾT CHÚA CHỈ MUỐN GẶP
CON, KHI MÀ CON TAY
TRONG TAY VỚI ANH CHỊ
EM VUI CUỜI HỚN HỞ DÌU
NHAU BƯỚC ĐẾN TÒA
CHÚA.

“Hãy nhìn mọi
người một cách
kính trọng và
trân quý, đừng
phê bình chỉ
trích, mà hãy tìm
hiểu nhu cầu
của anh chị em,
của tha nhân rồi
đến
xin
nơi
Chúa Ơn Sức
Mạnh, Ơn Siêu
nhiên, để chúng
ta
biết
sống
nghèo Tin Mừn,
biết ra đi chia sẻ
Tình thương cho
anh
chị
em
bằng với Ơn
Sủng
của
Chúa.”

MARIA NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT

- Chúa nhìn chúng ta để biểu
lộ tình thương một cách công
bằng, không trọng ai hơn ai. Mọi
người, mọi linh hồn đều quý trọng
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DANH SAÙCH CAÙC ANH CHÒ CURSILLISTA
ÑOÙNG NIEÂN LIEÃM TRONG THAÙNG 9-2008

bất lực như một người Hoa tiêu
trên một chuyến tàu thiếu Thuyền
Trưởng.
Xin những người gia
trưởng, hãy như Thánh Cả Giuse,
tạo mọi điều kiện trong khả năng
Chúa ban, để những ý nguyện chính
đáng, được thể hiện ngay trong
chiếc thuyền hạnh phúc gia đình của
chính mỗi người chúng ta.
THIÊN CHỨC LÀM MẸ mà
Thiên Chúa đã trao ban cho Đức
Mẹ, Ngài đã can đãm thi hành trong
hy sinh, khiêm nhu phục vụ… thật
hoàn hảo chỉ vì hai chữ Tình Yêu:
Yêu Thiên Chúa, Yêu tha nhân…
Chúng ta cũng vậy, là những đấng
bậc hôn nhân và làm cha mẹ, dù đã
từng biết yêu, nhưng vẫn cần phải
học bài học Yêu Thương Cho Đi của
Mẹ Maria, đó là: Hãy thiết lập mối
tương quan mật thiết với Chúa
Giêsu Kitô qua Kinh Mân Côi, để xin
ơn khôn ngoan, ơn đạo đức, ơn lo
liệu cho gia đình con cái. Hãy Giáo
Dục và Xây Dựng Con Cái Đặt Nền
Tãng Trên Ân Sũng, và Nuôi Dưỡng
chúng bằng những Chất Liệu của
Tình Yêu.

1. AC. Bùi Quang Khải
2. Maria Hoàng Minh Hạnh
3. Maria Vũ Minh Thu
4. Maria M. trần Bích Hợp
5. Vũ Hữu Luân
6. Anh Khoa (San Francisco)
7. Maria Nguyễn Ngai
8. Vincent Nguyện Đ. Trinh
9. Trinh Chi (K. 30)
10. Trịnh Hoàng Quân (K.30)
11. Trịnh Hoàng Long (K.30)
12. Trịnh Thiên Kiều (K.33)
13. Trương Tuyết Thu (K.33)
14. Trịnh Hòai An (K.32)
15. Nguyễn Quốc Frank
16. Nguyễn Thị Marianne
17. Cao Văn Tiến
TỔNG CỘNG:

$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$20.00
$25.00
$25.00
$30.00
$ 360.00

ĐÍNH CHÍNH :
Trong Bản Tin Ultryeya tháng 09 - 2008, mục báo cáo các
Cursillistas đã đóng tiền trong tháng 08-2008, cụ ông NGÔ
ĐÌNH TRỮ ( trang 17, số TT 09) đã đóng $100.00 (tiền niên
liễm 05 năm ); nhưng vì sự sơ xuất đã in nhầm là $20.00, cho
dù TỔNG CỘNG CUỐI CÙNG VẪN ĐÚNG LÀ $385.00.
Một lần nữa, thành thật cáo lỗi cùng cụ ông ĐOMINICO
NGÔ ĐÌNH TRỮ , đồng thời cũng xin đính chính lại cho đúng
sự thật.

Xin dâng lên Mẹ Maria đóa hồng Mân Côi
Nhân ngày mừng kính Nữ Vương Mân Côi
Saint Elizabeth, 4-10-2008

MARIA NGUYỄN B. TUYẾT
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Mọi thông tin, yêu cầu về việc đóng niên liễm, xin qúy anh
chị lien lạc chị Thủ Qũy Phong Trào tại điạ chỉ:

Maria Nguyễn Kim Dung
421 Cherry Manor Ct.
Fremont, CA 94536
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PHONG TRÀO CURSILLO NGÀNH VIỆT NAM, GIÁO PHẬN SAN JOSE, CALIFORNIA
HIỆP THÔNG VỚI TỔNG GIÁO PHẬN HÀ NỘI, VIỆT NAM.

Lúc 9 giờ tối ngày 25-9-2008, trên 300 anh chị em trong Phong Trào Cursillo, Ngành Việt Nam, thuộc Giáo Phận San Jose, California đã quy tụ về nhà nguyện tại Thánh Đường Giáo Xứ Saint Patrick Proto-Cathedral, để tham dự buổi Chầu Mình Thánh Chúa
và Thắp Nến cầu nguyện cho công lý và bình an tại tổng giáo phận Hà Nội Việt Nam.
Buổi cầu nguyện đã diễn ra rất trang trọng và cảm động. Mở đầu giờ cầu nguyện, anh chị em nghiêm trang lần chuỗi mân côi kính
Đức Mẹ để cầu xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa chở che, dẫn dắt Đức TGM Giuse cùng đòan chiên Chúa taị TGP Hà Nội đang phải trải
qua những giờ phút đau thương, do sự bách hại bạo tàn của nhà cầm quyền CSVN. Lời kinh sốt sắng, tha thiết dâng lên Mẹ tìm sự
ủi an, che chở. Từ trên bàn thờ ánh mắt Mẹ hiền đăm đăn nhìn xuống đàn con như thẩm bảo :” Các con hãy vững lòng tin, Mẹ luôn
ở với các con và Chuá Giesu, Con Mẹ, sẽ dẫn đưa các con qua mọi hiểm nguy bão tố. Trái Tim Mẹ sẽ thắng. Đừng lo sơ, hỡi các
con của Mẹ”
Sau chuỗi Mân Côi, cha linh hướng chia sẻ Lời Chúa. Ngài đã kêu gọi anh chị em hướng lòng về giáo hội Mẹ VN, nơi ấy TGP Hà
Nội đang phải trải qua cơn bách hại tàn khốc. Đau lòng thay, nhà cầm quyền CSVN tai Hà Nội đã cố tình xuyên tạc lời nói chân
tình của Đức TGM Giuse Ngô Quang Kiệt, để phỉ báng, nhục mạ Ngài cùng các linh mục, tu sĩ trong tổng giáo phận, trong âm
mưu gây chia rẽ và hận thù trong dân chúng với những người Công Giáo VN. Hơn lúc nào hết, cha linh hướng kêu mời anh chị
em Cursillista phải liên lỉ dâng lời cầu nguyện lên Thày Chí Thánh. Nguyên xin Thày Chí Thánh che chờ và bảo vệ đòan chiên
Chúa tại TGP Hà Nội. Cách riêng xin Thày Chí Thánh gìn giữ và soi sáng cho Đức TGM Giuse để Ngài can đảm, không ngoan,
sang suốt dẫn dắt con thuyền giáo hội tại TGP Hà Nội qua mọi cơn bão tố hiểm nguy nầy.
Sau đó tât cả anh chi em Cursillista cùng cất lên bài ca tha thiết dâng lên Đức Mẹ, trong khi mọi người trong hang ngũ nghiêm
trang tiến lên rước nến sáng trong tay được trang trọng đạt trước bàn thờ Mình Thánh Chúa. Anh chủ tịch Phong Trào, sau đó đã
thay mặt cho toàn rhề anh chi em cursillista, tha thiết đọc lời nguyện dâng lên Chúa trong tâm tình hiệp thông trọng vẹn với đức
TGM Giuse và Giáo Xứ Thái Hà cùng toàn thể dân Chúa tại TGP Hà Nội.
BAN TRUYỀN THÔNG
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THÔNG BÁO TĨNH TÂM
Từ ngày 16 đến 18 tháng 1. 2009
Kính thưa quý Cha Linh Hướng,
Quý anh chi Cursillistas thân mến,
Theo thông lệ hằng năm, phong trào Cursillo ngành Việt Nam, Giáo phận San Jose sẽ tổ
chức 1 khóa tĩnh tâm dành cho mọi cursillistas
Với mục đích để anh chị em trong phong trào có dịp ngồi lại, suy tư,..lắng nghe,..và học
hỏi cũng như trao dồi về đạo đức cho riêng mình,vì qua một năm dài sinh hoạt và làm
việc tông đồ, ý chí và quyết tâm đã phần nào giảm bớt lòng hăng say và mệt mỏi …” Hãy
đến với Ta…Ta sẽ bồi dưỡng cho..” ( Mt 11:25-30 )
Như mọi năm, tĩnh tâm năm nay vẫn tổ chức tại :
St. Clare Retreat Center
Laurel Glen Road
Soquel, California 95073
Thời gian : Từ 5:00 giờ chiều thứ Sáu 16, tháng 1 năm 2009
Đến 3:00 giờ chiều Chủ Nhật 18 tháng 1 năm 2009
Lệ Phí :

$115 cho mỗi người bao gồm ăn và ở cuối tuần

Đơn Ghi Danh : Xin liên lạc với Anh Chi Thu Ngoc 408 946 1910
Chi Hồng Tú 408 267 3628
Hoặc có thể download từ Website của Phong Trào

TM. VPĐH Cursillo, VN SJ
Joseph Huỳnh Quốc Thu
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THÁNG 10, 2008

ĐƠN GHI DANH THAM DỰ TĨNH TÂM
Hàng Năm của PT. Cursillo – VNSJ
Từ ngày 16 đến 18 tháng 01 năm 2009 tại ST. CLARE Retreat Center
Tên Thánh-Họ & Tên : ___________________________Giáo phận: _______________
Địa chỉ: ____________________________________________________
Tel:______________
Đã tham dự khóa Cursillo số: __________năm: ________ tại :
__________________________
Lệ Phí : $115.00 cho một người

Paid_____

Nếu trả bằng chi phiếu xin đề: St. Clare và gởi kèm với Đơn Ghi Danh về:
A/C Thu Ngoc, 2586 Greenrock Road, Milpitas. CA 95035
Điện thoại liên lạc ghi danh : A/C Thu Ngoc
Hoặc
Chi Hồng Tú

H(408) 946 1910 C(408) 569 6052
H(408) 267 3628..C(408) 476 4472

Để tiện việc xắp xếp chỗ ở và thực phẩm. Hạn chót ghi danh là ngày 31 tháng 12.2008
Người nhận lệ phí: _____________________

(Còn tiếp)
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BẢN TIN ULTREYA

CURSILLO MOVEMENT

Stamp

DIOCESE OF SAN JOSE
VIETNAMESE SECRETARIAT

MONTHLY NEWSLETTER

Kính Bieáu:

SINH HOAÏT TRONG THAÙNG 11/2008

HOÏP LIEÂN TRÖÔÛNG NHOÙM VAØ TRÖÔÛNG NHOÙM :
Chuû nhaät 02/11 töø 9:30AM - 12:30PM, taïi hoäi tröôøng nhaø thôø St. Victor.
ÑAÏI HOÄI ULTREYA :
Chuû nhaät 16/11 töø 6:30PM - 9:30PM, taïi hoäi tröôøng beänh vieän O’Connor, 2101 Forest
Ave., San Jose
CHỦ ĐỀ : HÖÔÙNG VEÀ TRÔØI MÔÙI ÑAÁT MÔÙI
TRÖÔØNG HUAÁN LUYEÄN :
Chuû nhaät 23/11 töø 12:30PM - 3:30PM, taïi hoäi tröôøng nhaø thôø St. Patrick
CHỦ ĐỀ : CURSILLO VAØ COÂNG ÑOÀNG VATICAN II
Xin quyù anh chò suy nghó, caàu nguyeän vaø caûm nghieäm theo chuû ñeà treân.
Moïi baøi vôû xin gôûi veà Ban Truyeàn Thoâng vaøo tuaàn leã cuoái moãi thaùng theo ñòa chæ:
Dao.Joseph@gmail.com
Xin caùm ôn quyù anh chò.
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