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NHẬP ĐỀ 

 
 

 
Niềm Vui Thương Xót là một tác phẩm 

chất chứa tất cả thiện chí và nỗ lực ghi 

lại những cảm nghiệm thần linh, qua lời 

diễn tả một phần nào kèm theo hình ảnh 

lưu niệm, về một cuộc Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh 

Thương Xót 2016 của Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương (TĐCTT). 

 

Niềm Vui Thương Xót còn là một kỷ 

niệm để đời rất ư là quí báu của chung 

Nhóm TĐCTT, cũng như của riêng 

những ai đã góp phần, một cách nào đó, 

về vật chất hay thiêng liêng nguyện cầu, 

nhất là bằng chính bản thân và thiện chí 

dấn thân của một số anh chị em TĐCTT 

tham dự viên đại diện. 

 

Niềm Vui Thương Xót cũng là một món 

quà tri ân cảm tạ xin được trân trọng 

trao đến từng anh chị em TĐCTT thân 

yêu, xin được kính tặng các vị thừa sai 

truyền giáo cùng những dòng tu nam 

nữ đã giúp phái đoàn TĐCTT thực hiện 

được chuyến truyền giáo lịch sử đầu 

tiên tuyệt vời này, và xin được gửi tặng 

quí anh chị em ngoài nhóm đã tích cực 

đóng góp quĩ truyền giáo 2016. 
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Niềm Vui Thương Xót không phải chỉ 

giành riêng cho những ai cảm thấy mình 

tràn đầy sinh lực thần linh, đến độ đang 

là hay đã là những nhà truyền giáo đắc 

lực, như 72 môn đệ sau khi truyền giáo 

trở về đã khoe mình có thể làm chủ 

được cả thần dữ (xem Luca 10:17), mà 

nhất là còn bao gồm cả thành phần tội 

nhân, như người nữ Samaritanô (xem 

Gioan 4:29,39-40) sau khi bất ngờ được 

gặp gỡ Chúa Kitô bên bờ giếng Giacóp 

nữa. Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Giáo 

Hoàng Thương Xót, đã cảm nhận thật 

sự như vậy qua bài giáo lý về Lòng 

Thương Xót Chúa trong Năm Thánh 

Thương Xót Thứ Tư 14/9/2016, gần thời 

điểm lên đường về Việt Nam của Nhóm 

TĐCTT, như sau:     

 

“Thật vậy, đôi khi tình trạng kiệt sức của 

chúng ta gây ra bởi việc chúng ta tin tưởng 

vào những gì không thiết yếu, vì chúng ta 

tách mình chúng ta khỏi những gì thấy sự là 

đáng giá trong đời. Chúa dạy chúng ta 

đừng sợ theo Người, vì niềm hy vọng chúng 

ta đặt ở nơi Người sẽ không bị thất vọng. 

Bởi thế, chúng ta được kêu gọi để học nơi 

Người những gì là ý nghĩa trong việc sống 

lòng thương xót, trong việc trở thành dụng 

cụ của lòng thương xót. Việc sống lòng 

thương xót, việc trở nên dụng cụ của lòng 

thương xót, ở chỗ sống lòng thương xót và 

cảm thấy mình cần đến lòng thương xót của 

Chúa Giêsu, và khi chúng ta cảm thấy mình 

cần đến ơn tha thứ, cần đến niềm an ủi, 

chúng ta hãy biết thương xót những người 

khác. Khi gắn mắt mình vào Con Thiên 

Chúa chúng ta hiểu hiểu được con đường 

còn dài chúng ta cần phải đi nhưng đồng 

thời Người làm cho chúng ta thấm 

nhiễm niềm vui nhận biết rằng chúng ta 

đang bước đi với Người và chúng ta 

không bao giờ lẻ loi cô độc một mình – vì 

thế, hãy can đảm lên! Chúng ta đừng để 

mất đi niềm vui được làm môn đệ của 

Chúa. ‘Thế nhưng thưa cha, tôi là một tội 

nhân, tôi có thể làm gì được chứ?’ ‘Hãy để 

cho Chúa nhìn vào bạn, hãy mở lòng bạn 

ra, hãy cảm thấy ánh mắt Người trên 

bạn, cảm thấy lòng thương xót của 

Người, và lòng của bạn sẽ được tràn 

ngập niềm vui, niềm vui của ơn tha thứ, 

khi bạn đến gần xin được thứ tha’. Chúng 

ta đừng để mình bị cướp mất niềm hy vọng 

sống đời sống này cùng với Người và bằng 

sức mạnh của ơn Người an ủi”.    

 

Chẳng những thế, vị Giáo Hoàng đương 

kim của Giáo Hội trong một giai đoạn 

lịch sử thế giới “không biết khi Con Người 

đến có còn thấy đức tin trên thế gian này 

nữa hay chăng” (Luca 18:8), một thế giới 

“vì sự dữ gia tăng mà lòng mến nơi nhiều 

người sẽ trở nên nguội lạnh” (Mathêu 

24:12), một thế giới đang lao đầu xuống 

vực thẳm “văn hóa tận số - terminal 

culture”, (như ngài nhận định ngày 

30/11/2014 khi trả lời cho phóng viên 

báo chí trên chuyến bay tông du từ Thổ 

Nhĩ Kỳ về lại Rôma), đã kêu gọi, trấn an 

và thôi thúc thành phần môn đệ Chúa 

Kitô thời đại trong Huấn Từ Truyền Tin 

Chúa Nhật 23/10/2016 như sau:  

 

“Hôm nay đây là thời điểm truyền giáo và 

là thời điểm của lòng can trường! Lòng can 

trường để củng cố những bước đi xiêu vẹo, 

can trường để dấn thân mình cho Phúc Âm, 

để lấy lại lòng tin cậy nơi sức mạnh từ việc 

truyền giáo. Đây là thời điểm của lòng can 
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trường, cho dù can trường không có nghĩa 

là phải nắm chắc thành công. Điều chúng ta 

cần phải làm là can đảm để chiến đấu, không 

cần phải thắng; để loan báo, không cần phải 

có hoán cải. Chúng ta cần phải can đảm để 

đừng bao giờ chiều theo thế gian, mà không 

cãi vã hay hung hăng. Lòng can trường 

cũng đòi chúng ta cần phải cởi mở với tất cả 

mọi người, đừng bao giờ tỏ ra coi thường 

những gì là tuyệt đối và đặc thù của Chúa 

Kitô, Đấng Cứu Độ duy nhất của tất cả mọi 

người”.  

 

Thật vậy, chính khi chúng ta can đảm 

dấn thân truyền giáo, trong khả năng và 

hoàn cảnh của mình, đến những vùng 

sâu vùng xa để tìm gặp, viếng thăm và 

chia sẻ những gì chúng ta có, (về vật 

chất hay tinh thần hoặc thiêng liêng), 

cho những người anh chị em hèn mọn 

nhất của Chúa Kitô, như Nhóm TĐCTT 

đại diện chúng tôi, từng người một, vừa 

được diễm phúc trải qua và cảm thấu, 

trong Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, 

chúng ta lại càng gặp được Chúa Kitô 

nơi họ, càng cảm nghiệm được Lòng 

Thương Xót Chúa qua những gì lạ lùng, 

bỡ ngỡ, kỳ diệu mà chính Lòng Thương 

Xót Chúa tỏ ra cho chính chúng ta và 

qua chúng ta cho những người chúng ta 

gặp gỡ, đúng như Đức Thánh Cha 

Phanxicô đã cảm nhận trong Huấn Từ 

Truyền Tin 30/10/2016, ngày tác phẩm 

Niềm Vui Thương Xót này vừa hoàn tất: 

 

“Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp cho chúng 

ta biết nhìn thấy sự thiện hảo ở nơi những 

con người chúng ta gặp gỡ hằng ngày, nhờ 

đó tất cả được can đảm để làm hiện lên hình 

ảnh của Thiên Chúa được in ấn nơi cõi lòng 

của họ. Có thế chúng ta mới có thể hoan 

hưởng trước những lạ lùng bỡ ngỡ của 

lòng thương xót Chúa! Thiên Chúa của 

chúng ta là vị Thiên Chúa của những gì lạ 

lùng bỡ ngỡ!”  

 

Vậy, giờ đây, với tất cả những gì xuất 

phát từ “vị Thiên Chúa của những gì lạ 

lùng bỡ ngỡ!” này, nơi chung phái đoàn 

cũng như nơi từng anh chị em TĐCTT 

tham dự viên của chuyến Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh 

Thương Xót 2016, cũng như qua chính 

cuộc hành trình lịch sử đầy ơn phúc 

trong 21 ngày (18/9 – 8/10/2016) ấy, xin 

chia sẻ với quí TĐCTT, với quí anh chị 

em đóng góp ngoài nhóm, và với quí 

thừa sai cũng như với các bàn tay phục 

vụ (kể cả ban chuyển chở) phái đoàn 

TĐCTT thừa sai giáo dân chúng tôi, một 

chút Niềm Vui Thương Xót nơi những 

gì chúng ta đang cầm trên tay và đang 

mở ra trước mắt, đó là chính tác phẩm 

Niềm Vui Thương Xót! 

 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL 

Lễ Các Thánh 1/11 Năm Thánh Thương Xót 20016 
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Cảm Nhận Thần Linh 
ạ ơn Lòng Thương Xót Chúa đã thực sự hiện diện và tỏ mình ra trong chuyến 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 21 ngày của chúng tôi, 18/9 – 8/10/2016. 

Qua chuyến truyền giáo và nhờ chuyến truyền giáo này, chúng tôi, chung cũng 

như riêng, đều thực sự cảm thấy được thế nào là Niềm Vui Thương Xót: “Ai thương xót 

T 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

14 

 

người ấy là phúc thật vì sẽ được xót thương” (Mathêu 5:7) – “Cho đi thì phúc hơn là 

nhận lãnh” (Tông Vụ 20:35) – “Có lúc các con sẽ sầu thương nhưng nỗi sầu thương của 

các con sẽ trở thành niềm vui” (Gioan 16:20). Đó là tất cả những gì chúng tôi đã cảm 

nhận được hết sức chính xác và thật là chính đáng trong chuyến đi lịch sử lần đầu tiên 

này của chúng tôi. 

Có thể nói Niềm Vui Thương Xót của 

chúng tôi là ở chỗ chúng tôi không ngờ 

đã được thăm viếng những nơi không 

du lịch nào dám tới hay muốn tới, và 

nhờ đó chúng tôi đã được thưởng thức 

vô cùng hiếm quí trong đời của mình 

những món ăn chẳng có du khách giầu 

sang phú quí nào được thưởng thức (ở 

các dòng tu) hay dám thưởng thức (của 

anh chị em đồng bào thiểu số), và được 

phục vụ như chưa bao giờ được phục 

vụ như vậy (bởi chính các nữ tu và các 

vị linh mục thay vì và hơn là các chiêu 

đãi viên). 

 

Cũng có thể nói Niềm Vui Thương 

Xót của chúng tôi là ở chỗ chúng tôi đã 

được hành hương đến những nơi tuy 

không phải là thánh địa nổi tiếng, hay 

những linh địa lừng danh, mà là những 

nơi xa xôi hẻo lánh nhưng rất linh 

thiêng, vì ở đó Chúa Kitô bần cùng 

khốn khổ của chúng tôi vẫn đang hiện 

diện hết sức sống động và cụ thể nơi 

những người anh chị em hèn mọn nhất 

của Người, ở những vùng xa xôi hẻo 

lánh, bị xã hội bỏ rơi quên lãng, đến độ, 

có thể nói, có những lúc tâm can của 

chúng tôi cảm thấy xúc động còn hơn 

thăm viếng chính Thánh Địa là nơi còn 

lưu vết tích lịch sử thần linh của Chúa 

Kitô ở Trung Đông. 

Niềm Vui Thương Xót của chúng tôi 

còn ở chỗ chúng tôi cho đi (vật chất) thì 

ít mà nhận lãnh (thiêng liêng) thì nhiều, 

nhiều gấp bội, nhất là việc chúng tôi, 

từng người trong phái đoàn, đều cảm 

thấy Lòng Thương Xót Chúa thật sự 

hiện diện giữa chúng tôi, đồng hành với 

chúng tôi và dẫn dắt chúng tôi từng 

giây từng phút, từng ngày từng giờ, 

từng nơi từng chốn, từ lạ lùng này đến 

bỡ ngỡ kia, cho dù thỉnh thoảng chúng 

tôi có bị một chút tiêu cực cũng là để 

chúng tôi thấy được cái tích cực chúng 

tôi đã và đang được hoan hưởng. 

Thật vậy, có những lúc trong chuyến 

hành trình này của mình, chúng tôi thưc 

sự cảm thấy Niềm Vui Thương 

Xót “cho đi hơn nhận lãnh”, ở chỗ 

chúng tôi cho đi như là phương cách để 

nhận lãnh, là cớ để được xót thương, 

chiều chuộng, và càng cho lại càng có, 

thật là lạ lùng, chẳng khác gì như đã xẩy 

ra trong trường hợp phép lạ bánh hóa ra 

nhiều từ 5 ổ bánh và 2 con cá (xem 

Mathêu 14:17-21), một cảm nghiệm thần 

linh chính Thánh Têrêsa Calcutta cũng 

đã trải qua khi phục vụ thành phần 

nghèo nhất (ở chỗ bị bỏ rơi quên lãng) 

trong giới nghèo, như chính mẹ đã chia 

sẻ như sau:  
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“Vào một buổi tối kia, chúng tôi ra đường và thấy được 4 người. Một người trong họ hết sức thê 

thảm. Tôi nói với các chị em rằng: ‘Các con hãy chăm sóc 3 người kia; còn mẹ lo cho người tệ 

nhất ấy’. Thế là tôi đã làm tất cả những gì tình yêu của tôi có thể làm cho người phụ nữ này. Tôi 

đặt người phụ nữ ấy lên giường và chị đã nở ra một nụ cười tuyệt vời. Chị đã nắm lấy tay tôi 

nói lời duy nhất ‘cám ơn Mẹ’, rồi chị qua đời. Tôi không thể nào không xét mình trước chị 

phụ nữ ấy. Tôi ngẫm nghĩ: ‘Tôi sẽ nói gì nếu ở vào trường hợp của chị?’ Câu trả lời của tôi rất 

dễ thôi. Tôi sẽ nói rằng: ‘Tôi đói khát, tôi chết mất, tôi lạnh lẽo, tôi đau đớn’ hay một câu nào đó. 

Thế nhưng, chị đã cho tôi còn hơn thế nữa. Chị đã cho tôi tấm lòng ưu ái tri ân của chị. Và 

chị đã chết với một nụ cười trên khuôn mặt.  

“Sau đó chúng tôi đã nhặt được một người đàn ông ở một cái cống rãnh, một nửa thân mình đã 

bị sâu bọ rúc rỉa, và sau khi chúng tôi đã mang ông ta vào nhà, ông chỉ nói rằng: ‘tôi đã sống 

như một con thú trên đường phố, nhưng tôi sắp chết như một thiên thần, được yêu 

thương và chăm sóc’. Đoạn, sau khi chúng tôi đã lấy hết mọi thứ sâu bọ khỏi mình mẩy của 

ông, tất cả những gì ông nói với chúng tôi kèm theo nụ cười tươi là ‘Sơ ơi, tôi sắp về cùng Thiên 

Chúa’, rồi ông tắt thở. Thật là tuyệt vời khi chứng kiến thấy sự cao cả của con người đàn 

ông đã có thể nói như thế mà không trách cứ bất cứ một ai, không so sánh bất cứ sự gì. 

Như một thiên thần, đó là sự cao cả của con người phong phú về tinh thần ngay cả trong lúc 

nghèo khổ về vật chất”. 
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Ngay trong thời gian sửa soạn cho 

chuyến đi lịch sử lần đầu tiên này, 

chúng tôi đã cảm nghiệm được 

rằng LTXC đã và đang hiện diện và tỏ 

mình ra nơi chúng ta và chuyến truyền 

giáo này của chúng ta, ít là qua 10 dấu 

hiệu bất ngờ và ngoại thường điển hình 

từ từ xẩy ra sau đây: 

 

1-Chuyến đi Bolivia đã bất thành sau 

bao nhiêu cố gắng tận lực của riêng cá 

nhân tôi là người tổ chức cũng như của 

tất cả các chị tham dự. 

 

2- Cha Tổng Linh Hướng Phạm Ngọc 

Tuấn đại diện Chúa và Giáo Hội đã 

chính thức ngỏ ý muốn nhóm TĐCTT 

chúng tôi về V.N. 

 

3- Số tiền ủng hộ chỉ ước lượng tối thiểu 

từ 30 ngàn đến tối đa 40 ngàn nay đã 

như bánh hóa nhiều tới trên 53 ngàn, và 

tới ngay trước khi đi thì lên đúng 60 

ngàn. 

 

4- Xe tour bus từ nhỏ với 30 chỗ đã được 

LTXC quan phòng thay bằng chiếc xe 45 

chỗ để chúng tôi vừa an toàn và thoải 

mái vừa đủ chỗ cho đồ cá nhân 

lẫn thuốc men và các thứ quần áo đem 

về cho từ Mỹ. 

 

5- Thuốc men cần thiết tự nhiên 

có được từ một số tiền tự nguyện đóng 

góp riêng để cả nhóm có thể trọn vẹn 

hóa các món quà tặng bấy giờ chỉ toàn 

về thực phẩm và đồ dùng. 

 

6- Phái đoàn TĐCTT tham gia chuyến 

hành trình này bao gồm đủ 4 vùng là 

Nam CA (13), Texas (5), Đông Bắc Hoa 

Kỳ (2 N.Y) và Tây Bắc Hoa Kỳ (1 WA). 

 

7- Người cuối cùng được gửi đến với 

nhóm để giúp nhóm (thay cho một y sĩ 

được hãng xe đề nghị gợi ý) là một 

TĐCTT y tá, hành nghề LTXC 

như Người Samaritanô Nhân Lành. 

 

8- Cặp giáo dân thừa sai dòng 

Maryknoll của nhóm ở Bolivia bất 

ngờ được sai đi làm việc của nhà dòng 

đã ghé California đến chia sẻ về truyền 

giáo ở Bolivia trước chuyến đi. 

 

9- Mọi người đều lo cho đại cuộc, nên ai 

cũng biết tự giải quyết việc tư riêng của 

mình (như thăm thân nhân họ hàng và 

bạn hữu) trước chuyến đi hay sau 

chuyến đi. 

 

10- Mọi người đều dấn thân ngay 

từ đầu, tự động và đồng lòng nhào vô 

mua vé máy bay để có thể cùng đi 

chung một chuyến cho vui, dù chưa 

nắm vững được tất cả lịch trình. 
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Khởi Động Thần Linh 

 

Thật vậy, trong chuyến Hành Hương 

Tia Sáng Từ Balan 12 ngày, 24/4 – 

5/5/2014, nhân dịp Đức Thánh Cha 

Gioan Phaolô II được Giáo Hội tuyên 

phong hiển thánh vào Chúa Nhật 

27/4/2014, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình 

Thương của chúng tôi đã nẩy lên ý định 

hằng năm thực hiện một chuyến truyền 

giáo ở một miền truyền giáo nào dó trên 

thế giới, bắt đầu từ năm 2018, sau 

chuyến Hành Hương Thánh Mẫu 2017 

(10 – 22/5) nhân dịp Bách Chu Niên 

Thánh Mẫu Fatima (1917 – 2017). 

Không ngờ năm 2016 là năm (8/12/2015 

– 20/11/2016) được Đức Thánh Cha 

Phanxicô biến thành Năm Thánh 

Thương Xót. Bởi thế, Nhóm Tông Đồ 

Chúa Tình Thương chúng tôi đã quyết 

định thực hiện chuyến truyền giáo đầu 

tiên của mình vào ngay chính Năm 

Thánh Thương Xót lịch sử hầu như vô 

tiền khoáng hậu đầy ý nghĩa này.  

Tuy nhiên, vì là chuyến truyền giáo đầu 

tiên, chúng tôi cần phải liên hệ với một 

trong những dòng tu chuyên truyền 

giáo trên thế giới quen thuộc nào đó 

đang phục vụ ở những khu vực truyền 

giáo khắp thế giới, chẳng hạn như dòng 

Ngôi Lời hay Dòng Mary Knoll. Chúng 

tôi đã chọn dòng Mary Knoll, vì chúng 

tôi có một cặp phối ngẫu thân hữu son 

sẻ ở vào tuổi bán ngũ tuần đang đóng 

vai trò thừa sai giáo dân của dòng này 

từ năm 2000. 

Khi liên lạc với dòng Mary Knoll để tìm 

hiểu thể lệ và lịch trình tuyền giáo của 

họ, nhờ đó có thể thực hiện dự định 

truyền giáo của mình, chúng tôi đã chọn 

đi Ba Tây, vào thời điểm gần cuối Tháng 

10 đến giữa tháng 11/2016, vì không còn 

thời điểm nào thích hợp hơn đối với 

chương trình phục vụ tĩnh tâm về Lòng 

Thương Xót Chúa hầu như suốt Năm 

Thánh Thương Xót 2016 của chúng tôi. 

Sau đó, vì Ba Tây chưa sẵn sàng đón 

tiếp chúng tôi, chúng tôi đã chuyển sang 

Bolivia, một quốc gia cũng ở Nam Mỹ 

Châu, nơi cặp phối ngẫu son sẻ của 

chúng tôi trên đây, sau khi bất ngờ tham 

dự cuộc tĩnh tâm do Nhóm Tông 

Đồ Chúa Tình Thương chúng tôi tổ chức 

ở Đền Thánh Mẹ Dâng Con Corona 

Giáo Phận San Bernadino Callifornia 

vào tháng 7/2016, thời điểm nghỉ hè của 

họ, và đã chính thức gia nhập Nhóm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương, trước khi 

được nhà dòng bài sai đi truyền giáo ở 

Bolivia. 

Tiếc thay, chuyện đã không xẩy ra một 

cách xuôi may và dễ dàng theo dự tính. 

Như phái đoàn truyền giáo của Thánh 

Phaolô dù có muốn đến những nơi cần 

truyền giáo theo dự tưởng của các vị 

nhưng vẫn “bị” Thánh Thần ngăn cản 

và dẫn đưa đến những nơi Ngài muốn 

thế nào (xem Tông Vụ 16:5-8) thì Nhóm 

Tông Đồ Chúa Tình Thương của chúng 

tôi cũng đã được Ngài hướng từ Bolivia 
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về Việt Nam như vậy, ở chỗ chúng tôi 

đã mất gần 4 tháng trời vào đầu năm 

2016 để hết sức cố gắng tìm hiểu tiến 

trình tham gia truyền giáo để rồi cuối 

cùng vẫn bất thành hoàn toàn ngoài ý 

muốn và nỗ lực đầy nhiệt tình của 

mình, hiển nhiên nhất là nơi việc xin 

visa nhập cảnh vào Bolivia, một thể lệ 

phải thực hiện trên online quá phức tạp 

và đầy những trục trặc về kỹ thuật …  

Do đó, cha tổng linh hướng đã khuyên 

chúng tôi nên về Việt Nam, một quê 

hương đất nước bấy giờ  vừa bị thảm 

họa hạn hán ngập mặn ở Miền Hậu 

Giang Nam Việt từ Tháng 2/2016 vẫn 

còn đang tiếp diễn thì lại xẩy ra thảm 

họa Formosa cá chết ở Miền Trung từ 

Tháng 4/2016… đang cần cứu trợ rất 

nhiều. 
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Thế nhưng, chúng tôi vẫn cảm thấy 

rằng chúng tôi được kêu gọi thực hiện 

việc truyền giáo hơn là việc bác ái cứu 

trợ, một việc bác ái cứu trợ đã, đang và 

sẽ được nhiều phái đoàn hay hội đoàn 

cả trong lẫn ngoài nước thực hiện như 

một phong trào mỗi khi có thảm họa 

xẩy ra, hay ở những cơ quan phục vụ 

những người anh chị em bất hạnh, bị 

phong cùi, mồ côi, bị tật nguyền v.v.  

Thành phần chúng tôi nhắm đến theo 

ước vọng truyền giáo của chúng tôi 

chính yếu là lương dân, ở những vùng 

sâu vùng xa, thật là hẻo lánh, những 

người anh chị em hầu như hoàn toàn bị 

xã hội loài người bỏ rơi quên lãng, hay 

rất ít quan tâm và thăm viếng, theo tinh 

thần và lời kêu gọi của Đức Thánh Cha 

Phanxicô, Vị Giáo Hoàng Thương Xót 

đã mở Năm Thánh Thương Xót để Giáo 

Hội nói chung và Kitô hữu nói riêng trở 

thành một dấu hiệu sống động hơn bao 

giờ hết của Lòng Thương Xót Chúa: 

“Trong Năm Thánh này, chúng ta hướng tới cái cảm nghiệm về việc mở lòng của chúng 

ta cho những ai đang sống ở những lề mép xa xôi nhất của xã hội: những lề mép do chính 

xã hội tân tiến tạo nên. Biết bao nhiêu là những tình trạng bất ổn và đau thương trong thế 

giới ngày nay! Biết bao nhiêu là những thương tích nơi xác thịt của những người không có 

tiếng nói, vì tiếng kêu la của họ bị bóp nghẹt và nhận chìm bởi thái độ lạnh lùng của kẻ giầu 
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sang phú quí! Trong Năm Thánh này, Giáo Hội được kêu gọi hơn nữa trong việc hàn gắn các 

thương tích ấy, trong việc xoa dịu chúng bằng dầu an ủi, trong việc băng bó chúng bằng tình 

thương và chữa lành chúng bằng tình đoàn kết cùng với việc ân cần chăm sóc…. Nơi mỗi một 

người trong ‘những kẻ hèn mọn’ này có chính Chúa Kitô hiện diện. Xác thịt của Người 

trở nên hữu hình nơi xác thịt của những ai bị hành hạ, những ai bị chà đạp, những 

ai bị áp bức, những ai bị thiếu dinh dưỡng, và những ai bị đầy ải… thành phần chúng ta 

cần phải nhận ra, chạm tới và chăm sóc”. (Tông Sắc Dung Nhan Thương Xót, đoạn 15). 

“Bởi thế, tôi xin giới thiệu Năm Thánh Ngoại Lệ này, một năm giành để sống tình 

thương được Chúa Cha liên lỉ bao gồm tất cả chúng ta, trong đời sống hằng ngày của chúng 

ta. Trong Năm Thánh này, chúng ta hãy để cho Thiên Chúa làm cho chúng ta ngỡ 

ngàng. Ngài chẳng bao giờ mệt mỏi trong việc mở cửa lòng của Ngài ra và lập lại rằng Ngài yêu 

thương chúng ta và muốn chia sẻ tình yêu của Ngài với chúng ta. Giáo Hội cảm thấy nhu cầu 

khẩn trương cần phải loan báo tình thương của Thiên Chúa. Đời sống của Giáo Hội chân thực 

và có uy tín chỉ khi nào Giáo Hội trở thành một sứ giả thuyết phục của tình thương. Giáo Hội 

biết rằng công việc chính yếu của Giáo Hội, nhất là ở một thời điểm đầy những niềm hy vọng 

lớn lao cùng với các dấu hiệu mâu thuẫn, là mang hết mọi người đến với mầu nhiệm tình 

thương cao cả của Thiên Chúa, bằng việc chiêm ngắm dung nhan của Chúa Kitô. Giáo 

Hội được kêu gọi trước hết trở thành một chứng nhân khả tín cho tình thương, tuyên 

xưng tình thương và sống tình thương như là cốt lõi của những gì Chúa Giêsu Kitô mạc 

khải”. (Tông Sắc Dung Nhan Thương Xót, đoạn 25). 
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Bởi thế, chúng tôi đã được vị tổng linh 

hướng của mình, vị đã về Việt Nam 28-

29 lần từ thập niên 1990 và đã lập một 

dòng nữ truyền giáo ở Việt Nam, giới 

thiệu một số nơi có thể đến truyền giáo. 

Ngoài ra, chính bản thân tôi cũng liên 

lạc trực tiếp với một hội dòng thuần túy 

Việt Nam đã được thành lập để truyền 

giáo cho Việt Nam và các nước Á Đông 

nhờ đó có thể phác họa những chốt 

điểm truyền giáo cần nhất, hoàn toàn 

theo sự hướng dẫn khôn ngoan của 

từng vị ở địa phương của các vị, liên 

quan đến tình hình an ninh và các thứ 

quà tặng cùng nơi tặng và thời điểm 

thăm viếng. 

Sau năm lần họp nhau, mỗi lần kéo dài 

4-5 tiếng đồng hồ, khoảng 2-3 tuần 1 

lần, Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

đã quyết định thực hiện Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh 

Thương Xót 2016 của mình tại 3 cánh 

đồng truyền giáo chính thức ở quê 

hương đất nước Việt Nam thân yêu, đó 

là Miền Thượng Du Bắc Việt (bao gồm 2 

trong 3 giáo phận đó là Bắc Ninh và 

Hưng Hóa), Miền Tây Nguyên Trung 

Việt (bao gồm 2 giáo phận chính là 

Kontum và Ban Mê Thuột, chưa kể Khe 

Sanh thuộc TGP Huế), và Miền Hậu 

Giang Nam Việt (bao gồm 1 trong 3 giáo 

phận ở đây là Long Xuyên).  
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Trong thời khoảng 21 ngày lần này (18/9 

– 8/10), chúng tôi không thể nào đi hết 

được đủ mọi nơi truyền giáo như lòng 

mong ước. Bởi thế, sau chuyến Hành 

Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên 

trong Năm Thánh Thương Xót 2016 này, 

chúng tôi dự định sẽ thực hiện chuyến 

thứ hai vào năm 2018, đến những nơi 

chưa đến như ở giáo phận Lạng Sơn 

(Miền Thượng Du Bắc Việt), chưa kể 

giáo phận Thanh Hóa và giáo phận 

Vinh (ở Bắc Việt), hay giáo phận Cần 

Thơ và Vĩnh Long ở Miền Hậu Giang 

Nam Phần. Tất nhiên, chúng tôi cũng sẽ 

trở lại với anh chị em đồng bào dân tộc 

thiểu số ở TGP Huế, Kontum và Ban Mê 

Thuột một lần nữa, vì họ ở rải rác khắp 

nơi trong các vùng đồi núi rộng lớn 

khác nhau. 

 

Chốt Điểm Viếng Thăm 

Vì đây là chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt đầu tiên của Nhóm TĐCTT nên 

chúng tôi đã phải vất vả và công phu nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn thận về những chó 

điểm truyền giáo, liên quan đến 2 vấn đề chính yếu, như tôi được phái đoàn ủy thác 

cho việc liên lạc về Việt Nam, đã nhấn mạnh đến trong các email hay bằng điện thoại 

với những nơi cần thăm dò như sau: 

1- Ở khu vực hay trong giáo phận có anh chị em đồng bào Thượng chưa biết Chúa hay anh 

chị em đồng hương lương dân chăng? Khoảng bao nhiêu? Họ thích quà tặng nào? 

Phái đoàn TĐCTT có thể tới thăm viếng, loan truyền LTXC và tặng quà cho họ được 

không?   
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2- Nếu được thì xin chỉ cho biết nơi 

nào để trọ qua đêm và ăn uống cho 

khoảng 20 người (ở các dòng tu là tốt 

nhất, thường là các dòng 

nữ, phái đoàn sẽ trang trải mọi tốn 

phí và phục vụ ở đó một cách hết 

sức biết ơn kèm theo đóng góp, 

như ở các nơi khác từ bắc vào nam 

mà phái đoàn ghé qua). 

 

Cuối cùng chúng tôi đã đến thăm viếng tất cả là 3 cánh đồng truyền giáo bao gồm  

1-Miền Thượng Du Bắc Việt (4 chốt điểm):  
 

Ở Giáo Phận Bắc Ninh, qua sự hướng 

dẫn của các vị linh mục ở đây, chúng 

tôi đã đến thăm giáo họ Văn Thạch và 

giáo họ Đại Điền, nhưng không thể đến 

Sông Gâm ở Tuyên Quang vì tình hình 

không cho phép, nhưng chúng tôi được 

gặp vị linh mục phục vụ ở trên ấy về. 

Trong bữa trưa do quí cha khoản đãi tại 

trụ sở của các ngài, một đoạn đường từ 

giáo họ Đại Điền về không xa nhưng 

phải băng qua con suối bằng chiếc xe 

trung chuyển nhỏ, chúng tôi đã tặng cho 

3 chốt điểm truyền giáo này 8 ngàn Mỹ 

kim, để chia sẻ và đóng góp một phần 

nào với những gì chúng tôi nghe một vị 

linh mục trình bày từ tối hôm trước và 

một vị khác trình bày trưa hôm sau về 

nhu cầu truyền giáo ở địa phương ấy. 

 

Ở Giáo Phận Hưng Hóa, chúng tôi 

đã được hai Sơ Hoạch và Sơ Luyến 

Dòng MTG Hưng Hóa dẫn đến thăm 

giáo họ Phù Yên và Mai Sơn, gặp gỡ 

các đại diện anh chị em dân tộc thay cho 

gia đình mình và gia đình của nhau đến 

nhận quà, và phải rời nhà từ 3-4 

giờ sáng, vì cách xa từ 60 đến 90 cây 

số ở những vùng sâu vùng xa chúng tôi 

không thể nào đến được. Chúng tôi đã 

đóng góp 6 ngàn rưởi Mỹ kim ở đây cho 
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cả quà truyền giáo lẫn hoạt động bác ái của nhà dòng. 

 

2-Miền Tây Nguyên Trung Việt (3 chốt điểm):  
 

Ở TGP Huế, tại Trung Tâm Lavang, 

buổi trưa chúng tôi đã biếu tặng quà 

cho 250 gia đình anh chị em đồng bào 

dân tộc thiểu số từ Khe Sanh về Trung 

Tâm Lavang tham dự Năm Thánh 

Thương Xót, và buổi chiều chúng 

tôi đã biếu tặng quà cho 150 anh chị em 

đồng hương người Kinh khuyết tật 

trong vùng (90 bị mù và 60 bị các tật 

bệnh khác). Tổng số tiền chúng tôi bỏ ra 

ở đây là 6 ngàn Mỹ kim, bao gồm cả chi 

phí chuyên chở anh chị em người 

Thượng từ Giáo Xứ Khe Sanh về Trung 

Tâm Lavang, chi phí bữa trưa và bữa 

giải khát chiều cùng quà tặng mang về, 

và bao gồm cả quà cho 150 anh chị em 

người Kinh tật nguyền ở địa phương 

nữa. Ngoài ra chúng tôi cũng đóng góp 

vào việc xây cất Ngôi Thánh Đường Mẹ 

Lavang đang được kiến thiết bấy 

giờ 500 Mỹ kim. 

 

Ở Giáo Phận Kontum, được một trong 

hai vị linh mục ở đây khôn khéo hướng 

dẫn, chúng tôi đã chia nhau thăm 3 khu 

làng của những người anh chị em dân 

tộc ở Đắc Pơ – thăm từng nhà và sinh 

hoạt với họ. Chúng tôi đã biếu tặng vừa 

quà vừa những thứ khác ở đây là 5 ngàn 

rưởi Mỹ kim, để có thể đáp ứng phần 

nào đủ mọi thứ nhu cầu truyền giáo 

tại địa phương này, liên quan đến vật 

chất, môi trường, văn hóa và tôn giáo 

v.v. 

 

Ở Giáo Phận Ban Mê Thuột, qua trung 

gian Sơ Cao thị Trọng Dòng Đức Maria 

Nữ Vương Hòa Bình, chúng tôi đã được 

Cha Duy Dòng OMI dẫn vào thăm 

viếng 1 khu làng của anh chị em đồng 

bào thiểu số H-Mong, sau khi phải băng 

qua một con đường dài 10 cây số khổ 

giá bằng 2 chiếc xe hơi trung chuyển 

nhỏ và 7 chiếc xe gắn máy, trong đó có 1 

xe bị té nhào, nhưng một trong 3 chàng 

thanh niên chúng tôi (trong phái đoàn 

có 17 chị) bị té ngã ở chiếc xe này, rất 

may không sao, bao gồm cả chiếc máy 

chụp còn nguyên trong tay. Nơi đó là xã 

Giang Đông, Huyện Krong năng, tỉnh 

Đăklak, giáo họ Eda, giáo xứ Phúc Lộc, 

cách Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa 

Bình khoảng trên 80 cây số. Chúng tôi 

đã tặng cho nơi đây số tiền 6 ngàn Mỹ 

kim, bao gồm cả quà tặng lẫn nhu cầu 

về văn hóa.  
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3- Miền Hậu Giang Nam Việt (2 chốt điểm):  

Ở Giáo Xứ Hòa Phú của Cha sở 

Hoàng Triệu, vị linh mục đã cho chúng 

tôi ăn toàn là đặc sản địa phương 

như ốc, ếch, chuột, lươn, rắn v.v. kể cả 

muỗi ban đêm và kể chuyện quậy phá 

của tà thần ở địa phương này, chúng 

tôi đã được ngài dẫn đi 4 địa điểm (sáng 

3 chiều 1) để biếu tặng quà cho hầu hết 

là lương dân, bao gồm cả người Miên… 

một cách an toàn, cho dù có một nhân 

viên công an xã hiện diện ở một địa 

điểm bấy giờ là Bẩy Bền. Chúng tôi đã 

đóng góp cho nhu cầu truyền giáo man 

vàn ở đây số tiền là 5 ngàn rưởi Mỹ kim 

nhỏ bé. 

  

Ở giáo họ Xẻo Tam của Cha Trần Bính, 

chúng tôi cũng đi bằng thuyền cả 

tiếng đồng hồ như ngày hôm trước, để 

có thể đến tận nhà thờ của giáo họ biếu 

tặng quà đã được cha mua sẵn, sau đó 

nghe ngài trình bày về dự án xây dựng 

và phát triển họ đạo giữa vùng lương 

dân đông gấp 3-4 lần. Như những lần 

trước, ở Trung Tâm Lavang hay ở Giáo 

Xứ Hòa Phú, anh chị em chúng tôi đã tự 

động đóng góp vào các thứ chi phí 

truyền giáo của ngài, ngoài số tiền 6 

ngàn Mỹ kim chung chúng tôi đã biếu 

tặng chốt điểm truyền giáo mới mẻ 

nghèo nàn này của ngài.  

Sau đây là 9 chốt điểm truyền giáo 

chúng tôi đã được hân hạnh tiếp cận, 

học hỏi, thăm viếng, biếu tặng và cảm 

nghiệm. 

1-Giáo Họ Văn Thạch Giáo Phận Bắc Ninh (vì tình hình cuối cùng đành phải bỏ Sông 

Gâm ở Tuyên Quang là nơi đầu tiên tính đến) 

2- Giáo Họ Đại Điền Giáo Phận Bắc Ninh 

3- Giáo Họ Phù Yên Giáo Phận Hưng Hóa 

4- Giáo Họ Mai Sơn Giáo Phận Hưng Hóa (không đến Giáo Họ Sông Mã như phác họa) 

5- Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang TGP Huế (2 thành phần khác nhau: Thượng trước 

Kinh sau) 

6- Giáo điểm Đắc-Pơ Giáo Phận Kontum (3 nơi khác nhau) 

7- Giáo điểm Eda Giáo Phận Ban Mê Thuật 

8- Giáo Xứ Hòa Phú Giáo Phận Long Xuyên (5 giáo điểm viếng thăm và biếu tặng quà)  

9- Giáo Họ Xẻo Tam Giáo Phận Long Xuyên 
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LỊCH TRÌNH TỪNG NGÀY (được phác họa và đã gửi cho hãng xe thuê bên VN, nhưng…) 

Ngày 1: 18/9 

9:00 tối – có mặt tại phi trường LAX HK   

Ngày 2: 19/9 Thứ Hai 

0:50 sáng – Khởi hành từ LAX HK   

Ngày 3: 20/9 Thứ Ba 

5:45 sáng – Ghé Taipei Đài Loan; 9:05 sáng từ Đài Loan về Hà Nội VN 

11:05 sáng – Tới Nội Bài Hà Nội VN 

1:00 trưa – Một vòng xe tham quan Hà Nội (Hà Nội Tour) kể cả ăn trưa trên xe 

15:00 chiều – Về Bắc Ninh (Tu Viện ĐC Mẹ La Vang cách phi trường Nội Bài 1 tiếng) 

16:00 chiều –  Tới Nhà Mục Vụ của Giáo Xứ Tam Đảo: Tham quan, Dâng lễ, bữa tối và 

họp bàn, phân phối trách vụ và nghỉ đêm                                                          

Ngày 4: 21/9 Thứ Tư 

Chốt điểm truyền giáo thứ 1, 2 và 3 trong chuyến mission: Sống Gâm, Văn Thạch và 

Đại Điền 

Đến Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa (Cách Bắc Ninh 50 Km)  

Ngày 5: 22/9 Thứ Năm 

Chốt điểm truyền giáo thứ 4 trong chuyến mission: Phù Yên, sau đó đi Mai Sơn (cách 

Phù Yên 100 cây số) ngủ qua đêm 

Ngày 6: 23/9 Thứ Sáu  

Chốt điểm truyền giáo thứ 5 trong chuyến mission: Sông Mã (cách Mai Sơn 100 Km),  

Sau đó về lại Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa   

Ngày 7: 24/9 Thứ Bảy  

Ghé Dòng Mến Thánh Giá Vinh (cách Dòng MTG Hưng Hóa 350 Km) trên lộ trình từ 

Bắc vào Trung 

Trọ đêm và thăm Sơ Trần Kim Dung, TĐCTT VII – 2013  

Ngày 8: 25/9 Chúa Nhật 

Chốt điểm truyền giáo thứ 6-7: Hai viện mồ côi và các gia đình bị thảm họa cá chết 

ở Hà Tĩnh   

Ngày 9: 26/9 Thứ Hai 

Tham quan Động Phong Nha Quảng B ình (Cách Vinh khoảng 240 Km)  

Đến Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang (TTTMLV) Quảng Trị cùng ngày (Cách Phong 

Nha 160 km)  

Ngày 10: 27/9 Thứ Ba 

Tại TTTMLV, chốt điểm truyền giáo thứ 8 trong chuyến mission: sinh hoạt truyền giáo 

với 2 giới: Trước hết với anh chị em đồng bào Thượng đến từ khắp vùng núi Khe Sanh: 

bữa brunch và lunch. Sau nữa với anh chị em bị khuyết tật nhất là bị mù lòa và lương 

dân ở địa phương: bữa tối.  
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Ngày 11: 28/9 Thứ Tư 

Tham quan Cố Đô Huế ở Thừa Thiên (cách Lavang 70 Km) trên tuyến đường xuôi về 

Qui Nhơn 

Ghé thăm Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương ở Qui Nhơn (cách Huế 435 Km) 

Ngày 12: 29/9 Thứ Năm 

Đến Tu viện ĐC tại xã An Thanh, Huyện Đắc Pơ, Tỉnh Gia-Lai (cách Qui Nhơn 120 km) 

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 9 trong chuyến mission, bao gồm 3 chỗ khác nhau. 

Ghé Trung Tâm Mục Vụ GP Buon Me Thout thăm Đức Cha Nguyễn Văn Bản (cách Gia-

Lai 300 Km). Về nghỉ đêm ở Dòng Nữ Vương Hòa Bình của Giáo Phận Buon Me Thout   

Ngày 13: 30/9 Thứ Sáu 

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 10 trong chuyến mission, thuộc GP Buon Me 

Thout, theo một sơ Dòng Nữ Vương Hòa Bình hướng dẫn  

Ngày 14: 1/10 Thứ Bảy 

Ghé Dòng Trinh Vương ở Phú Hiệp Di Linh Lâm Đồng (cách Buon Me Thout 250 Km)   

Ngày 15: 2/10 Chúa Nhật 

Đến Tu Viện Thánh Giuse Đồng Công Long Xuyên (Cách Di Linh Lâm Đồng  450 km)   

Ngày 16: 3/10 Thứ Hai 

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 11 ở địa phương của Cha Triệu và theo ngài dẫn đi.  

Ngày 17: 4/10 Thứ Ba 

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 12 trong chuyến mission: Giáo Họ Xẻo Tam Tỉnh 

Kiên Giang  

Ngày 18: 5/10 Thứ Tư 

Thăm chốt điểm truyền giáo thứ 13 trong chuyến mission: vùng lương dân bị hạn hán 

Anh Hai Chị Ngọc Anh ở Sa đéc (cách Long Xuyên 42 km) dẫn đi; và tham quan chợ 

nổi Hậu Giang.  

Ngày 19: 6/10 Thứ Năm 

Kính Viếng Trung Tâm Đức Mẹ Bãi Dâu Vũng Tầu (Cách Long Xuyên 300 Km) 

Ghé Trú ngụ tại Dòng Xito Vũng Tầu   

Ngày 20: 7/10 Thứ Sáu 

Kính Viếng Tượng Đài Chúa Kitô Vua ở Vũng Tầu GP Bà Rịa. Ghé Dòng Đồng Công ở 

Thủ Đức trên đường về Sài Gòn. Về trọ tại Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa. Tham quan 

Thành Phố Sài Gòn về đêm (Sài Gòn Tour by Night)  

Ngày 21: 8/10 Thứ Bảy 

9:00 sáng ghé gia đình Chị Lê Linh gần Phi Trường Tân Sơn Nhất lấy thức ăn đi đường 

10:00 tới phi trường Tân Sơn Nhất 

12:50 chiều – cất cánh từ Phi Trường Tân Sơn Nhất VN 

5:15 chiều – ghé Taipei Đài Loan; 7:20 tối – từ Đài Loan về LAX 

4:20 chiều – tới LAX 
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Lịch trình Từng Ngày cho chuyến Hành 

Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm 

Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 

8/10/2016 của Nhóm TĐCTT chúng tôi 

trên đây được phác họa và đồng ý với 

nhau từ Mỹ.  

Thế nhưng, LTXC đã thực sự hiện diện 

giữa chúng tôi và tác động cuộc hành 

trình này của chúng tôi ngay từ đầu. Bởi 

thế, đã có những thay đổi bất ngờ, hoàn 

toàn có lợi cho chúng tôi, mà chúng tôi 

gọi là 7 bonus, những phúc lợi của 

LTXC nhưng không ban cho chúng tôi, 

những TĐCTT chỉ biết bầy tỏ chút xíu 

thiện chí truyền giáo một cách cụ thể 

nhất và hiển nhiên nhất lần đầu tiên của 

mình trong Năm Thánh Thương Xót 

2016, theo lời kêu gọi của chính vị đại 

diện Chúa Kitô trên trần gian là Đức 

Thánh Cha Phanxicô về tinh thần dấn 

thân đến với những anh chị em hèn 

mọn nhất của Chúa Kitô ở những vùng 

sâu vùng xa không ai biết đến, khó có 

thể tới hay không dám tới v.v. 

Không ngờ! Thật không ngờ! Hoàn toàn 

không ngờ… chuyến đi này, đối với 

chẳng những chung phái đoàn TĐCTT 

chúng tôi mà còn từng tham dự viên 

chúng tôi, nhất là bản thân tôi, thật sự 

đã trở thành một cuộc thần hiển 

(theophany) của LTXC, một biến cố lịch 

sử của Nhóm TĐCTT chúng tôi đồng 

thời cũng là một tỏ hiện thần linh của 

LTXC cho chúng tôi và qua chúng tôi 

cho tất cả những ai chúng tôi được 

LTXC kỳ diệu dẫn đưa chúng tôi tới gặp 

gỡ họ…  

Trong suốt cuộc Hành Trình Truyền 

Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương 

Xót 2016 này, tôi thực sự cảm thấy chân 

trời mới ở đâu cứ bất ngờ hiện lên trước 

mặt, khiến tôi càng cảm hứng và càng 

được thu hút tiến lên không biết mệt 

mỏi. 

Tóm lại, riêng tôi, hay dám nói là bất cứ 

ai trong nhóm về Việt Nam lần này 

cũng đều cảm thấy đây là một chuyến 

đi đầy ơn phúc, và phải diễm phúc mới 

được kêu gọi tham dự, cho dù có chết 

không bao giờ được đi nữa cũng đã 

mãn nguyện lắm rồi, và phải đi mới có 

thể cảm nghiệm thật sự LTXC hiện diện 

và tác động kỳ diệu nơi chuyến đi và 

trong tâm hồn từng người, chứ lời 

tường thuật hay đến đâu và hình ảnh 

đẹp đến mấy cũng chẳng thể nào diễn tả 

nổi và bộc lộ được hết thực tại linh 

thiêng của chuyến đi.  

Có thể nói mà không sợ thái quá hay sai 

lầm rằng, như Thánh Phaolô Tông Đồ 

Dân Ngoại đã được đưa lên tầng trời 

thứ ba (xem 2Corinto 12:2,4), chúng tôi 

cũng đã được thấy những gì mắt chưa 

từng thấy và tai nghe những gì chưa 

từng nghe!  
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Ngày 20-21 

 

 
 húng tôi đã cố gắng liên lạc với vị linh mục thừa sai được giới thiệu ở địa 

phương đây bằng cả điện thoại lẫn email, nhưng ngài chỉ trao đổi với chúng tôi 

bằng điện thoại, cho dù chúng tôi gửi email cho ngài. Cho đến khi chúng tôi chỉ 

còn gần một tuần nữa là lên đường thì nhận được email duy nhất của ngài vào ngày 

12/9/2016 về lịch trình thăm viếng truyền giáo và quà tặng nguyên văn như sau: 
- Ngày 20-9, vào khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều sẽ đón Phái đoàn của Anh … Sau đó phái 

đoàn sẽ lên Tam Đảo dùng bữa, nghỉ đêm tại nhà mục vụ của Giáo Phận Bắc Ninh do 

các Soeur Dòng Hiệp Nhất đang trông coi và phục vụ. 
- Ngày 21-9, vào khoảng 6 giờ 45 sáng sẽ khởi hành đi lên vùng Sông Gâm. Ở đây 

chúng ta sẽ ghé vào các cơ sở các Anh đang giúp, còn giờ chúng ta đi các giáo họ. Về 

việc đi thăm các gia đình không tiện, bởi vì….sau đó trở về. 
- Ngày 22-9, chúng ta sẽ đi Giáo xứ Văn Thạch, sau đó trở lại Giáo xứ Đại Điền dùng 

cơm, và đi sang Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa rồi trở về nhà Mục vụ Tam Đảo. Hôm 

sau phái đoàn tiếp tục vào Miền Trung…. 
- Về phần quà, có lẽ chúng ta giúp tiền thực tế hơn cả, bởi vì có người cần tiền để mua 

thuốc, có người cần tiền để đóng học phí cho con… nên cho tiền là thực tế hơn cả. Ngày 

tết khi đi thăm các gia đình thường cũng cho tiền, họ cần gì thì họ mua . .. 
     Vì thế lịch trình có 2 điều thay đổi: 1- phái đoàn không thể lên, hay đúng hơn không 

nên đến Sông Gâm ở Tuyên Quang nữa, và vì thế, 2- ngày hôm sau, khi thăm hai chốt 

điểm truyền giáo và ăn trưa xong, phái đoàn sẽ về Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa 

ngay. Và như thế, chúng tôi sẽ còn dư một ngày, nên chúng tôi đã phải liên lạc với các 

nơi để sắp xếp lại thứ tự ngày giờ cho cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm 

Thánh Thương Xót 2016 của mình. Chúng tôi đã liên lạc với Dòng Mến Thánh Giá Vinh 

để xem các sơ ở đây có thể giúp chúng tôi thăm hai cô nhi viện và vùng của các nạn 

nhân bị thảm họa Formosa cá chết hay chăng? Nhưng chúng tôi đã không nhận được 

hồi âm cho tới khi chúng tôi về tới Việt Nam. Không ngờ chính cái ngày dư này đã trở 

thành cái then chốt cho chúng tôi được hưởng một số bonus đặc biệt bất ngờ trong 

chuyến đi. 
     Riêng cuộc viếng thăm truyền giáo ở Giáo Phận Bắc Ninh, phái đoàn TĐCTT chúng 

tôi được một trong hai vị linh mục thừa sai hoạt động truyền giáo ở đây dẫn đến thăm 

viếng hai nơi: Giáo Họ Văn Thạch và Giáo Xứ Đại Điền. 

     Giáo Họ Văn Thạch được vị linh mục hướng dẫn coi sóc là một trong 5 Giáo Họ 

(Hồng Đường, Gia Cát, Quang Yên và Ngọc Mỹ) thuộc Giáo Xứ Văn Thạch, 

     Giáo Xứ Đại Điền là một giáo xứ được 1 trong hai vị linh mục này phục vụ, bao gồm 

các Giáo Họ Đại Điền, Sơn Định, Sơn Thanh,  Sơn Nam, Liễn Sơn, Hợp Châu. 

C 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninhhttps:/vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninhhttps:/vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninhhttps:/vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninhhttps:/vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninhhttps:/vi.wikipedia.org/wiki/Gi%25C3%25A1o_ph%25E1%25BA%25ADn_B%25E1%25BA%25AFc_Ninh
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Tam Đảo 
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Nhà Thờ Cổ và Nhà Khách Nữ Vương Hòa Bình 

 

Tuy nhiên, trước khi đi thăm hai nơi 

này, chúng tôi đã được vị linh mục đầu 

tiên là vị linh mục chúng tôi liên lạc từ 

Mỹ dẫn đến trọ đêm ở Nhà Khách Nữ 

Vương Hòa Bình của Giáo Phận Bắc 

Ninh ở Tam Đảo, nơi được Giáo Phận 

xây cất để lấy quĩ sinh hoạt cho Giáo 

Phận, một vùng núi cao hơn và mát mẻ 

hơn Đà Lạt, nhưng khó đi hơn Đà Lạt. 

Chiếc xe du khách 45 chỗ ngồi khá to 

lớn của chúng tôi có những lúc đã phải 

nép sát mình sang một bên khi có xe từ 

trên đi xuống. Cho tới khi chỉ còn hơn 1 

cây số nữa là tới nơi thì dừng lại không 

dám lên nữa, vì đường càng hẹp dần và 

lại bị nứt nẻ đang cần sửa chữa. 

 

 
 

Gần một tiếng sau, khi thăm dò thấy 

khá an toàn, xe mới bắt đầu thận trọng 

lên dốc. Nhưng ở tại ngay Nhà Khách 

Nữ Vương Hòa Bình, muốn lên chỗ đậu 

gần thì lại bị một cái bậc hơi khó vượt 

qua. Nếu xe không lên được tới nơi gần 

Nhà Khách thì phái đoàn của chúng tôi 

chắc không còn sức mà lôi hết các thứ 
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đựng hành lý của mình lên để phân 

phối lại các đồ chung (thuốc men, quần 

áo cũ v.v.), được chia đều cho từng 

người, đề phòng bị tịch thu ở phi trường 

khi xuống máy bay, những thứ đồ 

chung cần phải thu gọn lại và chia thành 

từng thùng riêng biệt để dễ dàng phân 

phối cho các nơi chúng tôi tới từ ngày 

hôm sau. 

 

 
 

Trong khi chờ đợi xe tìm cách lên tận 

chỗ đậu của Nhà Khách này, chúng tôi 

đã phải đi bộ leo dốc lên băng qua ngõ 

nhà thờ, một nhà thờ cổ được xây trên 

100 năm từ thời Pháp thuộc, một di tích 

lịch sử tôn giáo trên Tam Đảo chỉ có một 

gia đình Công giáo duy nhất trong số 

nhà cửa và dân chúng không ít ở khu du 

lịch này. Sau nghi thức chào đón, chia 

phòng và nhận phòng xong, chúng tôi 

cùng nhau ăn tối. Sau đó chúng tôi qui 

tụ lại lắng nghe vị linh mục thừa sai ở 

vùng này là vị tôi đã từng liên  lạc nhiều 

lần từ Mỹ, chia sẻ về kinh nghiệm 

truyền giáo của ngài và về các nhu cầu 

truyền giáo ở đây. Các vị linh mục thừa 

sai ở đây nói chung, bao gồm cả bản 

thân của ngài, cũng không được dễ 

dàng hoạt động, kể cả trên đường đi 

mục vụ đây đó lẫn khi giảng dạy trong 

nhà thờ v.v. 
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May quá, khi họp gần xong, chúng tôi 

được báo là xe đã lên tới nơi chúng tôi 

mong muốn. Thế là, sau khi họp xong, 

chúng tôi đã ra xe lôi bao nhiêu là đồ 

vào trong phòng khách rộng rãi để phân 

phối lại các đồ chung và cho vào từng 

thùng một. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ 

hoàn tất việc phân chia cần thiết này sau 

Thánh Lễ tối hôm ấy, vì hôm đó, Thứ Ba 

20/9/2016, chúng tôi ở trên máy bay từ 

Đài Loan về tới Hà Nội vào lúc 11:05 

phút sáng, chưa được tham dự Thánh 

Lễ hằng ngày như lòng mong ước. Cuối 

cùng chúng tôi đã chia tay nhau về 

phòng ngủ sớm bao nhiêu có thể để có 

thể dự lễ 5 giờ sáng hôm sau. Nhưng, vì 

là một nơi trọ được trong khách sạn, 

như khách sạn Rạng Đông ở Sài Gòn 

vào tối đêm ngày 7/10/2016 sau này, 

trước khi đi ngủ mỗi người chúng tôi 

còn phải khai báo tên tuổi và ngày sinh 

của chúng tôi theo giấy thông hành để 

nơi trọ trình báo cho công an địa 

phương, hay trình cho công an địa 

phương nếu bị tra xét. 

 

 
 

Sáng sớm hôm sau, sau Thánh lễ trong 

nguyện đường mát lạnh và điểm tâm, 

chúng tôi đã qui tụ lại ở phòng khách để 

cảm tạ quí sơ được Giáo Phận mời gọi 

phục vụ ở đây cũng như quí cha đại 

diện giáo phận coi sóc nhà thờ cùng nhà 
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khách. Chúng tôi đã trao 2 bao thư cho 

các sơ: 1 bao thư 250 Mỹ kim để cảm tạ 

quí sơ về việc phục vụ bữa ăn và chỗ 

ngủ cho chúng tôi, và 1 bao thư 500 Mỹ 

kim tặng riêng cho việc truyền giáo của 

dòng các sơ, cùng với một bao thư 200 

Mỹ kim nữa biếu tặng vị linh mục đại 

diện giáo phận. Ở chỗ trọ ngủ đêm và 

ăn uống nào cũng thế, ngoài số tiền 

truyền giáo và bác ái cứu trợ, cách riêng 

dòng nữ, riêng tôi còn tặng  ang 2 tác 

phẩm về tu đức của tôi nữa là cuốn Đời 

Cầu Nguyện (1992) và Cơn Khát Núi Sọ 

(2005). 

 

Trong lời tạ từ, đại diện phái đoàn 

truyền giáo TĐCTT, tôi đã bày tỏ cảm 

nhận của mình là, vào ngay ngày đầu 

tiên của chuyến Hành Trình Truyền 

Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương 

Xót 2016, chúng tôi không ngờ đã được 

Chúa đưa lên một nơi cao như ở Tam 

Đảo ấy, để được ở với Người dù chỉ một 

đêm, như được Người đặc biệt chọn lọc, 

nhờ đó, chúng tôi mới có thể cùng 

Người xuống núi gặp gỡ dân chúng ở 

lưng chừng núi là nơi hội ngộ thần linh 

giữa Người và các môn đệ cùng dân 

chúng đang chờ đợi gặp Người (xem 

Luca 6:12-13, 17-18). 
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Giáo Họ Văn Thạch 
 

Ở Giáo Phận Bắc Ninh, phái đoàn chúng 

tôi chưa được đến thăm viếng anh chị 

em lương dân, như ở Kontum hay Ban 

Mê Thuột sau này, mà vì lý do tình hình 

địa phương bấy giờ không cho phép, 

chúng tôi chỉ được một vị linh mục đi xe 

gắn máy âm thầm dẫn chiếc xe du 

khách 45 chỗ ngồi của chúng tôi đến 

thăm viếng những nhà thờ và nhà xứ 

của các giáo họ và giáo xứ mà thôi. 

Chắc Chúa muốn đưa chúng tôi đi từ 

từ. Trước hết là lắng nghe các vị linh 

mục thừa sai chia sẻ kinh nghiệm truyền 

giáo và quan sát địa điểm truyền giáo ở 

những miền xa xôi hẻo lánh nghèo khổ 

của các vị. Nhờ đó, chúng tôi mới thấy 

được tình trạng dấn thân hy sinh của 

các vị chẳng những về những khó lhăn 

thiếu thốn ngoài thể lý mà còn về những 

thách đố gay go trong tinh thần nữa. 
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Giáo Họ Văn Thạch có một ngôi nhà 

thờ, đúng hơn là một nguyện đường 

nho nhỏ, ở một khu vực xa xôi hẻo lánh 

bần cùng khốn khó, rất xứng hợp với 

tình hình dân số tín hữu khiêm tốn ở đó, 

một nơi có những lúc, những lần, những 

dịp mà chính vị linh mục của giáo họ 

này phải đích thân đến tận chính chỗ họ 

ở để dâng lễ cho họ và thăm viếng cùng 

ủy lạo họ v.v. 

Ngôi nhà thờ Giáo Họ Văn Thạch 

tuy  nhỏ bé, ẩn khuất và hoang sơ lại trở 

thành một sự lạ, vì ngôi nhà thờ được 

lấy lại nhờ sự can thiệp của một cựu 

đảng viên cộng sản đã từng là Kitô hữu 

Công giáo ở địa phương ấy.  

 
 

 

 

 

 

Giáo Xứ Đại Điền 
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Ngày 22-25/9/2016 
 

 

 Giáo Phận Hưng Hóa, chúng tôi đã liên lạc, trước hết, bằng điện thoại với Dòng 

Mến Thánh Giá Hưng Hóa về tình hình truyền giáo ở địa phương này, nhờ đó 

nhà dòng giúp chúng tôi có thể đóng góp phần nào thiện chí truyền giáo của 

chúng tôi ở đây.  

 

Ở 
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Thế nhưng, sơ bề trên mà tôi chưa hề 

quen biết đã thách đố chúng tôi bằng 

những câu hỏi là có dám chịu gian nan 

khốn khó và nguy hiểm hay chăng? Tôi 

đã thẳng thắn trả lời sơ bấy giờ và còn 

tái khẳng định với sơ qua email ngày 

25/7/2016 như sau: 

“Sơ Vĩnh ơi, … những lời của sơ chẳng những không làm cho chúng con nói chung và bản thân 

con nói riêng cảm thấy sợ hãi mà còn càng phấn khởi hơn nữa, không thể nào không đến 

tận những nơi truyền giáo đầy hấp dẫn ấy, vì Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) của 

chúng con về VN lần này mục đích là để thực hiện chuyến Truyền Giáo đầu tiên của nhóm 

chúng con nhân dịp Năm Thánh Thương Xót 2016 được mở ra cho toàn thể Giáo Hội bởi một Vị 

Giáo Hoàng ‘xông mùi chiên’ (28/3/2013) và thao thức muốn thấy ‘Giáo Hội nghèo và cho 

người nghèo’ (16/3/2013). Chính Lòng Thương Xót Chúa (LTXC) đã là nguyên động lực 

thúc đẩy chúng con hưởng ứng lời kêu gọi ở Balan (17-18/8/2002) của Thánh Giáo 

Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Thừa Sai Thương Xót, để trở thành một Nhóm TĐCTT … xông 

pha đến với những người anh chị em hèn mọn nhất của Chúa Kitô ở bất cứ nơi nào trên thế 

giới, đầu tiên ở chính tại quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta, bằng chuyến Mission VN 

Năm Thánh Thương Xót 2016 này, như Nhóm TĐCTT chúng con hằng năm 2 lần vẫn đến với 

những anh chị em bần cùng vô gia cư giữa thành phố Los Angeles ở Cali Hoa Kỳ….” 
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Thế rồi sau đó, vào ngày 26/7/2016, tôi 

đã nhận được email của sơ với nguyên 

nội dung bao gồm đủ mọi thứ chúng tôi 

cần biết để có thể thực hiện một chút 

thiện chí truyền giáo của mình ở Giáo 

Phận Hưng Hóa qua sự hướng dẫn và 

trợ giúp của Dòng Mến Thánh Giá 

Hưng Hóa như sau: 

- Đọc email, thấy bác và  nhóm 

TĐCTT  tràn đầy tâm huyết của sứ điệp 

tình thương! Tạ ơn Chúa  đã thương gửi 

những sứ giả của TĐCTT đến với 

những người dân nghèo trong Giáo 

phận Hưng Hóa . 

- Hội dòng  sẵn sàng và rất vui  để  đón 

tiếp nhóm. Hội dòng rất vui có dịp cộng 

tác trong việc từ thiện bác ái 

này.  Nhà  dòng sẽ có các sơ cùng đi 

với  bác và nhóm. 

- Ở Giáo phận Hưng Hóa có rất nhiều 

điểm dân nghèo khổ nhất là vùng dân 

tộc thiểu số. Họ ở những vùng sâu xa, 

đèo heo hút gió, hang sâu cùng cốc. Có 

những  nơi gian nan lắm, chúng  ta 

không thể  một hai ngày mà tới đó 

được. Có những nơi phải đi bộ 10 tiếng 

mới tới được bản, đường dốc cao vực 

thẳm khó khăn, không phải ai cũng có 

thể đi bộ tới đó được. 

- Hôm trước con nói tới Chiềng Ân 

thuộc tỉnh Sơn La. Lên tới đỉnh Chiềng 

Ân có cảm giác như sắp đến cổng trời!!! 

Ngay sau hôm gặp bác, con đã liên lạc 

với Linh mục phụ trách vùng đó.  Ngài 

cho biết  họ mới gặp thiên tai về bão, 

nhà cửa cũng thiệt hại nhiều. Tuy nhiên, 

hiện tại đang có khó khăn, chưa tiện 

để  chúng ta đến đó dịp này, nhưng để 

dịp khác. 

- Chúng ta đến 2 nơi khác cũng thuộc 

về tỉnh Sơn La 

1/ Vùng Sông Mã cách Nhà Dòng (thị 

xã Sơn Tây) khoảng 300 km (gồm Mai 

Sơn, Sông Mã, Chiềng Công, Chiềng 

Ân), với chừng 1500 nhân danh cùng 

khoảng 240 gia đình nghèo khổ. 

2/ Vùng Phù Yên thuộc Giáo Xứ Kiệt 

Sơn: Khoảng 700 nhân danh (160 gia 

đình) 

3/ Dự tính  mỗi gia đình  một phần quà 

với trị giá  khoảng 300.000 VND = 15 

USD, số tiền này  sẽ  mua cho mỗi  gia 

đình: 1 cài màn muỗi (70 ngàn VN), 10 

kg gạo hay 1 thùng mì tôm (100 ngàn 

VN); 2 chai nước mắm (32 ngàn VN), 1 

ký bột nêm (58 ngàn VN), 2 kg đường 

(40 ngàn VN).  

4/ Họ thường ở trong những căn nhà 

xập xệ, tường bằng đất hoặc phên nứa, 

mái tranh, nền đất nhem nhuốc. Nếu 

giúp cho họ đổ lại cái nền nhà bằng xi 

măng hoặc cho họ những tấm lợp thì 

cũng rất tốt.  

5/ Nhưng hướng thứ 2  này thì phải mất 

nhiều tiền, nhiều thời  gian, chưa khả 

thi. Gia đình nào cũng cần, chắc mình 

chưa làm ngay được. Sau này, nếu 

muốn, nhóm  có thể mỗi năm nhóm 

giúp cho một vài gia đình thì sẽ tính 

sau. 
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6/ Cuộc sống  của họ lam lũ đói khổ, 

vùng rừng núi nhiều muỗi, vì thế trong 

dịp này nhóm có thể cho họ những 

quà cho nhu cầu cần thiết hiện tại. Vì 

thế, chúng  ta sẽ chọn hướng thứ nhất. 

7/ Dự chi phí: 420 gia đình x 300.000 đ = 

126.000.000 đ tương đương  5,727.00 

USD (một trăm hai mươi sáu triệu 

đồng  = tương đương 

với  khoảng gần sáu ngàn dollars)  

8/ Bản làng của họ mình không thể đi xe 

30 chỗ tới đó được, vì họ ở mãi sâu xa, 

cao trên đồi núi, có thể mỗi quả đồi có 

vài gia đình. Họ phải đi bộ hoặc đi xe 

gắn máy từ bản  tới một điểm (nhà thờ), 

ở đó mình gặp họ và cho họ quà. Hai sơ 

ở Mai Sơn tặng 200 USD trong số tiền 6 

ngàn của nhóm để họ tùy nghi lo liệu 

xăng xe của họ. 

 

Phái đoàn TĐCTT chúng tôi đã được Sơ 

Tổng Phụ Trách Nguyễn Thị Vĩnh Dòng 

Mến Thánh Giá Hưng Hóa và một số sơ 

được chỉ định tiếp đón tận tình và nồng 

nhiệt, lo cho chúng tôi chỗ ngủ (tuy chật 

chội vào lúc nhà dòng đang có khóa linh 

thao cuối năm cho cả 150 chị em trong 

dòng, một hội dòng giờ đây con số đã 

lên tới trên 500 phần tử) lẫn ăn uống 

một cách đầy đủ nếu không muốn nói là 
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khá thịnh soạn trong thời gian 2 đêm chúng tôi ở đây. 

 

Thoạt tiên các sơ tính thuê hotel Lâm Ký 

cách nhà dòng 2 km để chúng tôi ngủ 

đêm cho thoải mái hầu lấy sức mà đi 

truyền giáo, nhưng chúng tôi lại tha 

thiết xin cho được ở trong nhà dòng, cho 

dù nằm đất để được sống đúng tinh 

thần truyền giáo, cần phải lăn lộn khổ 

cực như chính những người anh chị em 

nghèo khổ chúng tôi sẽ gặp và như 

chính các vị thừa sai truyền giáo ở tại 

các khu vực truyền giáo. 

Ngoài ra, nhờ ở trong nhà dòng mà 

chúng tôi chẳng những được ăn cơm 

nhà Đức Chúa Trời do chính các sơ nấu 

và phục vụ mà còn được tham dự hai 

giờ Kinh Phụng Vụ Ban Mai và hai 

Thánh Lễ cùng với cả nhà dòng từ 5 giờ 

sáng trong bầu khí thật linh thiêng, 

hoàn toàn khác với bầu khí ở các nhà 

thờ thuộc những giáo xứ hay cộng đoàn 

Việt Nam chúng tôi vẫn tham dự và 

sinh hoạt. Sáng hôm đầu tiên, sau 

Thánh Lễ và điểm tâm, chúng tôi ra 

trước hang Đức Mẹ để cùng nhau dâng 

ngày cho Mẹ và hát hiệu ca TĐCTT 

cùng hô vang 3 lần câu tâm niệm LTXC: 

“Giêsu ơi – con tin nơi Chúa!” 
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Còn nữa, có hai sơ đại diện nhà dòng là 

Sơ Hoạch và Sơ Luyến đã dẫn phái 

đoàn chúng tôi đến hai chốt điểm 

truyền giáo là Phù Yên và Mai Sơn. Trên 

xe hai sơ đã sinh hoạt vui tươi với 

chúng tôi.  
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Giáo Họ Phù Yên 
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Nếu ở Giáo Phận Bắc Ninh, vì tình hình 

không cho phép, phái đoàn TĐCTT 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 

Năm Thánh Thương Xót 2016 của chúng 

tôi chỉ được dẫn đến viếng thăm 2 trong 

3 chốt điểm truyền giáo là nhà thờ và 

nhà xứ của giáo họ Văn Thạch và Giáo 

Xứ Đại Điền thì ở Giáo Phận Hưng Hóa, 

chúng tôi bắt đầu được gặp gỡ chính 

những người anh chị em mà chúng tôi 

muốn gặp ở những vùng xa xôi hẻo 

lánh, không phải là chúng tôi đến với họ 

ở ngay chính chỗ họ sống, rất ư là xa 

xôi, mà họ đến với chúng tôi ở một giáo 

họ gần họ nhất là Phù Yên và Mai Sơn, 

cách họ từ 40 gần nhất đến 90 cây số xa 

nhất. Để đến nhận quà của chúng tôi tại 

2 giáo họ Phù Yên và Mai Sơn, họ phải 

đi từ 3-4 giờ sáng bằng xe gắn máy, đại 

diện cho gia đình họ và một số gia đình 

khác không có xe gắn máy. 

Khi chúng tôi đến từng nơi ấn định là 

hai giáo họ này thì họ đã chờ chúng tôi 

sẵn ở đó rồi. Họ đã được kêu gọi ra giúp 

chúng tôi khuân những bao màn muỗi 

để làm (một trong những thứ) quà biếu 

tặng họ từ xe du khách của chúng tôi 

được mang từ Dòng Mến Thánh Giá 

Hưng Hóa đến mang vào nhà xứ.  
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Chúng tôi đã chào hỏi họ. Hỏi thăm họ. 

Biếu tặng quà cho họ cùng với vị linh 

mục phục vụ họ ở đó, theo danh sách đã 

được liệt kê để nhận quà. Sau đó họ tìm 

cách chằng buộc các thứ quà có vẻ cồng 

kềnh để làm sao có thể mang được hết 

một chuyến về đến nhà một cách bằng 

an vô sự, bao gồm cả vấn đề an ninh, kể 

cả bị rải đinh đọc đường hay vào lúc 

không thể bị lưu ý và chặn đường v.v. 

Vì cảm thuơng họ chịu đói chịu khát 

suốt từ sáng sớm tới giờ ấy, lại vất vả 

với quà tặng mang về, chúng tôi đã 

chẳng những thay nhau và cùng nhau 

giúp họ lo chằng bó các thứ quà tặng mà 

còn lo cho họ ăn uống một chút những 

gì chúng tôi không ngờ mang theo bấy 

giờ.  

Thậm chí chúng tôi đã nói với vị linh 

mục ở đó rằng xin cho họ bữa trưa đã 

được ngài sẵn sàng dọn ra khoản đãi 

chúng tôi để họ ăn trước khi họ về, 

nhưng nếu họ ngồi ăn thì lại không kịp 

thời điểm an toàn trên đường về. Chúng 

tôi đành ngậm ngùi thương  cảm, ăn 

bữa trưa khó nuốt, thật sự là không 

ngon bằng các bữa trước, sau khi chia 

tay những người anh chị em mà chúng 

tôi biết rằng sẽ chẳng bao giờ còn gặp lại 

họ lần thứ hai. 
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Giáo Họ Mai Sơn 

 

Có  thể  nói chúng tôi đã trải qua một 

đêm truyền giáo đích thực ở giáo họ 

Mai Sơn này, vì chúng tôi đã sẵn sàng 

chịu thiếu thốn và chật vật về vấn đề vệ 

sinh và ngủ nghỉ, cho dù chúng tôi đã 

được các sơ đặt phòng ở nhà trọ hay 

mời đến nhà người thân quen ngủ. 

Chúng tôi không thể nào quên được 

đêm hôm ấy. Riêng tôi ngủ ở ngoài 

hàng hiên trống trải lạnh lẽo với hai anh 

trong phái đoàn, thay vì lên gác cuối 

nhà thờ như được giành sẵn chỗ cho.  

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

53 

 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

54 

 

 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

55 

 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

56 

 

 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

57 

 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

58 

 

Trên đường về Nhà Dòng MTG Hưng Hóa từ Giáo Họ Mai Sơn, chúng tôi ghé Giáo Xứ 

Kiệt Sơn mà Giáo Họ Mai Sơn thuộc về để ăn trưa, và sau đó kính viếng Đền Thánh 

Lòng Thương Xót Chúa linh thiêng ở Giáo Xứ Hòa Bình GP Hưng Hóa. 
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Chúng tôi đã gửi email ngày 14/10/2016 đến sơ bề trên: “để bày lòng tri ân cảm tạ của 

chung phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương tham gia Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 

Năm Thánh Thương Xót 2016… vì:   

1-Sơ vẫn cố gắng tiếp đón phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương 20 người chúng con trong 

thời gian dòng của sơ đang có khóa linh thao cuối cùng trong năm cho cả gần 200 sơ tham dự, 

chật chỗ, mà chúng con lại không muốn ngủ ở hotel như sơ đề nghị, cứ đòi ngủ ở trong dòng của 

sơ, cho dù nằm đất theo tinh thần truyền giáo đích thực v.v.  

2- Sơ đã cho hai sơ (Hoạch và Luyến rất dễ thương và đáng mến) dẫn chúng con đi 2 ngày đến 

hai chốt điểm truyền giáo là Phù Yên và Mai Sơn để nhờ đó chúng con có thể được thăm viếng 

và biếu tặng một chút quà nhỏ mọn của chúng con cho những người anh chị em đồng bào thiểu 

số ở những vùng sâu vùng xa sống vô cùng khốn khổ.  

3- Sơ đã lo liệu cho chúng con những bữa ăn thật là ngon lành đầy bổ dưỡng qua các sơ trong 

dòng, những khuôn mặt và bàn tay tận hiến rất vui tươi phục vụ chúng con và lo cho chúng 

con đủ thứ, kể cả giúp chúng con chuyển người và đồ vào ngày cuối cùng trong mưa gió với 

những chiếc dù che phủ cả người lẫn đồ của chúng con.  

4- Sơ đã không quản ngại giờ giấc đang rất ư là bận bịu lo cho chung dòng của sơ bấy giờ vào 

lúc tĩnh tâm đông người và chật chội để đến gặp gỡ chúng con hai lần, lúc đầu tiên và lúc cuối 

cùng, với những lời đầy khích lệ cho tinh thần của chúng con, bao gồm cả việc thách thức chúng 

con hãy dấn thân “cứ đãi cho muỗi một bữa” (nhưng muỗi lại chẳng thèm cái thân mình tro bụi 

hèn hạ xấu xa của con dù suốt cuộc hành trình con không bao giờ nằm màn).   

Và chúng tôi đã nhận được email hồi âm của sơ ngày 16/10/2016 như thế này: 

“Cám ơn Bác và nhóm đã quan tâm đến Hội dòng và giáo phận chúng con, đã dành  tình yêu 

thương quảng đại, không ngại những  hy sinh, những gian nan vất vả để  đến  với chúng con và 

 nối vòng tay  đến với những người  nghèo khổ. 

 

“Chúng con rất cảm động về những nghĩa cử và sự dấn thân của Nhóm. Chúng  con hy vọng sẽ 

có nhiều cơ hội để cùng với Bác và nhóm TĐCTT để tiếp tục những bước chân đến với vùng 

‘ngoại ô’ như Đức Thánh Cha mời gọi. 

 

“Chúng con cám ơn bác về những lời cầu chúc sâu sắc Bác dành cho chúng con.   

 

“Chúng con kính chúc bác và nhóm TĐCTT ngày một lớn lên trong ân sủng và tình yêu của 

Chúa!” 
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Ngày 24-25/9/2016  
 
 
 

áng Thứ Bảy 24/9/2016, Dòng Mến Thánh Giá Hưng Hóa không có lễ sang. Bởi 

thế, trước khi đến Dòng Mến Thánh Giá Vinh, chúng tôi đã ghé qua Thanh Hóa, ở 

Giáo Xứ Tân Đạo để ăn trưa và dự lễ theo lời mời của Cha Sở Quê quen thuộc, vị 

linh mục được LTXC quan phòng thần linh sai đến để ban phép lành của Người cho 

phái đoàn và chuyến đi vừa tới Việt Nam và đang ở Hà Nội đón người chị em do ngài 

chở tới. 

 

 

S 
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Thật sự ra phái đoàn TĐCTT trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm 

Thánh Thương Xót 2016, thoạt đầu, chỉ có ý ghé qua hội dòng MTG Vinh này để trọ qua 

đêm, nhờ đó thăm Sơ Trần Kim Dung, một sơ thuộc Nhóm TĐCTT (khóa VII – 2013 khi 

sơ tham dự tĩnh tâm ở Giáo Phận Orange California), thế thôi, để rồi hôm sau lên 

đường về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang ở Quảng Trị. 

 
 

Thế nhưng, không ngờ nơi chốn này lại 

trở thành một chốt điểm đặc biệt làm 

trệch hướng đi, đúng hơn xoay hướng 

đi của chúng tôi một chút, liên quan đến 

việc bác ái cứu trợ là việc chúng tôi 

không chủ trương trong chuyến đi 

mang tính cách triệt để truyền giáo 

nhắm vào dân ngoại ở các vùng sâu 

vùng xa, như ở Giáo Phận Hưng Hóa 

trước đó hay ở Kontum hoặc Ban mê 

Thuột sau đó. 

 

Đúng thế, vì vào giờ chót không đi Sông 

Gâm ở Tuyên Quang thuộc Giáo Phận 

bắc Ninh nữa, chúng tôi đã thay ngày 

còn dư này bằng một ngày ở lưu lại 

Dòng Mến Thánh Giá Vinh một ngày 

nữa, ngày chúng tôi xin các sơ dẫn 

chúng tôi đi thăm hai cô nhi viện khuyết 

tật ở gần nhà dòng, hai nơi vốn được 

Cha Nguyễn Đức Minh là phó tổng linh 

hướng của nhóm chúng tôi ở Mỹ bảo trợ 

hằng năm, ngài đã ngỏ ý xin chúng tôi 

ghé thăm họ. Chúng tôi đã nhận lời 

ngài, nên tiện thể chúng tôi muốn ghé 
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thăm cả anh chị em nạn nhân của thảm 

họa cá chết nữa, trong vòng một ngày. 

Không ngờ, khi đến nơi, nhờ sự hướng 

dẫn của sơ bề trên, chúng tôi mới biết 

rằng địa điểm của các nạn nhân bị thảm 

họa cá chết là ở Hà Tĩnh, cách nhà dòng 

100 cây số trên đường xuôi vào miền 

Trung, tiện đường về Phong Nha và 

Trung Tâm Lavang là những nơi chúng 

tôi có dự tính tới. Ngoài ra, sơ bề trên 

còn cho chúng tôi biết rằng Dòng Mến 

Thánh Giá Vinh có một cơ sở ở Phong 

Nha, nhóm có thể ghé qua trọ ở đó 

trước khi về Trung Tâm Lavang. 

 

Thế là chúng tôi chỉ trọ qua một đêm 

duy nhất tại trụ sở chính của Dòng Mến 

Thánh Giá Vinh ở Nghệ An. Khi tới nơi, 

cho dù trời vừa mưa vừa tối, sơ bề trên 

cùng sơ phó bề trên trẻ trung đã ra tận 

cửa xe bắt tay chào đón từng người 

chúng tôi, sau đó, hai vị đã chỉ cho 

chúng tôi chỗ ngủ trước khi chúng tôi 

ăn cơm tối. 
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Sáng hôm sau, tham dự Giờ Kinh Phụng 

Vụ Ban Mai và Thánh Lễ Chúa Nhật 

(thay vì 5 giờ sáng thì sớm hơn nửa 

tiếng theo chương trình bác ái tông đồ 

của vị linh mục đồng tế từ Mỹ về), và 

điểm tâm xong, chúng tôi được sơ bề 

trên, trước hết, dẫn đi một vòng tham 

quan nội khu của nhà dòng, sau đó, đã 

sử dụng 2 chiếc xe nhỏ của dòng, (thay 

vì xe du khách 45 chỗ chở chúng tôi, bấy 

giờ cũng cần phải nghỉ ngơi thay ống xì 

hơi vừa bị trục trặc chiều hôm trước), để 

đích thân sơ, ở một trong hai xe, đã chở 

chúng tôi đến thăm hai cô nhi viện, một 

(ở hơi xa) của chính dòng của sơ, và một 

(ở gần) của Dòng Thừa Sai Bác Ái Giáo 

Phận Vinh (chứ không phải của Mẹ 

Thánh Têrêsa Calcutta). 

 Chúng tôi đã về lại nhà dòng để ăn trưa 

rồi từ giã. Chúng tôi đã trân trọng tạ ơn 

nhà dòng bằng một số hiện kim, cho dù 

sơ bề trên không lấy nhưng chúng tôi 

cũng như xin sơ vui nhận cùng với số 

tiền 5 trăm Mỹ kim biếu tặng nhà dòng 

cho việc bác ái xã hội của dòng. Ngoài 

ra, chúng tôi cũng trao cho dòng số tiền 

$2,500.00 Mỹ kim để mua quà tặng cho 

các nạn nhân của thảm họa cá chết ở Hà 

Tĩnh, chưa kể số tiền 1 ngàn Mỹ kim 

tặng cô nhi viện tật nguyền của dòng sơ 

và 1 ngàn Mỹ kim nữa đã tặng cho cô 

nhi viện được các nữ tu Dòng Thừa Sai 

Bác Ái GP Vinh phục vụ. 
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Hai Cô Nhi Viện Tật Nguyền ở Nghệ An 

 

Sáng Chúa Nhật 25/9/2016, phái đoàn 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 

chúng tôi ghé thăm hai viện mồ côi vào 

một ngày mưa gió. Cả hai đều do hai 

nhà dòng nữ Việt Nam chăm sóc và tự 

lo phương tiện phục vụ, hoàn toàn 

không được chính phủ tài trợ gì cả. 

Viện mồ côi thứ nhất là Mái Ấm Thiện 

Tâm Faustina, nơi có gần cả trăm nạn 

nhân nam nữ, lớn bé, già trẻ, bao gồm cả 

những con người lành mạnh, không bị 

tật nguyền hay tâm thần, lớn nhất là 

một bà 84 tuổi và nhỏ nhất là một em 

gái 4 tuổi, một nơi được chăm sóc và 

thường trực canh chừng (kẻo bị leo rào 

ra đường nguy hiểm) bởi trên dưới 20 

nhân viên, đa số là các nữ tu Dòng Mến 

Thánh Giá Vinh, bao gồm cả một số 

thày đại chủng viện của giáo phận. 
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Chứng kiến tận mắt và được vây quanh 

bởi đông đảo các nạn nhân tật nguyền 

chúng tôi chưa bao giờ được gặp ở Việt 

Nam và cũng có thể là lần gặp gỡ đầu 

tiên và duy nhất trong đời của mình, 

những con người vì bị tật nguyền mà đã 

bị bỏ rơi trở thành mồ côi bất đắc dĩ, ai 

trong chúng tôi cũng bị xúc động và tự 

động nhào tới cho quà, nhất là các trẻ 

em, ẵm bế hay ve vuốt các em, như thể 

được va chạm vào chính các Dấu Thánh 

của Chúa Kitô. Tạ ơn LTXC đã cung cấp 

những ánh mắt và bàn tay xót thương 

của những tâm hồn nữ tu tận hiến cuộc 

đời để phục vụ họ. 

Chính tôi, khi còn phục vụ thành phần 

bị chậm phát triển (developmental 

disabled persons) ở Orange County 

California 24 năm (1985-2009), với tư 

cách là phối hợp viên dịch vụ (service 

coordinator) của cơ quan Regional 

Center of Orange County, đã từng 

chứng kiến thấy những ngưòi anh chị 

em hay trẻ em như thế rồi, mà hôm ấy 

vẫn  nghẹn ngào tắt tiếng khi ngỏ lời 

cùng các nữ tu ở Viện Mồ Côi thứ hai 

trước khi trao tặng cho nơi ấy món quà 

nhỏ của chung chúng tôi là 1 ngàn Mỹ 

kim. 

Cho tới sau khi vào Động Thiên Đường 

ở Phong Nha ngày hôm sau, tôi mới 

thấy được rằng hai cô nhi viện khuyết 

tật mà tôi cùng phái đoàn của tôi được 

dẫn tới viếng thăm hôm ấy cũng là 

những Động Thiên Đường, thậm chí 

còn tuyệt vời hơn cả Động Thiên Đường 

tự nhiên ở Phong Nha nữa. 
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Vì nếu những gì ở trong Động Thiên 

Đường Phong Nha giống như là các pho 

tượng tự nhiên, được hình thành bởi 

thạch nhũ qua bao năm tháng, trông hơi 

giống một nhân vật hay sự vật nào đó 

có thật nên đã được người thưởng lãm 

đặt tên cho như vậy (theo như những 

bảng đề ở đó), thì hình thù dị tật khác 

đời của những người anh chị em tôi, do 

chính Thiên Chúa tạo dựng nên, hoàn 

toàn ngoài ý muốn của họ, được qui tụ 

lại ở những cô nhi viện khuyết tật này 

cũng biến những nơi ấy thành Động 

Thiên Đường, thành Thiên Đường trần 

thế, cho cả nạn nhân lẫn phục vụ viên. 

Nếu chỉ có những con người hèn mọn 

nhất, như những người anh chị em tôi 

tận mắt chứng kiến hôm ấy, mới được 

Chúa Kitô tự đồng hóa với Người và 

hứa ban Nước Trời cho họ, thì không 

phải ở những nơi họ đang chung sống 

ấy chẳng phải là Động Thiên Đường 

ngay trên thế gian này hay sao: “Thà bị 

mất một phần thể mà vào Nước Trời 

còn hơn nguyên vẹn thân thể mà bị ném 

vào hỏa ngục” (Mathêu 5:30)! Một ổ 

điếm của những con người lành mạnh 

về thân thể, một sòng bài của những 

người có tiền ăn chơi bất chấp người 

nghèo khổ ngoài xã hội, một trung tâm 

phá thai hay lò diệt chủng hoặc các trại 

cải tạo cộng sản v.v. không phải như 

hỏa ngục hay sào huyệt của ma quỉ sao? 

Chúng ta là những con người lành 

mạnh cả về thể lý lẫn tâm thần thường 

tỏ ra thương hại những người anh chị 

em khuyết tật về thể lý (như bị mù, câm, 

điếc, mù, cùi v.v.), hay về tâm lý (chậm 

phát triển, khờ khạo, ngu dốt, ngớ ngẩn 

v.v.), hoặc về tâm thần (điên điên khùng 

khùng mát mát), thế nhưng chính chúng 

ta có thể còn bị tật nguyền nặng hơn họ 

nữa, vì tật nguyền của chúng ta về 

phương diện luân lý (đam mê nhục dục, 

tính mê nết xấu, tội lỗi gian ác, tham 

lam bất công v.v.), còn nguy hiểm hơn 

nữa, bởi chúng ta có nguy cơ đời đời bị 

mất phần rỗi của mình. 

Đó là lý do, những người anh chị em tật 

nguyền về thể lý, tâm lý hay tâm thần 

bất khả chữa trị trên thế gian này, khi có 

dịp gặp được họ, đối với chúng ta, nhất 

là khi chúng ta cảm thấy xúc động vì họ, 

họ cần phải làm sao để có thể trở thành 

một nhắc nhở cho chúng ta chính lời của 

Chúa Giêsu phạn dạy chí lý cho những 

người phụ nữ thành Giêrusalem khóc 

lóc cảm thương Người rằng: “Chớ khóc 

thương tôi, một hãy khóc thương cho 

chính bản thân mình và con cháu của 

mình” (Luca 23:28).  

Chúng tôi không ngờ được ghé qua 

Giáo Xứ Đông Yên ở Hà Tĩnh, giáo xứ 

Đông Yên mới (với một nhà thờ đang 

xây nghe nói nhờ một món tiền đã bồi 

thường trước đây) chứ không phải 

Đông Yên cũ (vẫn còn 172 gia đình vẫn 

còn kiên trì ở đó). Khi nghe chúng tôi 

muốn được dẫn đến thăm khu vực bị 

thảm họa cá chết và tặng quà cho các gia 

đình nạn nhân ở đây, sơ bề trên đã 

chẳng những cho hai sơ trong dòng đi 

trên xe của chúng tôi để dẫn chúng tôi 

đến Giáo Xứ Đông Yên, mà còn đích 

thân đến tận nơi với chúng tôi bằng xe 

riêng của sơ, để cùng chúng tôi trao 

tặng quà cho họ.  
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Vào ngày 14/10/2016, đại diện phái đoàn 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt Năm Thánh Thương Xót 2016, tôi 

đã gửi, ngoài email chung ngày 

11/10/2016 cho các dòng nữ mà chúng 

tôi được tiếp đón nồng hậu trong suốt 

chuyến đi, một email riêng cho sơ tổng 

Phụ Trách Hồ Thị Quy Dòng Mến 

Thánh Giá Vinh, nguyên văn như sau: 

 

Riêng Sơ, con cảm thấy cần phải viết thêm một email nữa để bày tỏ lòng tri ân cảm tạ đặc biệt 

của riêng cá nhân con cũng như của chung phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương tham gia 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 của con. 

Lý do là vì:  

1-Sơ đã (cùng với sơ phó bề trên) đến tận cửa xe để chào đón chúng con lần đầu tiên đến với 

dòng của sơ, và sơ đã thân tình bắt tay từng người chúng con đang mệt mỏi xuống xe vào lúc 

trời mưa lâm râm và trời đã tối;  

2- Sơ đã ân cần chỉ dẫn cho chúng con chỗ ngủ và đã cùng ngồi ăn uống với chúng con một cách 

hết sức bình dân, chưa kể các sơ khác phục vụ chúng con hết mình;  

3- Sơ đã thân tình dẫn chúng con đi tham quan mật khu nhà dòng rộng lớn đông đảo của sơ (1 

ngàn mốt phần tử bao gồm cả ở khắp GP Vinh);  

4- Sơ đã dẫn chúng con đến thăm hai cô nhi viện tật nguyền (một của chính dòng của sơ) để 

chúng con thấy được chẳng những nhiều người anh chị em khốn khổ đáng thương của Chúa 

Kitô mà còn thấy được cả sức sống nội tâm dồi dào sâu xa của chị em dòng sơ trong việc dấn 

thân vui tươi phục vụ cho Chúa Kitô nơi những mảnh đời bất hạnh;  

5- Sơ đã cho 2 sơ (Xuân và Hương) đi kèm theo xe của chúng con để dẫn chúng con đến tham 

qua vùng thảm họa cá chết ở Hà Tĩnh (cách nhà dòng ở Nghệ An 100 cây số);    

6- Sơ đã cho phái đoàn chúng con khi rời nhà dòng của sơ ở Nghệ An 12 chai rượu nho uống 

không say do dòng sơ làm, và chúng con đã uống từng chai mỗi ngày cho tới ngày về Mỹ;  

7- Sơ đã còn cho chúng con mấy hộp cu đơ (kẹo lạc dẻo) để đi ăn đường trước khi chúng con rời 

Hà Tĩnh về Phong Nha chiều hôm ấy ở Giáo Xứ Đông Yên mới;  

8- Sơ đã đích thân thay chúng con để đứng ra biếu tặng quà do chúng con giành cho họ ($2,500 

Mỹ kim) cho những người anh chị em bị thảm họa cá chết ở Giáo Xứ Đông Yên (mới), vì chúng 

con không còn giờ ở lại nữa dù sơ mời;  
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9- Sơ đã chỉ cho chúng con biết dòng của sơ có chỗ nghỉ ở Phong Nha để chúng con tiện đường 

từ Hà Tĩnh về Quảng Bình trọ ở Nhà Nghỉ Phượng Hà của dòng sơ để được tham quan Động 

Thiên Đường hôm sau;  

10- Sơ đã từ chối không lấy số tiền tri ân cảm tạ của chúng con về nơi ăn (3 bữa) chốn ở 

(1 đêm) tại dòng của sơ cho đến khi chúng ta đành phải ghép số tiền nhỏ mọn đó vào với số tiền 

truyền giáo và bác ái cứu trợ tặng dòng sơ.  

Một lần nữa, chúng con xin cám ơn sơ nhiều lắm. Hy vọng năm 2018, trở lại Việt Nam một lần 

nữa, chúng con sẽ lại được sơ (vẫn còn nhiệm kỳ bề trên) chăm sóc, nhờ đó chúng con có sức đến 

thăm một chốt điểm truyền giáo của dòng sơ (cách trụ sở chính của dòng 100 cây số) cũng như 

các nơi khác nữa. Chắc chắn chúng con cũng không thể nào bỏ qua hai cô nhi viện tật nguyền 

như năm nay.  

Xin sơ cầu nguyện cho chúng con với nhé, để chúng con sống xứng đáng với ơn gọi tông đồ giáo 

dân của chúng con như muối đất men bột giữa đời.  

 

Và sau khi về Mỹ 20 ngày, chúng tôi đã nhận được Thư Cám Ơn của sơ như sau 
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Niềm Vui Thương Xót: "Có lẽ tôi không nói được ngôn ngữ của họ, nhưng ít là tôi có thể mỉm cười" (Mẹ Têrêsa) 
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Ngày 26-28/9/2016  
 

Người Thượng và Người Kinh – Trung Tâm TM Lavang 
 
 

 
 

 húng tôi đến Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang, sau khi chúng tôi ghé tham quan 

Động Thiên Đường ở Phong Nha trong cùng ngày và ghé Cầu Bến Hải lịch sử 

vào buổi chiều hôm ấy.  C 
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Hầu hết chúng tôi đã nhận phòng ở tòa 

nhà trọ đêm tùy nghi đóng góp, chúng 

tôi sang dùng bữa tối ở một địa điểm 

gần đó, rồi trở về sửa soạn tham dự 

Thánh Lễ 7 giờ tối ở nguyện đường nhỏ 

gần Đài Đức Mẹ Lavang. 

 

Sáng hôm ấy chúng tôi không được dọn 

điểm tâm ở bên chỗ chúng tôi đã ăn bữa 

tối hôm trước, nhưng thay vào đó LTXC 

đã quan phòng thay cho chúng tôi bằng 

một bữa điểm tâm đột xuất còn ngon 

hơn thế nữa, toàn là trái cây cùng với 

hột vịt lộn và bánh ít bỏ ra ăn một cách 

vui vẻ và ngon lành, đủ sức để sinh hoạt 

truyền giáo và bác ái cứu trợ hôm ấy, 

cho dù không ăn trưa chăng nữa. 

Chúng tôi đã xin phép cha Hiền, giám 

đốc trung tâm Lavang để được ăn điểm 

tâm ngay trong tòa nhà chúng tôi trọ 

cũng là nơi có phòng ăn mà cha giám 

đốc vẫn dùng bữa, nơi mà sang hôm ấy 

ngài điểm tâm với ĐTGM Ngô Quang 

Kiệt, nơi Nhóm TĐCTT chúng tôi đã 

đón gặp Đức Tổng, sau đó trở lại điểm 

tâm cùng nơi và họp nhau tại chỗ  để 

sửa soạn cho 2 giờ sinh hoạt trong ngày. 

Hôm nay Nhóm TĐCTT mới bắt đầu 

chính thức mặc đồng phục mầu tím đau 

thương ở Lavang. 
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Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang tự mình 

là một trung tâm hành hương Thánh 

Mẫu, chứ không phải là một khu vực 

truyền giáo hay bác ái cứu trợ. Tuy 

nhiên, phái đoàn TĐCTT Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh 

Thương Xót 2016 đã lợi dụng linh địa 

Thánh Mẫu nổi danh nhất và tiêu biểu 

nhất của Giáo Hội ở Việt Nam để thực 

hiện việc truyền giáo và bác ái cứu trợ. 

Trước hết là việc truyền giáo: phái đoàn 

đã mời 250 anh chị em dân tộc thiểu số 

ở Khe Sanh hay thuộc Giáo Xứ Khe 

Sanh về Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang 

để gặp gỡ họ. Sở dĩ phái đoàn không tới 

với họ không phải là vì ngại hay sợ gian 

nan vất vả, mà là để chính họ có cơ hội 

ngàn vàng (“như một phép lạ” theo 

chính lời thú của Cha Chánh Xứ Khe 

Sanh) về Trung Tâm Thánh Mẫu 

Lavang với tư cách cả giáo xứ hay cả 

vùng Khe Sanh để tham dự Năm Thánh 

Thương Xót mà lĩnh Ơn Toàn Xá. Chi 

phí cho 10 chiếc xe chuyên chở và tiền 

bữa ăn trưa cùng bữa giải khát xế chiều 

đã được phái đoàn chúng tôi trang trải, 

chưa kể đến chính món quà hiện kim 15 

Mỹ kim cho mỗi gia đình mang về chiều 

hôm ấy nữa. 
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Trước khi ăn bữa gần trưa của họ, họ đã được Cha Xứ của họ dẫn vào tiểu nguyện 

đường Lavang để lĩnh Ơn Toàn Xá.  
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Sau bữa gần trưa của họ và bữa trưa của 

chính chúng tôi, cũng như sau khi 

chúng tôi gặp Cha Chánh Xứ Khe Sanh 

như ngài mong muốn sau bữa trưa của 

chúng tôi, chúng tôi đã đến sinh hoạt 

với anh chị em đồng bào thiểu số ở Khe 

Sanh trong khu vực lùm cây mát từ 1 

giờ 30 đến 3 giờ chiều.  
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Sau khi sinh hoạt nửa tiếng và bữa giải 

khát, họ cùng nhau đến Đài Đức Mẹ 

Lavang để viếng Đức Mẹ. Sau hết họ 

lĩnh món quà biếu tặng của chúng tôi và 

ra về. 
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Về việc bác ái cứu trợ: cùng ngày hôm 

đó, sau khi sinh hoạt với anh chị em 

đồng bào thiểu số ở Khe Sanh, từ 3 đến 

4 giờ, chúng tôi đã biếu tặng quà cho 

150 anh chị em tật nguyền địa phương 

quanh khu vực Linh Địa Lavang, được 

mời tới qua trung gian của cha giám đốc 

trung tâm, trong đó có 90 người bị 

khiếm thị, để nhận quà biếu tặng.  
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Chưa hết, con số 60 người nữa được 

tặng quà ngoài số tiền quĩ truyền giáo 

ấn định đã được một chị trong phái 

đoàn bao thầu, với số tiền khoảng 650 

Mỹ kim. 
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Cả 10 chiếc xe lăn (100 Mk 1 chiếc) và 10 

chiếc xe lắc (200 Mk 1 chiếc) cũng được 

một số chị trong nhóm chúng tôi ở 

Quảng Trị bỏ tiền ra bảo trợ cho những 

người anh chị em bị khuyết tật về di 

chuyển hay có những xe lăn hoặc xe lắc 

đã quá cũ, cần phải thay thế. 

 

 

Sau một ngày sinh hoạt vừa truyền giáo 

vừa tông đồ này, chúng tôi đã ăn tối và 

cùng nhau làm việc thiêng liêng chung 

vào buổi tối ngay trước Đài Đức Mẹ 
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Lavang, bao gồm 50 Kinh Mân Côi 

(trước) và Chuỗi Thương Xót (sau). Bởi 

hằng ngày chúng tôi vẫn cầu nguyện 

chung với nhau bằng hai Chuỗi Ngọc 

Yêu Thương này. Chúng tôi đã về ngủ 

đêm để sáng hôm sau tham dự thánh lễ 

xong thì lên đường ngay. 
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Đêm hôm đó chúng tôi trọ ở Nhà Thờ 

Giáo Xứ Phù Mỹ, nơi đang có các sơ 

Dòng Nữ Tý Chúa Giêsu Tình Thương 

của Cha Phạm Ngọc Tuấn, TLH TĐCTT 

phục vụ. Sáng hôm sau, chúng tôi ghé 

thăm Nhà Thờ Nhà Đá gần đó trước khi 

về Kontum. 
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29/9/2016:  

Giáo Điểm Đắc-Pơ – Giáo Phận Kontum 

 

 

ua vị linh mục thừa sai được giới thiệu ở địa phương đây, khi liên lạc với ngài để 

tìm hiểu tình hình truyền giáo, đối tượng truyền giáo, nhu cầu truyền giáo v.v., 

chúng tôi đã được biết, qua 2 emails, ngày 8/7/2016 và ngày 12/9/2016, như sau: 

“Một địa điểm của Giáo phận được mệnh danh là ‘VÙNG TRẮNG’ có nghĩa là không ‘TÔN 

GIÁO’ thuộc huyện Đắc pơ, Tỉnh Gia Lai. 

“Bước đầu chỉ là hiện diện, chia sẻ cuộc sống với đồng bào dân tộc thiểu số sắc tộc Bahnar sống 

rải rác ở khu vực này.  

“Ngày nay dân tộc thiểu số đã mất đi  nhiều (nếu không nói là bị bóc lột tận cùng: nhân phẩm; 

tài sản; kế sinh nhai; quyền lợi…..): Rừng không còn nên môi trường sống cũng bị huỷ hoại, đất 

đai bị chiếm đoạt nên kế sinh nhai cũng không còn; người già không được chăm sóc; trẻ em thiếu 

điều kiện sống…...Quanh năm chỉ sống với ‘mì và mía’ là những sản phẩm vốn dĩ  tầm thường 

và có rất ít giá trị. 

“Những điều kiện sống tốt, có công việc làm, người già được quan tâm, trẻ em được sống trong 

môi trường vệ sinh và nhất là có điều kiện học hành….. là điều bà con dân tộc cần hơn cả; Đầu 

tư cho môi trường; kế sinh nhai; học vấn; vệ sinh…..chính là những kế hoạch thiết thực và một 

sự đầu tư hiệu quả nhất cho cuộc sống của đồng bào thiểu số tại Tây Nguyên nói chung và vùng 

(này) nói riêng. Nhưng lại cần một kế hoạch lâu dài và cần nhiều sự đóng góp. 

“Đó là chưa nói đến những ‘khó khăn’ trong việc ‘chia sẻ Niềm vui Tin Mừng’ cho anh chị em 

đồng bào thiểu số!!!” 

“Xin các anh chị đến trong ngày 29.9. Nhưng thay vì thăm 3 điểm tại như đã hoạch định, thì 

xin các anh chị thăm 2 điểm nhỏ. Một điểm thăm viếng và chia sẻ quà như sự hiện diện của 

‘Lòng Chúa xót thương’, và một điểm nhỏ hơn  thăm, chia sẻ và ăn trưa với anh chị em tại điểm 

đó”. 

Q 
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Chính vì tình hình không dễ dàng như 

vậy, tương đương (hơn kém) với ở Giáo 

Phận Bắc Ninh, phái đoàn TĐCTT Hành 

Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm 

Thánh Thương Xót 2016 mới có được 

những giây phút trải qua như ở trong 

phim/truyện trinh thám.  

Hôm đó, từ Phù Mỹ Qui Nhơn Bình 

Định, nơi chúng tôi trọ qua đêm, hay 

đúng hơn nữa từ Nhà Đá cách Phù Mỹ 6 

cây số trên đường về Qui Nhơn, nơi 

chúng tôi không thể không ghé thăm 

một di tích lịch sử là ngôi nhà thờ cổ bị 

tàn phá cách đây trên 40 năm vẫn còn y 

nguyên như thế, một tàn tích hình như 

duy nhất trên quê hương đất nước Việt 

Nam cho thấy một tình trạng quốc biến 

kinh hoàng xẩy ra vào năm 1975, chúng 

tôi tiến sang Miền Tây Nguyên Trung 

Việt… trước hết là Kontum. 

 

Chuyến xe của chúng tôi bấy giờ đang 

tiến sang Kontum đấy, nhưng hầu như 

chẳng có điểm đến nhất định. Bởi vì, 

chính tôi là người liên  lạc với vị linh 

mục thừa sai ở đây mà cũng chưa hế 

biết mặt ngài và chẳng biết ngài ở đâu 

cho dù tôi đã xin địa chỉ của ngài để mà 

đến.  

Vào ngày 26/9/2016, khi chúng tôi đang 

ở Phong Nha thì nhận được email của 

ngài hỏi thăm như thế này: “Cuộc hành 
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trình truyền giáo của đoàn mình thế nào rồi 

anh? Muốn liên lạc với anh qua điện thoại 

để thống nhất về địa điểm đón quí anh chị 

cho ‘an toàn’” 

Bởi thế, sau khi được chúng tôi liên lạc 

với ngài bằng điện thoại, vị linh mục 

thừa sai ở Vùng Trắng Kontum rất tinh 

khôn biến báo như một thứ điệp viên 

không không biết (000 tức điệp viên 3 

không) này đã sử dụng điện thoại để 

hướng dẫn chuyến xe của chúng tôi một 

cách từ từ, từng chặng đường một: đã 

đến chỗ này chưa, nếu chưa thì cứ đi, 

bao giờ đến thì gọi, đã đến rồi thì đi tiếp 

đến chỗ kia… đến chỗ kia rồi thì đi tiếp 

đến chỗ nọ… cứ thế… cho tới khi chúng 

tôi nghe thấy ngài nói: “đã thấy xe rồi” 

(như chúng tôi đã báo cho ngài biết hình 

thù và bảng số xe của chúng tôi) mà 

chúng tôi chẳng thấy ngài đâu! Tôi đang 

chợt nghĩ chuyến xe đang bị dẫn vào 

một sào huyệt bí mật nào đây… thì thấy 

có mấy người đứng ở bên lề đường giơ 

tay vẫy vẫy! 

 

Tới nơi, ngài cho chúng tôi biết tình 

hình mới xẩy ra 2 tiếng trước đó ở ngay 

chỗ ngài đang đứng gặp phái đoàn. Sau 

đó ngài chia chúng tôi ra làm 3 toán 

nhỏ, 5 người theo người hướng dẫn vào 

một buôn làng của những người anh chị 

em dân tộc ở bên kia đường gần đó (có 

tôi cùng với 3 chị ở TX và 1 chị ở CA 
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theo 2 hướng dẫn viên), 10 người vào 

một làng khác bên này đường cũng gần 

đó (theo 2 vị hướng dẫn viên khác cùng 

với cả chiếc xe du khách của chúng tôi), 

còn 5 người nữa đi theo ngài (3 ở trên xe 

hơi với ngài còn 2 theo xe ôm) đến một 

làng khác là nơi an toàn hôm ấy tặng 

quà (còn hai làng cũng được phân chia 

đi thăm hôm ấy sẽ nhận quà sau vào lúc 

nào an toàn). 

 

Nếu ở Giáo Phận Bắc Ninh, phái đoàn 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 

chúng tôi, vì tình hình không cho phép, 

chỉ được đến thăm hai nhà thờ (Văn 

Thạch và Đại Điền), chưa được đến 

thăm lương dân hay giáo dân nghèo 

khổ ở đó, nếu ở Giáo Phận Hưng Hóa 

chúng tôi đã được gặp trực tiếp (ở Phù 

Yên và Mai Sơn) những người anh chị 

em thiểu số nhưng không gặp được hết, 

mà chỉ gặp được một số đại diện đến 

lĩnh quà tặng của chúng tôi, và nếu ở 

Trung Tâm Lavang Quảng Trị TGP 

Huế, chúng tôi đã được trực tiếp gặp tất 

cả anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số, 

nhưng chưa phải ở chính nơi họ ở và 

sinh hoạt là Khe Sanh, thì ở Kontum, lần 

đầu tiên chúng tôi được đến tận nhà của 

họ … và được sinh hoạt chung với họ, 

không phải kiểu sinh hoạt ở Trung Tâm 

Lavang, mà là do họ chủ động, bao gồm 

một bữa trưa do họ khoản đãi chúng tôi 

và trình diễn các tiết mục ca múa dân 

tộc. 
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Với tinh thần truyền giáo không ngờ 

thật là cao độ của mình được LTXC ban 

cho từng người ngay lúc bấy giờ, bất 

chấp những lời khuyên thận trọng từ 

những người mới về VN trước ở những 

nơi truyền giáo như thế này căn dặn cần 

phải đề phòng này nọ, chúng tôi ai nấy 

cũng đã thật sự và hết sức hòa đồng với 

họ: nhào vô vui vẻ ăn uống chính những 

gì họ khoản đãi, không hề sợ hãi hay 

ngại ngùng hoặc gượng ép một chút 

nào, cho dù là ăn cơm ống nứa của họ, 

ăn cháo họ nấu, ăn bún xì dầu, ăn gà leo 

núi (dai hơn gà đi bộ) nướng banh thây, 

ăn dưa chuột / dưa leo, ăn muối trứng 

kiến và uống rượu cần của họ. Riêng 

món gà họ làm để đãi chúng tôi chứ 

chính họ không được ăn. Nhưng chúng 

tôi đã lấy gà chia cho họ. Chúng tôi đã 

cho các em rất nhiều kẹo bánh, và cho 

người lớn tiền tiêu, một hành động 

được vị linh mục thừa sai khuyên không 

nên làm kẻo làm hư họ hơn là giúp họ. 

Bởi họ có tiền thì sẽ không làm gì nữa 

cho tới khi tiêu hết tiền, theo kiểu “sự 

khó ngày nào đủ cho ngày đó” (Mathêu 

6:34). 
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Khi được giao tiếp thẳng với những 

người anh chị em dân tộc thiểu số, ở 

Giáo Phận Hưng Hóa, ở Trung Tâm 

Lavang TGP Huế và ở Kontum, kể cả ở 

Ban Mê Thuột sau đó, ai trong chúng tôi 

cũng đều phải thú nhận một điều là 

những người anh chị em dân tộc thiểu 

số này tốt lành hơn người Kinh chúng 

ta. Ở chỗ, họ rất chân thành, không gian 

dối, tham lam hay tranh giành nhau 

như người Kinh của chúng ta, điển hình 

nhất là ở Trung Tâm Lavang là nơi 

chúng tôi đã sinh hoạt với 2 nhóm khác 

nhau trong cùng một ngày. 

 

Ở Kontum, khi tôi cùng với 4 chị ở 

Texas trong phái đoàn chúng tôi vào 

thăm một khu làng, chúng tôi đã cho các 

em bánh kẹo mang theo mình. Khi cho 

một em trai khoảng 10 tuổi đang cầm 

một cái kẹo trong tay ai cho em trước 

đó, em liền trả lời: “con có rồi”, nhất 

định không lấy thêm, có thể vì sợ lấy 

của em khác chưa có. Rồi một người lớn 

sau khi nghe chúng tôi an ủi cảm 

thương liền trả lời cho tôi rằng: “Nghèo 

mà vui!” 

 

Đối với tôi, với bản chất chân thật như 

trẻ nhỏ và thiên thần như thế thì cho dù 

những người anh chị em dân tộc thiểu 

số này chưa biết Thiên Chúa là ai thì 

thật sự là họ đã có Thánh Thần của Ngài 

là Thần Chân Lý nơi họ rồi vậy, đã có 

mầm mống thần linh nơi thâm cung cõi 

long của họ rồi vậy.  

 

Và nếu cứ sống như thế họ sẽ chẳng 

những được vào Nước Trời mà còn 

được ngồi chỗ cao ở đó, hơn cả thành 

phần Kitô hữu hằng ngày đi thờ đi lễ, 

đọc kinh cầu nguyện ăn chay mà vẫn 

 ang  ham giả dối, hận thù ghen ghét, 

nói hành nói xấu v.v. sống một cách hết 

sức giả hình, chẳng có nội tâm gì hết, 

như chẳng biết Chúa là gì, ở chỗ hoàn 

toàn sống phản lại tinh thần Phúc Âm 

và Chúa Kitô là Đấng mà họ phải làm 

chứng, sống như là thành phần phản 

Kitô (anti-christ). 

 

Sau một ngày được trực tiếp viếng thăm 

đúng là truyền giáo và sinh hoạt đích 

thực là truyền giáo lần đầu tiên trong 

chuyến đi lịch sử càng trở thành vô 

cùng ý nghĩa và giá trị này, chúng tôi, 

tối hôm đó, nhờ lời giới thiệu và hướng 

dẫn của vị linh mục thừa sai gián điệp 

không không biết 000 hay gián điệp 3 

không, chúng tôi đã đến ăn tối, trọ đêm 

và ăn  ang tại Dòng Nữ Thánh Phaolô 

thành Charles ở Pleiku, một khu vực tu 

trì ẩn khuất nhưng không ngờ lại khá 

nên thơ đến độ chúng tôi đã thầm nhủ 

và cảm thấy không thể nào quên được 

và chắc chắn sẽ trở lại trong chuyến 

TĐCTT Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt II – 2018. 

 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

109 

 

 

 



110 

 

Sáng hôm sau, 30/9/2016, trước khi về 

Ban Mê Thuột, vị linh mục thừa si ở 

Kontum này đã dẫn chúng tôi lên kính 

viếng Đức Mẹ Măng Đen và dâng lễ cho 

chúng tôi ở đó. 
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Ngày 1/10/2016:  

Giáo Họ Eda - Giáo Phận Ban Mê Thuột 

 

 

rước tiên, tôi đã liên lạc với Đức Cha Nguyễn Văn Bản, vị giám mục có quê quán 

ở Qui Nhơn với Cha Phạm Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hướng của Nhóm TĐCTT 

và được vị linh mục TLH này quen biết với đầy mến phục giới thiệu.  

Và Đức Cha Bản đã giới thiệu chúng tôi với Sơ Cao Thị Trọng thuộc Dòng Đức Maria 

Nữ Vương Hòa Bình, chuyên trách về việc truyền giáo với anh chị em đồng bào thiểu 

số ở Giáo Phận Ban Mê Thuột.  

 

T 
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Sơ Trọng, vì đã có chương trình riêng ở 

xa vào thời điểm này, tuy không thể 

đích thân đồng hành với chúng tôi vào 

thời điểm chúng tôi góp phần truyền 

giáo của mình ở Giáo Phận Ban Mê 

thuột, đã hết mình lo sắp xếp hết mọi sự 

thuận lợi cho chúng tôi. 

Trong email ngày mùng 6/9/2016, sơ cho 

chúng tôi biết rằng sơ "đã mua và đóng 

thành từng phần, mỗi phần 15 kg gạo, 25 

gói mì tôm, 2 kg muối, 1 hộp bánh, thuốc 

cảm". "Mỗi gia đình một phần quà trị giá 

300.000 vnd". Ngoài ra, sơ còn báo cho 

chúng tôi biết thêm: "vì không thể đi xe 

lớn vào làng, nên sẽ tìm 3  xe trung chuyển 

đưa đoàn vào làng..." 

Với email ngày 16/9/2016, trước khi 

chúng tôi lên đường 2 ngày, Sơ Trọng 

đã giới thiệu cho chúng tôi một sơ khác 

(bao gồm cả tên và số điện thoại) thay 

sơ giúp chúng tôi, bao gồm cả chỗ trọ ở 

dòng sơ, và đã báo cho chúng tôi biết 

các "phần quà đã mua" như sau: 

- 165 phần mỗi phần gồm: 15 kg gạo - 30 gói mì tôm - 2 kg muối - trà gừng (thay thuốc 

cảm) - 1 hộp bánh  

- 165 x 300.000$ = 49.500.000$ 

- Lương giáo viên 2 lớp học = 40.000.000$ / 1 năm 

Sơ "đã ứng trước tất cả 89.500.000$". Sơ còn báo thêm: "Trưa ngày 30/9 Cha xứ mời đoàn 

dùng cơm tại nhà xứ, còn những bữa ăn khác ... đoàn dùng cơm và nghỉ tại Dòng. Việc xe trung 

chuyển đã được chuẩn bị..." 
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Quả thực mọi sự đã diễn tiến đúng như 

những gì đã được Sơ Trọng sắp xếp. Ở 

mỗi một chốt điểm truyền giáo trong 

suốt cuộc hành trình xuyên Việt của 

mình, chúng tôi đều có một kỷ niệm đặc 

biệt nào đó. Như ở Mai Sơn GP Hưng 

Hóa với đêm truyền giáo, ở Trung Tâm 

Lavang và ở Đắc Pơ Kontum có sinh 

hoạt truyền giáo v.v. 

Riêng ở Giáo Phận Ban Mê Thuột này, 

chúng tôi không thể nào quên được 

đoạn đường 10 cây số lầy lội, dốc dác, 

sỏi đá, gập ghềnh v.v., từ đường lộ 

chính vào tới tận nội khu buôn làng mà 

chúng tôi được dẫn tới.  

Hôm ấy, mùng 1/10/2016, chúng tôi đã 

được 2 chiếc xe hơi nhỏ, 1 của chính 

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình 

và 1 do Cha Nguyễn Đức Duy, OMI 

(Dòng Các Cha Thừa Sai Vô Nhiễm) 

cùng với 7 chiếc xe gắn máy (của anh 

em trẻ đồng bào Thượng) chở vào. Tôi 

là một trong 7 người (4 nữ và 3 nam) 

được ngồi loại xe ôm gắn máy này. 
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Tôi cảm thấy như đi ngựa vậy. Trên 

đường đi, có một chỗ đã khiến tôi nhớ 

đến lời diễn tả tếu táo nhưng rất thực tế 

của vị linh mục thừa sai hướng dẫn viên 

truyền giáo của chúng tôi ở Kontum đó 

là có những nơi phải sử dụng đến loại 

xe gắn máy có 4 bánh mới đi được.  

Đúng thế, có một chỗ người lái xe gắn 

máy chở tôi đã phải thò hai chân xuống 

để vừa chống vừa chèo để làm sao đẩy 

cho chiếc xe gắn máy bị tắc nghẹn dừng 

lại qua khỏi vũng bùn lầy. Thì ra hai 

chân của người lái xe gắn máy bấy giờ 

quả thực đã trở thành hai bánh phụ của 

chiếc xe gắn máy gần bị tắt máy bấy giờ!  
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Một trong 7 chiếc xe gắn máy chở một 

người anh em của chúng tôi đã ngã 

xuống về bên phải, nhưng cả người lái 

lẫn người ngồi đằng sau đều không bị 

thương tích, kể cả chiếc máy chụp được 

sử dụng vừa chạy vừa chụp đang nắm 

trong tay của người anh em chúng tôi. 

 

Vào tới địa điểm ấn định, nơi đang chất 

chứa những thứ quà chúng tôi biếu tặng 

để sẵn sàng phân phối, chúng tôi mãi 

vẫn thấy thiếu 3 chị ngồi xe ôm, để có 

thể bắt đầu biếu tặng quà cho anh chị 

em đồng bào dân tộc thiểu số đã qui tụ 

lại đông đảo đợi chờ. Một lúc sau chúng 

tôi thấy một đoàn chị em dân tộc tiến 

đến, mà dẫn đầu (mới chợt nhận ra) 3 

chị nhà ta được hóa trang sặc sở trong 

các bộ áo của các nường dân tộc xinh 

xinh. 

Sau buổi biếu tặng quà khoảng gần 1 

tiếng đồng hồ, nhưng bấy giờ không 

phân phối cho từng gia đình, mà chỉ 

tượng trưng cho 4-5 gia đình thôi, rồi 

sau đó các gia đình sẽ được trao tặng 

sau bởi chính các vị có trách nhiệm ở đó. 

Chúng tôi đã chẳng những biếu tặng 

quà cho các gia đình đại diện đầu tiên 

ấy mà còn cho các em kẹo bánh nữa. Ở 

đâu tôi cũng đại diện phái đoàn ngỏ 

mấy lời chào chúc vắn gọn thích hợp với 

từng nơi và từng đối tượng (Thượng 

hay Kinh, giáo dân bần cùng hay lương 

dân nghèo khổ...), và cũng nhận lại 

những lời cám ơn từ các vị đại diện ở 

đó. 
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Vào thế nào thì ra cũng thế. Chúng tôi 

cũng trở lại đường lộ chính bằng 2 chiếc 

xe hơi nhỏ và 7 chiếc xe gắn máy. Riêng 

tôi, chỉ một mình tôi, tự nhiên lại được 

người lái đưa đến ngôi nhà nguyện của 

cộng đoàn anh em đồng bào ở đây là 

giáo họ Eda, thuộc giáo xứ Phúc Lộc, ở 

xã Giang Đông, Huyện Krong năng, 

tỉnh Đăklak. Riêng một mình tôi bất ngờ 

được hân hạnh ghé tới nhà nguyện 

của giáo họ Eda nơi thờ phượng hằng 

tuần của buôn làng chúng tôi mới đến 

cách xa cả chục cây số này. 
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Bữa trưa của chúng tôi ở tại nhà xứ 

Phúc Lộc, với 3 bàn ăn thật là chật chội 

không đủ chỗ theo tinh thần truyền giáo 

khó nghèo. Chúng tôi đã tặng 200 Mỹ 

kim để cảm tạ 2 vị linh mục (cả cha 

chánh xứ và cha Duy phó xứ) đã đãi 

chúng tôi bữa trưa, rồi lên đường trở lại 

Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình, 

trải qua đoạn đường dài 80 cây số như 

lúc đi... để rồi không ngờ chiều hôm ấy 

chúng tôi lần đầu tiên được thưởng thức 

các "vũ nguyện Mân Côi" chưa bao giờ 

thấy, như là một trong 7 bonus trong 

chuyến đi của chúng tôi (xin xem ở 

phần bonus sau). 

 

Khi vừa rời khỏi nhà dòng và đang trên 

đường xuôi nam thì tôi nhận được email 

ngày 2/10/2016 của Sơ Cao Trọng, người 

nữ tu được Đức Cha Bản giới thiệu và 

đã âm thầm giúp chúng tôi thực hiện ý 

nguyện truyền giáo của chúng tôi ở 

Giáo Phận Ban Mê Thuột, hỏi thăm về 

chuyến viếng thăm của chúng tôi đến 

một chốt điểm truyền giáo do sơ sắp 

xếp: 

"Vào làng người H.mông vùng sâu vùng xa, Bác có cảm nhận gì về số phận của họ không thưa 

Bác. Con thường xuyên thăm viếng, quan tâm đến những làng tương tự như thế Bác ạ! Thật họ 
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thiếu thốn về tinh thần lẫn vật chất. Xin Bác cầu nguyện cho họ và cho chúng con nữa Bác 

nhé". 

Cùng ngày hôm đó tôi đã hồi âm cho sơ như sau: 

"Cám ơn Sơ đã giúp chúng con có những giây phút truyền giáo tuyệt vời nhất là đoạn đường 

10 cây số tiến vào nội địa của những người anh chị em hèn mọn của Chúa Kitô. Một trong bảy 

chiếc xe gắn máy bị lật sang bên phải mà cả hai người không sao. Tạ ơn LTXC". 

Tôi còn nhận được thêm một email rất dễ thương nữa của sơ ngay chiều hôm đó: 

"Con mong dịp khác dược đón tiếp Bác và đoàn nơi những buôn làng khác nhau. Xin Bác cầu 

nguyện cho con luôn có tâm lòng thương xót như chúa đã thương xót". 

Trong email ngày 19/10/2016, Cha 

Nguyễn Đức Duy, OMI, vị linh mục phó 

xứ dẫn chúng tôi đi vào buôn làng của 

anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số để 

biếu tặng quà, đã gửi cho chúng tôi một 

email vắn gọn như sau:  

"Cám ơn Bác Tĩnh đã chia sẻ những chuyến đi Truyền Giáo của Đoàn thật hạnh phúc! Em ước 

chi biết trước mà được đi với các Bác thì học hỏi được nhiều ơn Thánh". 
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3-5/10/2016:  

 

heo lịch trình truyền giáo xuyên Việt của mình, chúng tôi tính từ Dòng Đức 

Maria Nữ Vương Hòa Bình ở Ban Mê Thuột về Giáo Xứ Hòa Phú ở Huyện Giồng 

Riềng Tỉnh Kiên Giang thì ghé qua Di Linh trọ đêm ở Dòng Trinh Vương tại Phú 

Hiệp, nơi các sơ đã sẵn sàng đón tiếp chúng tôi, dù chật chỗ ngủ nhưng chúng tôi đã 

sẵn sàng chấp nhận.  

Tuy nhiên, trên đường đi, tính toán lại, 

chúng tôi thấy về thẳng Sài Gòn có lợi 

hơn cả về giờ giấc lẫn đường đi. Bởi thế, 

chúng tôi đã liên lạc ngay với Trụ Sở 

Giáo Phận Thanh Hóa ở Sài Gòn là nơi 

chúng tôi đã sẵn sàng tiếp đón chúng tôi 

vào tối đêm cuối cùng ngày 7/10/2016. 

Và chúng tôi đã được vị linh mục quen 

biết có trách nhiệm ở đó sẵn sàng đón 

tiếp chúng tôi ngay đêm hôm đó, nhưng 

chúng tôi phải lo ăn tối chỗ khác vì nơi 

đó không lo kịp; sau này khi liên lạc lại 

thì vị linh mục cho biết có thể ăn tối ở 

đó nhưng chúng tôi đã có chỗ là nhà của 

Chị Lê Thị Linh trong phái đoàn, đúng 

như lời chị mời từ ban đầu khi còn ở 

Mỹ. 

Tuy nhiên, cho dù vị phụ trách ban 

phục vụ chuyên chở của chúng tôi đã 

phải hỏi kỹ lưỡng Cha Đức là vị linh 

mục ở đó về vấn đề đậu xe v.v., cuối 

cùng, khi đến nơi mới biết rằng xe 45 

chỗ hơi cao lơn chở chúng tôi không thể 

nào chui qua cổng của lối vào trụ sở ấy, 

bởi tấm bảng trên cổng thấp hơn mui 

xe. Chiếc xe du khách chở chúng tôi đã 

liều dừng lại bên đường Lê Văn Sỹ 

trước cổng đó để mọi người xuống cùng 

với hành lý, trong khi đó rất lo âu bị 

công an trông thấy, nếu bị phạt có thể bị 

cúp bằng lái thì không biết lấy gì đến 

cho tài xế. Tuy thoát được bị phạt trong 

thời gian đậu ở đó đến 15-20 phút, chiếc 

xe chở chúng tôi đã phải mất công và 

mất giờ (gần một tiếng đồng hồ ban tối) 

để đi tìm chỗ đậu an toàn qua đêm ở Sài 

Gòn quá ư là chật chội và thiếu an toàn.  

Sáng hôm sau, lễ và điểm tâm xong, 

chúng tôi phải thuê taxi từ trụ sở này ra 

bến xe đậu trước 7 giờ sáng. Trời vừa 

mưa đường phố lại tràn lan xe hơi cùng 

với vô vàn xe gắn máy tấp nập chạy, ào 

ào chạy trong giờ cao điểm đi làm đi 

học của thành phố, 4 chiếc xe taxi của 

chúng tôi cũng đến được chỗ của chiếc 

xe du khách chở chúng tôi. Ngay tối 

hôm trước chúng tôi đã quyết định 

không trở về trụ sở này vào ngày cuối 

cùng nữa mà là thuê hotel ở Sài Gòn 

thay thế. 

T 
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Tuy nhiên, vì còn giờ và thời tiết sau đót cho phép chúng tôi đã ghé chợ nổi và tham 

quan một vườn cây là những sinh hoạt và cảnh sắc đặc thù ở miền hậu giang.  
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Giáo Xứ Hòa Phú – GP Long Xuyên 

 

iáo xứ Hòa Phú, thuộc Giáo xứ Hòa Hưng Ấp Hòa Phú, Xã Hòa Hưng, Huyện 

Giồng Riềng, Tỉnh Kiên Giang. Như chúng tôi được cho biết qua những lần liên 

lạc thì anh em linh mục và tu sĩ Đồng Công hiện diện tại Giồng Riềng hơn 8 

năm và lập được một giáo xứ khoảng 700 giáo dân, chiếm 4% dân số trong vùng, (lúc 

mới đến mới chỉ có 2%). Dân chúng đa số nghèo do làm thuê. Bởi thế, các vị thừa sai 

của dòng cố gắng thực hiện những việc mục vụ thực tế cụ thể như giúp học bổng, giúp 

học sinh có nơi sinh hoạt sau giờ học và cuối tuần hoặc mùa hè, lợp mái nhà tole, gởi đi 

chữa bệnh, giúp người già neo đơn, giúp mai táng người nghèo... 

 

Thế nhưng, đường vào giáo xứ này, vừa 

nhỏ hẹp và lại băng qua những cây cầu 

không đủ sức nặng trọng tải của chiếc 

xe du khách 45 chỗ chở chúng tôi, nên 

xe phải đậu tạm ở một quán bên đường, 

và chúng tôi phải di chuyển cả người 

lẫn hành lý vào giáo xứ cách đó khoảng 

10 phút lái xe, bằng một chiếc xe trung 

chuyển 10 chỗ ngồi, mất 3-4 chuyến mới 

hết cả đồ lẫn người, bao gồm cả ban 

phục vụ chuyên chở cho chúng tôi. 

 

G 
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Chúng tôi đã đến Giáo Xứ Hòa Phú 

chiều Thứ Hai mùng 3/10, trọ đêm Thứ 

Hai mùng 3/10. Trong cuộc họp bàn 

hành lang khi mới tới đây giữa một số 

anh chị em với hai vị linh mục thừa sai 

coi sóc Giáo Xứ Hòa Phú và Giáo Họ 

Xẻo Tam, khi nghe vị linh mục coi sóc 

Giáo Họ Xẻo Tam cho biết ngày phái 

đoàn đến thăm viếng và tặng quà ở giáo 

họ của ngài khoảng 10 giờ sáng là xong 

hết mọi sự, tôi liền nẩy ra ý nghĩ tại sao 

không lợi dụng thời gian còn lại hôm ấy 

để tiện dịp (cả về địa dư gần gũi) đi 

xuống Mũi Cà Mau là chốn tận cùng của 

quê hương đất nước Việt Nam, nơi phái 

đoàn chúng tôi chẳng ai đã đến đó bao 

giờ. Từ tư tưởng này mới có ý nghĩ nếu 

vậy thì xuống kính viếng Cha Trương 

Bửu Diệp ở gần đó (cách Mũi Cà Mau 

mấy chục cây số).  

 

 
Thế là, tiếp tục Hành Trình Truyền Giáo 

Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 

2016 của mình cho chặng cuối cùng ở 

Miền Nam này, Thứ Ba mùng 4/10, 

chúng tôi đã đi thăm viếng và tặng quà 

truyền giáo trong khu vực của Giáo Xứ 

Hòa Phú (5 nơi), và sáng Thứ Tư mùng 

5/10 đi thăm viếng và tặng quà truyền 

giáo ở Giáo Họ Xẻo Tam, sau đó  tham 

quan khu vực đang có dự án hay trên đà 

xây dựng của giáo họ  này, về ăn trưa ở 

Giáo Xứ Hòa Phú, rồi lên chiếc xe thuê 

30 chỗ để đi đường tắt xuống Cà Mau 

kính viếng Đền Cha Trương Bửu Diệp, 

và đêm đó về ngủ ở một khách sạn ở 

Cần Thơ, để sáng hôm sau, Thứ Năm 

6/10/2016, qua ngã Sài Gòn, về Vũng 

Tầu để lên Tượng Đài Chúa Kitô Vua và 

Đức Mẹ Bãi Dâu để tạ ơn các Đấng về 

chuyến đi hết sức tốt đẹp của mình. 
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Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên – Sáng ở Hòa Thành 
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Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên – Sáng ở Lanh Giữa 
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Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên – Sáng ở Bảy Bền 
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Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên – trưa tại ngay khuôn viên giáo xứ 
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Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên – Chiều ở Kinh Chùa 
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Giáo Họ Xẻo Tam – GP Long Xuyên  

 

iáo Họ Xẻo Tam thuộc Giáo xứ Trảng Tranh ở ĐC: Xã Hòa An, Huyện Giồng 

Riềng, Tỉnh Kiên Giang. Theo vị linh mục thừa sai ở đây cho biết thì giáo họ 

Xẻo Tam của ngài là một vùng sâu vùng xa không có đường đi bộ vào, nếu 

muốn vào phải đi bằng ghe xuồng khoảng 10 cây số. Dân ở đây hầu hết làm ruộng nên 

họ nghèo lắm. 

"Số tiền 6 ngàn Mỹ Kim của phái đoàn, theo dự kiến chung, sẽ mua 200 phần quà, trị giá mỗi 

phần là 200 ngàn đồng VN. Trong mỗi phần quà gồm có 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, 1 chai 

nước tương, 1 gói bột nêm, 1 gói đường, 1 hộp kem đánh răng và 10 ký gạo. Số tiền còn lại để 

làm quĩ cho người nghèo, như những người cần tiền để sửa nhà, hay đi bệnh viện..."  

Sáng hôm Thứ Tư mùng 5/10/2016, sau 

điểm tâm, Nhóm TĐCTT đi một ghe 

chung (lớn hơn hai ghe hôm qua vì 

không cần chở quà tặng như hôm qua) 

sang Giáo Họ Xẻo Tam. Lên khỏi 

thuyền, nghe có tiếng loa của linh mục 

coi sóc giáo họ ngỏ lời chào đón qua ống 

loa cầm trên tay, anh chị em TĐCTT tiến 

giữa đám đông chào dân chúng đã xếp 

hàng sẵn sàng để chờ lĩnh quà, tiến vào 

viếng Thánh Thể, rồi ra ngỏ lời cùng 

dân chúng trước khi bắt đầu việc biếu 

tặng quà truyền giáo. 

Sau khi mọi người lĩnh quà đã về hết 

rồi, anh chị em TĐCTT đã được vị linh 

mục cùng với anh em cùng dòng đang 

phục vụ ở đó mời vào gian trên của nhà 

nguyện, vì các cha các thày ở đó chưa có 

nhà xứ, đành phải chia đôi, Chúa ở 

đằng trước và các vị ở đằng sau. Trong 

khi anh chị em TĐCTT nghỉ mệt, uống 

nước dừa tươi thì vị linh mục trình bày 

tình hình truyền giáo ở giáo họ Xẻo Tam 

chưa được một năm, với số giáo dân 

khoảng 1/4 lương dân, và chia sẻ kinh 

nghiệm truyền giáo cùng nhu cầu 

truyền giáo ở đấy, với những dự tính 

kiến thiết và phát triển giáo họ, như 

đang được thực hiện trước mắt mọi 

người. 

Cuối cùng ngài đã dẫn anh chị em đi 

tham quan từng vị trí được dự định xây 

dựng cho giáo họ Xẻo Tam nghèo khổ 

này. Ngay trước khi gặp gỡ ngài và anh 

em của ngài tôi đã được trao vào tay 

một bịch thư tiền để cho dân chúng 

không biết là bao nhiêu được anh chị 

em TĐCTT tự quyên góp trong nội bộ 

ngấm ngầm trước đó. Tôi đã đại diện 

anh chị em trao cho vị linh mục bao thư 

tiền dầy cộm đó, kèm theo một bao thư 

6 ngàn Mỹ kim đã để lại bên Giáo Xứ 

Hòa Phú ở nơi Cha Triệu, vì chỉ sợ 

mang theo mình bị ướt một cách nào đó 

trên lộ trình đi thuyền 45 phút đồng hồ. 

G 
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6-7/10/2016:  

Những điểm đến cuối cùng  

 

ành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (18/9 - 

8/10/2016) của Nhóm 20 TĐCTT chính thức chấm dứt các chuyến viếng thăm 

và  tặng quà truyền giáo ở Giáo Họ Xẻo Tam thuộc GP Long Xuyên 5/10/2016.  

Tuy nhiên, theo lịch trình của cả chuyến 

đi, chúng tôi còn kính viếng đền Cha 

Trương Bửu Diệp ở Cà Mau, ghé trọ 

khách sạn Asia Hotel ở Cần Thơ, sau lễ 

sáng ở Nhà Thờ Chính Tòa Cần Thơ tạt 

qua Sài Gòn, ghé ăn trưa ở Mekong 

Resort trên đường xuống Vũng Tầu để 

tạ ơn LTXC ở Tượng Đài Chúa Kitô Vua 

và cám ơn Mẹ Maria ở Trung Tâm Đức 

Mẹ Bãi Dâu, trọ ở trụ sở Dòng Xitô ở 

Vũng Tầu, cuối cùng, trên đường về Sài 

Gòn, chúng tôi ghé thăm Dòng Đồng 

Công Thủ Đức, rồi về khách sạn Rạng 

Đông Sài Gòn ngủ qua đêm để sáng 

hôm sau ra phi trường Tân Sơn Nhất về 

lại Mỹ. 

1- Đền Cha Trương Bửu Diệp  
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2- Khách Sạn ở Cần Thơ  

 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

169 

 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

170 

 

3- Mekong Resort & Reststop  
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4- Tượng Đài Chúa Kitô Vua  
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5- Dòng Xitô Vũng Tầu 
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6- Đức Mẹ Bãi Dâu  
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7- Dòng Đồng Công Thủ Đức  

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

184 

 

 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

185 

 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

186 

 

 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

187 

 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 

                                                
 

188 

 

 
 

 
 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

189 

 

8- Khách Sạn Rạng Đông Sài Gòn 
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Bình An Vô Sự  

 

 

ó ở trong cuộc mới biết được rằng chúng tôi lo lắng và đề phòng đến thế nào 

cho chuyến đi lần đầu tiên của cả một nhóm 21 người ghi danh dấn thân lên 

đường truyền giáo, cho dù biết trước được những bất trắc xẩy ra cho mình, nhất 

là về phương diện an ninh từ chính quyền, liên quan đến hành lý (bị kiểm soát) và tiền 

bạc (bị tịch thu) của chúng tôi. Chưa kể chúng tôi còn lo lắng đến vấn đề an toàn khi di 

chuyển liên quan đến cả tài xế và xe cộ nữa. 

 

C 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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Đó là lý do chúng tôi đã chia nhau ra để giữ những thứ thuốc cần thiết và hiếm quí ở 

Việt Nam để biếu tặng giới hạn một số đối tượng chọn lọc nào đó thôi.  
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Và đó cũng là lý do chúng tôi đã chia đều tiền ra từ tổng số tiền 60 ngàn Mỹ kim để trực 

tiếp mang về Việt Nam thay vì chuyển ngân hay chuyển tiền.  

Và đó còn là lý do chúng tôi không dám mang hết tiền về Việt Nam, mà giữ lại 14 ngàn 

để đề phòng bất trắc mất hết tiền, nhờ đó chúng tôi mới có thể hoàn trả cho những vị 

chúng tôi đã nhờ mua sẵn quà tặng ở các chốt điểm truyền giáo cho chúng tôi. 

 

Chưa hết, với số tiền không ngờ khá lớn 

ngoài lòng mong ước của chúng tôi như 

thế, một số tiền đóng góp chung mà 

chúng tôi có phận sự phải làm sao bảo 

toàn cách trọn vẹn cho đúng với mục 

đích truyền giáo của nó, một số tiền 

khiến chúng tôi cảm thấy trách nhiệm 

của mình càng trở nên nghiêm trọng 

hơn bao giờ hết, thậm chí trong chính 

nội bộ của mình, chúng tôi cũng phải 

phòng ngừa bị lọt ra ngoài bởi một sơ 

xuất vô tình hoặc chủ ý nào đó không 

biết đâu được.  

Nên chúng tôi, một đàng thì rất công 

khai minh bạch về số tiền đóng góp, qua 

các emails chung, một đàng thì giữ bí 

mật triệt để không cho biết ai đang giữ 

số tiền ấy và nó đang được cất giấu ở 

đâu.  

Người đồng ý giữ số tiền gần 60 ngàn 

Mỹ kim tiền mặt này ngày nào cũng vào 

chỗ giấu nó, (mà chỉ mình 2 vợ chồng 

tôi là người bí mật ký gửi chị mới được 

biết), để kiểm xem còn hay chăng, trong 

vòng 2 tuần lễ, cho tới khi số tiền được 

phân phối hết. 

 



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

3 

 

 

Chúng tôi chẳng những không gửi email cho nhau, bao gồm cho nội bộ 21 người (số 

người trước khi về Việt Nam), nhất là ở California, mà chỉ gọi điện thoại cho nhau, báo 

về chỗ họp nhau lần cuối (có cổng an toàn – security gate) để chia tiền ...  

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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Trên chuyến bay từ Taipei Đài Loan về phi trường Nội Bài Hà Nội, kể cả khi còn ở Mỹ, 

chúng tôi đã lo lắng hỏi nhau về địa chỉ nơi đến cho từng người, về việc khai báo tiền 

bạc mang về Việt Nam.  

 
Phi trường Los Angeles California 

 
Phi trường Taipei Đài Loan: Trên Máy bay vừa đáp và chờ xuống 
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Thậm chí có vị linh mục đã từng về Việt 

Nam nhiều lần còn cho biết rằng nếu 

mang nhiều tiền về mà khai báo ít hơn 

sẽ bị tịch thu số tiền khác biệt, lại càng 

khiến nhiều người có tiền và muốn 

mang thêm về Việt Nam cảm thấy rất lo 

sợ.  

Chưa hết, khi còn chờ chuyển máy bay 

ở phi trường Taipei Đài Loan và trước 

khi xuống báy bay, chúng tôi còn dặn 

dò nhau đừng đi theo nhóm, hãy coi 

nhau như kẻ xa lạ, kẻo bị theo dõi và bị 

chộp cả nhóm thì mất hết tiền bạc...  

 
Phi trường Taipei Đài Loan chờ về Việt Nam 
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Thế mà chúng tôi chẳng phải khai báo 

gì khi máy bay gần về đến Hà Nội. Và 

chúng tôi cũng chẳng gặp trục trặc gì ở 

phi trường Nội Bài lúc vào và phi 

trường Tân Sơn Nhất lúc ra, ở cả chỗ 

kiểm soát giấy thông hành lẫn chỗ lấy 

hành lý ký gửi. 
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Phi trường Nội Bài 

 
Phi trường Tân Sơn Nhất 
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Điều lo lắng quan trọng nữa là đồ ăn 

thức uống ở Việt Nam, nhất là vào thời 

điểm miền trung đang bị thảm họa cá 

chết bởi nhiễm chất sa thảo độc hại của 

Formosa. Bởi thế, chúng tôi, không ai 

bảo ai, đã thi nhau mua bình nước có bộ 

phận lọc ở ngay nắp bình, mỗi người 

một bình. Còn đồ ăn, chúng tôi mua sẵn 

các thứ đồ khô từ Mỹ để ăn trưa khi đi 

đường, dù có ghé vào đâu chăng nữa, 

còn bữa sàng và bữa tối đã có các nhà 

dòng chúng tôi xin đến trọ lo cho chúng 

tôi rồi. Riêng tôi chẳng hề sử dụng đến 

bình nước lọc này. Hầu hết anh chị em 

trong phái đoàn của tôi cũng thế. 

Tuy nhiên, nếu phải lo phải sợ thì điều 

đáng lo sợ nhất phải là trường hợp bị 

bắt hay bị sát hại, ở một đất nước vẫn 

chưa hoàn toàn tự do về tôn giáo như ở 

Mỹ.  

Riêng tôi hoàn toàn không lo một chút 

nào. Chính tôi đã công khai trân trối với 

Nhóm TĐCTT trong ngày họp chung 

Tháng 8, trước khi đi một tháng, là nếu 

tôi có mình nào, chẳng hạn như bị bắt 

giữ, thậm chí bị chết trong chuyến đi 

này, thì tôi lấy làm vui sướng, bởi tôi 

được chết trong một cuộc truyền giáo 

đầu đời, lại vào Chính Năm Thánh 

Thương Xót 2016 – Xin tất cả ở lại yêu 

thương nhau! 

Thế nhưng, tất cả những toan tính và dự 

phòng khôn ngoan hết sức theo kiểu 

loài người ấy đã trở thành không - 

không xẩy ra như chúng tôi tưởng! Nhờ 

LTXC luôn gìn giữ chở che nên chúng 

tôi đã được hoàn toàn bình an vô sự ở 6 

phương diện sau đây, cho dù thỉnh 

thoảng có gặp bất trắc tiêu cực một chút 

cũng là để cho chúng tôi càng thấy được 

ân phúc chúng tôi đang hoan hưởng và 

nhận biết sự hiện diện thần linh vô cùng 

sống động và hiện thực nơi chúng tôi và 

suốt cuộc Hành Trình Truyền Giáo 

Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 

2016 của chúng tôi. 

1- Về hành lý: Chúng tôi đã được hoàn 

toàn bình an vô sự, không hề bị kiểm soát 

cả lúc về đến Việt Nam ở phi trường 

Nội Bài Hà Nội lẫn khi tạm biệt Việt 

Nam ở phi trường Tân Sơn Nhất (các chị 

chỉ bị hỏi về tiền bạc ở Phi Trường Tân 

Sơn Nhất ngày về Mỹ), cũng như lúc về 

lại Hoa Kỳ: đúng là tốt đẹp mọi sự;   

2- Về chuyên chở: Chúng tôi vẫn 

được bình an vô sự, cho dù ngay ngày 

đầu tiên chiếc xe cao lớn chở chúng tôi 

tiến lên Tam Đảo ở GP Bắc Ninh một 

cách rùng rợn ở những khúc đường chật 

hẹp và nứt nẻ, và dù 1 lần xe bị chà sát 

vào thành cầu đã bị gẫy hẳn một bên 

thật là chật chội vừa đủ cho chiếc xe 

không qua cầu một cách vô cùng liều 

lĩnh: đúng là tốt đẹp mọi sự;   

3- Về an ninh: Chúng tôi vẫn bình an vô 

sự đối với chính quyền, cho dù trải qua 

bao nhiêu là trạm công an suốt từ bắc vô 

nam, cho dù có 3 lần bị công an chặn 

phạt nhè nhẹ ở Miền Nam, kể cả 1 lần 

tặng quà ở Huyện Giồng Riềng có 1 

công an xã hiện diện và quan sát tại chỗ 

mà không có chuyện gì xẩy ra, hay bị 

theo dõi ở Kontum ngay trước khi đến: 

đúng là tốt đẹp mọi sự; 
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4- Về thời tiết: Chúng tôi lại càng 

được bình an vô sự, cho dù hầu như mưa 

suốt cuộc hành trình trừ 2 ngày đầu ở 

Bắc Ninh, chỉ bị mưa trên thuyền từ 

Giáo Họ Xẻo Tam về Giáo Xứ Hòa Phú 

sau khi biếu tặng quà lần cuối cùng 

trong chuyến đi, một cơn mưa hồng ân 

mà chúng tôi muốn được bị ướt để thấm 

đẫm LTXC của chuyến đi tuyệt vời này: 

đúng là tốt đẹp mọi sự;   

5- Về ăn uống: Chúng tôi cảm thấy 

chẳng những bình an vô sự mà còn thoải 

mái hoan hưởng nữa, bất chấp cả đồ ăn 

thức uống của người Thượng ở Kontum 

chúng tôi chưa từng ăn uống, chỉ trừ 

duy có một chị bị đau bụng sau khi rời 

Ban Mê Thuột, có thể vì duy bụng của 

chị hôm ấy bị "trúng gió" làm sao ấy, 

nhưng đã được điều trị ngay: đúng 

là tốt đẹp mọi sự;   

6- Về sức khỏe: Chúng tôi còn bình an vô 

sự chẳng có ai bị bệnh gì hết, cho dù 

phái đoàn có mấy người trên 70 và dưới 

60 mươi còn toàn lục tuần, trừ 2 chị ở 

Texas mấy ngày đầu đang cần làm quen 

dần khí hậu Việt Nam, thế mà một 

trong hai chị, ở tuổi lão thành nhất trong 

cả phái đoàn, khi vừa về Mỹ đã tuyên 

bố: "nếu khỏe lần sau đi nữa": đúng 

là tốt đẹp mọi sự. 

Chúng tôi chỉ sợ rằng, sau chuyến đi lần 

đầu này và nhờ chuyến đi này, với kinh 

nghiệm học được, chúng tôi sẽ trở thành 

professional, thành chuyên nghiệp tổ 

chức các chuyến truyền giáo khác xuyên 

Việt, như chúng tôi đã có dự tính thực 

hiện lần thứ hai vào năm 2018, và vì thế, 

chúng tôi không còn khù khờ như lần 

đầu và bởi đó không còn được LTXC ưu 

đãi và chủ động dẫn dìu nữa, không còn 

được hưởng các thứ bonus nữa, không 

còn có được cảm nghiệm thần linh lạ 

lùng bỡ ngỡ trước tác động thần linh 

huyền diệu nhưng hiện thực của LTXC. 

Thật vậy, ngay trong vấn đề thuê xe ở 

Việt Nam, chúng tôi không quen một ai, 

ngoại trừ một người được Cha Phạm 

Ngọc Tuấn là Tổng Linh Hướng của 

chúng tôi quen biết. Nhưng anh ấy 

không có xe lớn để chở số người của 

chúng tôi. Anh đã thuê xe dùm chúng 

tôi, nhưng sau đó chúng tôi biết được 

anh ấy, dù chúng tôi xin anh đi chung 

với chúng tôi để chúng tôi an tâm, vì ít 

là còn có người hơi quen biết khả tín, 

cũng chỉ có thể đón chúng tôi ở phi 

trường Nội Bài Hà Nội rồi trao chúng 

tôi cho người tài xế xa lạ. Thế là chúng 

tôi đã ngưng ngay vấn đề thuê xe ngay 

chỗ đó và tìm liền một chỗ khác. 

Biến cố bất ngờ thuê được chiếc xe du 

khách 45 chỗ này, qua một người chị em 

trong Nhóm TĐCTT ở Cali ngay sau khi 

ấy, cũng là do quan phòng thần linh đầy 

yêu thương che chở của LTXC đối với 

phái đoàn và chuyến hành trình truyền 

giáo xuyên Việt 2016. 
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Sáng Thứ Bảy mùng 8/10/2016, chiếc xe 

du khách 45 chỗ thiên định ấy đã đưa 6 

chúng tôi ở Nam California và Houston 

TX về Mỹ đầu tiên từ khách sạn Rạng 

Đông ra phi trường Tân Sơn Nhất, vào 

giờ các quầy vé nhân viên của hãng máy 

bay Eva vẫn chưa làm việc, nhưng 

chúng tôi có ý như thế không phải sợ trễ 

cho bằng để ban phục vụ chuyên chở 

chúng tôi, từ Biên Hòa miền nam ra Hà 

Nội từ 17/9/2016, trước khi chúng tôi 

đến 3 ngày, để đón chờ chúng tôi, được 

về nghỉ ngơi sớm bao nhiêu có thể. 
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Thế là chúng tôi từ giã chiếc xe du 

khách 45 chỗ của Công Ty TNHH MTV 

Duy An Khang cùng với ban chuyên 

chở đã tận tình và chuyên nghiệp phục 

vụ chúng tôi 20 ngày trời (từ sáng ngày 

20/9 ở phi trường Nội Bài Hà Nội ngoài 

Bắc đến sáng ngày 8/10/2016 ở Phi 

Trường Tân Sơn Nhất miền Nam) trong  

chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt Năm Thánh Thương Xót 2016 rất 

thân thương của chúng tôi, và chúng tôi 

cũng đã hẹn hội ngộ với ban phục vụ 

"Huỳnh-Lâm-Bảo-Thông" rất dễ thương 

này, vào chuyến Hành Trình Truyền 

Giáo Xuyên Việt II - 2018, đông hơn...  
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Chiếc xe du khách 45 chỗ này chẳng 

những đã từng là nguyện đường di 

động của chúng tôi từ bắc vô nam: sáng 

50 Kinh Mân Côi, trưa Kinh Truyền Tin 

và chiều Chuỗi Thương Xót, mà còn là 

hội trường lưu động cho chúng tôi chia 

sẻ tâm tình (nhất là chia sẻ phụng vụ 

Lời Chúa hằng ngày) với đủ mọi sinh 

hoạt lành mạnh nữa; chẳng những là 

quán ăn lưu động để chúng tôi chia sẻ 

đồ ăn thức uống với nhau khi vui miệng 

hay các bữa trưa chưa đến trạm nghỉ, 

mà còn là kho để đủ mọi thứ đồ hành lý 

cùng quà tặng truyền giáo của chúng tôi 

chỉ có chàng lơ Bảo mới biết được 

những gì bị kêu thất lạc không tìm thấy 

thôi... Một chiếc xe không những để chở 

người là phái đoàn chúng tôi và vật là 

hành lý cùng quà truyền giáo của chúng 

tôi, mà còn chuyên chở đầy ắp những 

kỷ niệm thân thương của chúng tôi nữa. 

 

 

Trong email ngày 1/11/2016, anh giám 

đốc hãng xe chở chúng tôi, sau khi đã 

theo dõi từng và hết mọi bài Niềm Vui 

Thương Xót tôi gửi đi, cho tới bài cuối 

cùng này, đã cho chúng tôi biết thêm về 

bản thân anh liên quan đến ban phục vụ 

chuyên chở, đến chúng tôi cũng như 

đến chuyến đi như sau: 
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"Em theo dõi bài viết liên tục của anh. Công nhận anh làm việc không biết mệt mỏi. Em cũng vì 

quá lu bu. công việc... Em nói thật với anh, ngày xưa em sống trong tội lỗi..., thậm chí có lúc 

mất niềm tin. Nhưng từ khi có con, cuộc sống em đã thay đổi, quay trở về với Chúa và Đức 

Mẹ... Cho đến khi em phục vụ cho Nhóm TĐCTT thì lại càng là lúc củng cố niềm tin nơi em...  

“Đúng lý ra là em không đi theo đoàn xuyên suốt, vì con em còn nhỏ, công việc của công ty rất 

cần sự hiện diện của em. Trước khi đi, em nghĩ tới khoảng 5 ngày, khi nào đoàn ổn định em sẽ đi 

máy bay về. Nhưng khi thực tế xẩy ra, em thấy tình hình là nếu không có em chắc chắn sẽ xẩy ra 

vấn đề... Và nhiều việc khác mà tài xế không thể tự quyết định được. Trong khi hai tài xế lại 

ganh tị với nhau.  

 

“Lại còn chuyện ăn uống, sinh hoạt của tài xế và lơ xe. Em nói thật em đem theo 20 triệu tiền 

Việt, đến khi về đến giáo phận Long Xuyên là em hết tiền. Lúc ở Tam Đảo, em có hứa với tài xế 

và lơ xe, khi về đến Quảng Bình em sẽ thưởng Công là 500 ngàn cho một một người, và đúng 

như vậy. Sau đó em nói với họ là hãy cố gắng thì khi kết thúc sẽ cho mỗi người thêm 500 ngàn 

nữa. Những điều này Chị Liên Hương biết đó anh... Rồi điều kỳ diệu đã xẩy ra ở chiếc cầu như 

anh đã viết.  
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“Nhất là khi đến Đông Anh, Formosa. Lúc đó, em nghĩ chắc thế nào cũng bị tụi an ninh hỏi 

thăm sức khỏe. Lúc đó em run lắm, nhưng bên ngoài lại tỏ ra bình thường, không nói với tài xế. 

Nhưng thật sự đó là điểm Nóng.  

 

“Em nói ra đây không phải là kể lể chuyện tiền bạc. Ý của em là: làm như có một điều gì đó... em 

không hiểu. Chắc có lẽ Chúa Thánh Thần thôi thúc em phải làm mnhư vậy. Bởi vì em là người 

kinh doanh thì phải biết cân nhắc chuyện nào có lợi cho mình. Nhưng hoàn toàn ngược lại. Cuối 

cùng em xin cám ơn anh đã vì Chúa mà làm tất cả cho người nghèo". 

Ngày hôm sau, 2/11/2016, tôi đã hồi âm cho anh cũng theo chiều hướng đức tin và cảm 

nhận thần linh như sau: 

"Cám ơn anh và quí anh trong ban phục vụ chuyên chở cho phái đoàn TĐCTT của chúng tôi 

trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (18/9 - 

8/10) 2016 đầy ơn phúc vừa rồi. Như chính anh cũng cảm nghiệm thấy, bất cứ một hy sinh hay 

dấn thân nào của chúng ta, dù nhỏ mọn mấy chăng nữa, điển hình nhất trong chuyến đi của 

chúng ta vừa qua, đều được bất ngờ bù đắp gấp trăm ngàn lần.  
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“Chúng tôi không ai chối cãi được rằng chiếc xe hãng của anh, nhân viên hãng xe của anh, nhất 

là chính bản thân anh, chính là thiên thần hộ mệnh của chúng tôi trong chuyến hành trình 

truyền giáo vừa rồi. Hy vọng ba trong 4 người thuộc ban phục vụ chuyên chở ngoại giáo này 

cũng không ngờ đã trở nên đối tượng / mục tiêu truyền giáo của chúng tôi, theo quan phòng 

thần linh tuyệt vời của LTXC.  

“Xin cho chúng tôi gửi lời thăm và đặc biệt cám ơn một lần nữa tới từng người anh em ấy nhé: 

Tài xế Thông, tài xế Lâm và lơ xe Bảo. Hẹn tái ngộ trong chuyến Hành Trình Truyền Giáo 

Xuyên Việt II - 2018". 
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Nguyện Ước - Niềm Vui Thương Xót 
 

 

hắc chắn chuyến Hành Trình 

Truyền Giáo Xuyên Việt Năm 

Thánh Thương Xót của Nhóm 

TĐCTT 21 ngày 18/9 - 8/10/2016, đối với 

20 anh chị em tham dự viên, dù tuyệt 

vời mấy đi nữa, có ý nghĩa mấy chăng 

nữa, được lợi ích bao nhiêu đi nữa, giờ 

đây và mãi mãi sau này, cũng chỉ là một 

biến cố lịch sử và vĩnh viễn trở thành kỷ 

niệm hầu như không bao giờ có thể phai 

nhòa, bao gồm những địa điểm, thời 

điểm, con ngưòi và các sự việc lần đầu 

tiên gặp gỡ hay xẩy ra, không biết còn 

lần thứ hai nữa hay chăng, và dù có 

chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên 

Việt II - 2018 chăng nữa, cũng không thể 

nào giống y hệt mọi sự như chuyến tiên 

phong đầy khai phá và lạ lùng bỡ ngỡ 

ngất ngây 2016 này. 

Chớ gì cái cảm nghiệm thần linh ngây 

ngất phúc lộc tuyệt vời của chuyến 

Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 

Năm Thánh Thương Xót 2016 này luôn 

lưu lại nơi từng anh chị em tham dự 

viên như hình ảnh dung nhan của Chúa 

Kitô vác Thập Giá ở tấm khăn lọt mặt 

Người của Bà Veronica. 

Chớ gì tất cả những đóng góp về vật 

chất, tinh thần hay thiêng liêng của tất  

 

cả mọi anh chị em TĐCTT, bao gồm cả 

một số người ngoài, như 5 ổ bánh và 2 

cá được LTXC biến  thành muôn vàn ân 

sủng cho những tâm hồn cần đến LTXC 

hơn, qua việc thăm biếng và biếu tặng 

quà truyền giáo của Nhóm TĐCTT ở 

chuyến hành trình xuyên Việt 2016. 

Chớ gì những kỷ niệm thần linh tuyệt 

vời của chuyến đi lịch sử này trở thành 

như những Dấu Thánh của Chúa Kitô 

Tử Giá trên thân xác phục sinh vinh 

hiển của Ngưòi, những Dấu Thánh cho 

thấy Người quả thực là Đấng Thiên Sai 

Cứu Thế, là "Chúa và là Thiên Chúa" 

(Gioan 20:28), là Đấng đã chiến thắng tội 

lỗi và sự chết, Đấng đã chết đi để hủy 

diệt sự chết và sống lại để phục hồi sự 

sống cho loài người tạo vật đã được 

dựng nên theo hình ảnh thần linh và 

tương tự thần linh để nhờ đó họ được 

hiệp thông thần linh muôn đời! 

Chớ gì chuyền Hành Trình Truyền Giáo 

Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 

2016 thực sự là một gặp gỡ Chúa Kitô 

của chung Nhóm TĐCTT nhất là của 

những tham dự viên TĐCTT, một Chúa 

Kitô họ đã được gặp gỡ chẳng những 

nơi những người anh chị em hèn mọn 

nhất của Người ở những vùng sâu vùng 

xa bần cùng khốn khổ như các Dấu 

C 
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Thánh của Người, mà còn được gặp gỡ 

Người nơi việc phục vụ của các tâm hồn 

sống đời tận hiến tu trì trong các dòng 

tu như dung nhan biến hình trên núi 

của Người. 

Chớ gì nhờ được thực sự gặp gỡ Chúa 

Kitô qua chuyến Hành Trình Truyền 

Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương 

Xót 2016 đầy ơn phúc này, những 

TĐCTT tham dự viên được biến đổi 

thành Chứng Nhân Thương Xót của 

LTXC, bằng tất cả lòng tin tưởng vào 

LTXC ở mọi nơi, trong mọi lúc và hết 

mọi sự, để LTXC trở nên hiển linh trong 

Nhóm TĐCTT, nhờ đó, giữa một thời 

điểm con người càng văn minh càng bạo 

loạn văn hóa tận số đang cần đến LTXC 

hơn bao giờ hết hiện nay, họ biến thành 

một Niềm Vui Thương Xót…!  

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được Thiên 

Chúa là Tình Yêu vô cùng nhân hậu thương 

xót. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được 

làm mồi ngon cho LTXC vì phần rỗi của bản 

thân và tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được dịp 

hy sinh phục vụ tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được dịp 

chịu đựng bởi tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được dịp 

tha thứ cho tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được dịp 

chịu thiệt hơn tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu 

khổ với tha nhân.  

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu 

khổ như tha nhân. 

Niềm Vui Thương Xót là ở chỗ được chịu 

khổ thay tha nhân. 

TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL30/10/2016 
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Chia Sẻ Cảm Nhận  
 

 

 

 

Tạp Ghi Hành Tr nh Xuyên Việt t  Sept 19 - Oct 8, 2016 

 aria Truyền Tin chinh mai 

 

i không có mặt giơ tay lên 1,2,3..19  còn thiếu một.  Giọng khôi hài  nào vọng 

lên, một tên  trốn đi vượt biên… 

Bây giờ là... chúng ta có xxx phút …trở lại lúc.... 

Ấy có giấy đi …. cho xin miếng… 

Ây  đi… xong rồi mà không có 1.000 đồng để trả…. Cho mượn 1.000 đồng đi… 

Hôm nay tôi bao tiền lệ phí  xả nước cứu xe nhẹ bớt… 

4 am thức dậy  430 am  lễ  6 am  ăn sáng…. 

Một ngày mới chạy tiếp… 

1,2,3… 20  đủ…. Chạy đi bác tài kẻo trễ….         

  

Đó là những điệp khúc còn thỏang qua 

trong giấc mơ chập chùng mỏi 

mệt… mặc dâù đã nhiều ngày 

qua….                 

Sau 5 lần họp chuẩn bị chung 

riêng. Phần chung đã thống nhất. Phần 

riêng thi sao đây: 

Riêng tôi cũng đã chuẩn bị cho mình 

bằng cách tính từ đầu đến chân nên may 

mắn không bị thiếu hụt gì kể cả này 

nhé  18    trái táo cho 

18  ngày,  mươi  trái chanh . ôi thôi 

thuốc thang thừơng nhật thì khỏi 

nói..   Aí chà áo mưa vì mùa mưa.    

này món dây thun, đắt như  tôm tươi 

một hôm có một chị hỏi các chị chung 

quanh  có không cho chị xin thì được trả 

lời không chị nói bây giờ $100.00 cũng 

không có thế mà cm thì có.  Ấy chưa kể 

đến con dao cũng là báu vât trên chặng 

đường  đó nhé…, nó luôn chuyền tay 

trên xe khi cần đến … Có ai cần kim chỉ 

không? 

A 
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Rồi giờ cao điểm thứ nhất  đến đó là tụ 

họp ở phi trường  LAX chúng tôi 13 

người  ở Orange  ai nấy xem ra cũng hả 

hê…và như được nâng đỡ tinh thần  b ởi 

có TH N LINH HI N DI N ,, vi đi 

đường trường mà luôn có đông bạn 

đồng hành.. Đó phải kể là LƠ   CH 

Đ U TI N…..và cũng là  kỷ niệm đầu 

tiên…chăng?? 

1/  Từ phi trường Nội bài, chúng tôi đên 

nơi trú ngụ đầu tiên là Tam Đảo…. Một 

khách san  sang trọng cỡ 4 sao, chúng tôi 

chấp hành nghiêm chỉnh 3 người một 

phòng…. Thế này thì đâu có phải là 

truyền giáo đâu!!!!! đâu đó có tiếng nói 

như vâ ....    anh Tĩnh chứ ai… Nhưng 

đây có phải là thời gian Chúa cho chúng 

tôi phần thưởng như môn đệ xưa được 

Chúa  an ủi dẫn lên núi trước ngày chịu 

nạn???? để sau đó là những thiếu thốn,  

bât  tiện so với nhu câù hằng ngày cuả 

chúng tôi…??? 

2/   Sau khi ghé  thăm hai nhánh nhỏ 

thuộc tu viện CMC.  Nơi đây chúng tôi 

được các cha trẻ CMC chia sẻ nhiều điều 

nhưng điều đáng Tạ Ơn Chúa là qua lời 

chia sẻ cuả 1 vị, nhà thờ tuy  nhỏ bé  và 

đổ nát cũng khó mà XIN/LẤY lại được 

nếu không có sự can thiệp  cuả một cựu 

đảng viên đảng Cộng Sản đã từng có lai 

lịch  và có dấu ấn là Phép Rưả tội, mà 

ngày nay ơn Chúa đang tác động để họ 

quay về và biết đâu có thể làm lợi ích 

cho Giáo Hội..  T I THẤY CH A Đ  

T I THẤY ĐI U N Y L  T I C  B N 

PH N PH I C U NGUY N CHO 

NG  I ANH EM N Y 

Sau đó chúng tôi được di chuyển về ngủ 

tại tu viện MTG Hưng Hóa. Nơi đây 

chúng tôi được ngủ hai đêm với khách 

sạn  tập thể.. 

 

Nơi đây tôi được một L I  CH THI NG 

LI NG XIN T M TH I  I H K  DẤU 

ĐI CHO CH NH M NH.    

3/ Sáng hôm sau ma soeur Hoạch dẫn 

chúng tôi đi Mai Sơn.  Tới nơi đã có 

khoảng 20 em thanh niên đi xe máy chờ 

sẵn để lãnh qùa, nghe nói em đi từ 4am 

để lãnh đại diện cho cả buôn làng… 
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Khách sạn 4 cột (mỗi bên hai cột) tại Mai 

Sơn. 

 

 

 
 

Đánh thức dân Chúa lúc 4 sáng lần đầu 

 

MSC Morning Standing Club tại Tu 

Viện  MTG Vinh với ma soeur đẹp như 

tài tử trong tu viện  với hơn ngàn thành 

viên, mỗi  ngày ngốn 2  tạ rưỡi gạo!!!!!! 

 

Ơn gọi tại Việt Nam thật quá dôì dào 

nơi  dòng nữ và tại  nơi dòng nam…một 

Giáo Hội đang trên đà phát triển.  Phải 

chăng ý Chúa?? Và phải chăng Giáo Hội 

Mẹ VietNam sẽ dẫn đầu đức tin thế 

giới…?? 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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Nồi cơm chỉ bằng hai người ôm thôi mà tới 

hai chị hi hục nấu nấu nướng nướng..  y 

vậy mà xem ra cũng nhà nghề  ra phết…nhớ 

nêm tí hương vị Tình Yêu  Chúa vô nh é… 

 

 

Già già trẻ trẻ vũ bướm vàng, 

Bướm vàng khiến trẻ rũ cười vang.. 

Già tui vũ bướm vàng nên trẻ.. 

Trẻ già cùng nhau ghé Nước Trời. (cm Oct 

2016) 
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“ Riềng, xả, lá mơ , mắm rượu cần, 

Cờ tây hạ tớ,  mời  Zdô Zdô??.” 

“Thôi thôi !!đằng ý tìm nơi khác.. 

Cánh này xa xứ khó đáp lời.” 

Mai về  bên xứ Cờ Hoa nớ, 

Sợ khó toàn thân  nới  xứ người..!!” 

 

Rượu cần  chỉ nhắp đã say, 

Tình yêu “dân tộc” em rày tương tư.. 

 
Mông này chẳng phải  Mông   Hờ (H  Mông) 

Mông này Mông Mẽo hai năm rõ mười… 

 

Đường lên cửa động thiên đình!! 

Mà em như thể cuộc tình vừa bay!!! 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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Cầu Hiền Lương xanh vàng ngăn cách! 

Nước đôi đường cầu hóa Thê Lương!! 

 

 

 

Giờ  này gặp Mẹ nơi đây, Mai sau biết có MAY này chăng ai??? “Sống gần Mẹ  (2 đêm)  lòng 

con hoan lạc biết bao Mẹ (è é) ơi!!! Sống gần Mẹ lòng con yên hàn thỏa thuê Mẹ (è, e) ơi…. 

Những cuộc t nh chớp nhoáng: 
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Quà này chẳng phải của em, 

Mà do  Thiên Chúa mượn bàn tay em. 

Xin anh giữ lấy làm tin, 

Mai này Thiên Quốc giúp mình 

nhìn  nhau…-“Chẳng ai có thể nhận được 

gì mà không do Trời ban”(Ga 3,27)  

 

Ai bảo Linh Mục không áo Dòng?? 

Tấm áo đẹp tựa bóng sao băng. 

Mầu Nhiệm Thánh Bánh Kia Hằng  Sống, 

Bàn tay Ai? Linh Mục Truyền 

Ban…

 
Một Mường vui với môt  Mường, 

Một Mường hướng tới “vui tình tay ba?” 

Tinh tay ba mà ta trong Chúa, 

Hỏi tình nào Diệu Vợi hơn ba? 

 

Chẳng  xinh  nên đứng một  mình , 

Giê- Su mật thiết có tình lại  xinh. 

 Trống mái dìu nhau ghé mạn thuyền 

Tưởng rằng mái ngã ai dè trống xiêu,  

Ngã ngã ngã ngã nữa đi cha, 

Mất dép thưởng tiền há trăm Đô.. 
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Chúng tôi sinh hoạt trên xe không 

thua gì một mobile convent một tu viện 

lưu động.   Tu viên mà thành viên gồm 

đủ tầng lớp 

Gìa trẻ, gái trai, vợ chồng, có cả “nữ 

tu  chưa rửa tội” nhưng sống rất  nhân 

bản, (l à đức tính cần thiết chỉ cần rửa tội 

và Thánh hóa đức tính đó  sẽ là một vị 

Thánh, và cũng là lý tưởng Đồng Công 

theo ANH C  MARIA ĐAMINH TRÂN 

Đ NH TH  là: N N NG  I R I M I 

N N THÁNH).  Chúng tôi, không một 

ngày đệ tử, một ngày nhà tập, mà như 

đã khấn vĩnh viễn. Với lớp già hoá trẻ… 

trong nhiều tình huống, hóa nên trẻ do 

đó chúng tôi không ngủ là không ai ngủ 

được… ý riêng nhiều hơn vâng lời. Chỉ 

tội anh Tổng Bề Trên  người lãnh đạo 

một tu viên tạp lục.. 

Với gôm các giờ kinh:  Dâng  ngày cho 

Mẹ, (Mẹ ơi con đã dậy rồi…) Kinh 

Sáng,  Truyền Tin, 3  giờ LTX, kinh 

chiều, chưa kể Thánh Lễ…, phần đông 

cử hành trên  xe.  Nhiều khi mệt quá thì 

ai đọc thì đọc ai ngủ cứ ngủ.. 

Những mẫu chuyện vui…, vui thời 

đại,  những chuyện tếu đâm hơi…, 

những “mảnh tình đầu tiên” tréo cẳng 

ngỗng của ai đó (đón coi/nghe những 

mảnh tình cuối cũng rất cụp lạc không 

thua những mảnh tình đầu của cùng tác 

gỉa),  những trò chơi hào hứng đã làm 

những quãng đường xa rút lại thật 

ngắn… 

Khi được ăn/ngủ trong tu viện riêng tôi 

như được sống lại những ngày thần 

tiên. Chẳng thế mà anh tổng điều hành 

cứ nhất định là phải cư trú trong “Nhà 

Chúa”.   Thật vậy với đoàn người ngoài 

20, gần  20 ngày chúng tôi  chỉ mất lễ 

mỗi khi ngủ ngoài tu viện.. 

"Một điều tôi kiếm tôi xin,là luôn được ở 

trong đền CHÚA tôi mọi ngày trong suốt  

cuộc đời, để chiêm ngưỡng CHÚA tuyệt vời 

cao sang, ngắm xem thánh điện huy 

hoàng". (TV 26:4) 
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Ba giữa miệt mài quyết  tu xong, 

Ba bìa nửa cuộc cắp đít dông 

 ng dung dông chàng  ra   cửa trước, 

Dắt  thêm người  bước  tiếp  cửa sau… 

Phỏng vấn chớp nhoáng  thưa  Cha, 

“Honda một chiếc tốn  là bao nhiêu.?” 

Ý là để tặng cha đi, 

Truyền rao lời Chúa thay vì đoàn con???
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Tiền vào ruột tượng em lần  dễ?? 

Mà móc ra  ôi  khó tư bề!!! 

  

Xưa Cha Tử Đạo vì đoàn chiên, 

 y là do Cha sống đạo hiền. 

Nay nơi vinh phúc xin cầu giúp, 

Để đoàn con  mến Chúa như Cha. 

 

Cảm nghiệm thì nhiều,  kỷ niệm và lợi 

ích Thiêng Liêng cũng nhiều, chưa kể 

nhân dịp này tôi được ân hụê lãnh chục 

thứ ba mùa thương liên tiếp Kinh Mân 

Côi với Dòng Nữ Vương Hòa 

Bình.   Được cùng tư tưởng, g ặp  gỡ  nơi 

Mẹ Măng Đen với người em trai, dù 

cách nhau vài ngày.   Được làm hòa lại 

với người bà con đã  để gia đình tôi lại 

lúc vượt biển (1978) 

Nhưng  tôi dừng nơi đây nhân ngày lễ 

kính Thánh Phanxicô Assissi  (Oct 3/4 ) 

Cha trẻ Đinh Triêm CMC  dùng  Kinh 

Hòa Bình  của  Thánh Phanxicô Assissi 

để nhắc nhở chúng tôi sống Tinh Thần 

Phục Vụ là cho đi thì có phước hơn là 

nhận.   Cha cũng rất tâm lý khi nhắc 

nhở chúng tôi rằng trong mọi việc 

chúng   tôi làm  thì động cơ môĩ người 

đi cũng khác nhau..và vì thế lợi ích 

thiêng liêng trước mặt Chúa cũng khác 

nhau, có người làm  để có  danh lợi, có 

người làm vì  tiêu khiển, có người làm 

vì muốn xa ai, xa nhà…sao cha tâm lý 

thế… 

Ch ẳng kể khi đi chung ghe thì cha 

Triêm có trắc nghiệm tâm lý nhiều lần 

bằng những câu hỏi:   Nào là: Nếu trong 

trường hợp phải chọn lựa để cứu mẹ và 

vợ thì bạn chọn cưú ai.  Nào là  giữa 
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tình yêu và bổn phân chọn điều 

nào.   Sáng hôm sau cha hoá giải ngay 

trong Thánh Lễ, ai muốn nghe cha đáp 

trúng thì 2018 mời đến Giồng Riềng gặp 

Cha. 

Thường khi hỏi về sinh hoạt nào, công 

việc gì, mà không có nhiều giờ để hỏi 

đáp, người ta chỉ hỏi vắn tăt:  “Sau 

chuyến đi này anh/chị có đi nữa không” 

và nghe câu trả lời là lượng gía được 

chuyến đi.  Có vài câu trả lời.  Riêng câu 

trả lời của em là: Đây không phải là lần 

đầu tiên mà là lần thứ hai sau chuyến 

đâ  u năm 2015… 

Thế đó. Quê hương tôi với những nghèo 

nàn, thiếu thốn, cách xa ngàn lần với 

những tiện nghi vật chất tôi đang có, mà 

sao tôi cứ đi/về không phải tôi đi vì 

muốn danh lợi, cũng không có người 

chung quanh tôi khiến tôi muốn  tránh 

xa bực bội vài tuần… mà trái lại khi đi 

còn gặp những đụng chạm trái khoáy, 

những câu nói ẩn hàm hai ý làm người 

nghe nghẹn ngào, do những bạn đồng 

hành…thế mà tôi đã đi hai lần trong 

khoảng thời gian chưa đầy hai năm.   

Phải chăng đối với tôi đó là cái tinh thần 

yêu Mẹ Việt Nam Thiêng Liêng,  đó là 

sức hút thiêng liêng cuả trái đất 

của  định luật Ne ton nên có l ẽ tôi sẽ 

còn đi tới khi nào tôi về lại được nơi 

chôn nhau cắt rốn mà nơi đó có lẽ  bà 

con xóm riềng tôi cũng còn nghèo, 

nghèo lắm .. Để tôi có dịp trả nợ 

cho  Chúa như  lời giảng cuả Lm Vũ 

Ngọc Long dịp ThanksGiving 2013  cho 

ba sắc dân nhưng có lẽ  cha nhấn mạnh 

cho dân tị nạn rằng:  

“Anh Chị Em  lấy tất cả tài sản đang có 

hiện tại trừ đi vài bộ quần áo rách lúc 

đem theo ngày vượt biển, còn lại là cái 

n ợ của anh  em  với Thiên Chúa mà 

Thiên Chúa đâu có cân gói mì ký 

đường, gói bột nêm”.  

Vậy thì tôi phải trả lại cho chi thể của 

Ngài là anh chị em tôi…. hay ít nhất hãy 

về sống chung với họ vài khoảnh 

khắc… ăn với họ, màn trời chiếu đất với 

họ…  

Xin Chúa cho con nhận thức ra và âu 

cũng là L  I  CH THI NG LI NG L N 

NHẤT N U C  Đ  C DO CHUY N 

H NH TR NH T  Sept 18 đến Oct 

8  của tôi vậy??? 

                           Garden Grove Oct 27, 2016 
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“Em tự nghỉ không biết có phải m nh đi truyền giáo không?” 

Em Tuyết Mai 

 

 
 

m vừa mới trở lại Mỹ cách dây 3 ngày. Có lẽ em là người sau cùng trong nhóm 

Mission trở về Mỹ chăng? Đêm nay khó ngủ em thúc dậy lúc 3 giờ sáng. Sau khi 

đọc Chuỗi Thương Xót em đọc Email của anh và lời kêu gọi các anh chị viết bài 

bày tỏ cảm nghiệm của mình về chuyến đi lịch sử này. Biết viết gì đây? Trong khi em là 

người rất dở khi viết văn, nhất là viết về những cảm nghĩ của mình. Tuy nhiên vì vâng 

lời và cũng muốn góp chút tâm tư trong chuyến đi Misson xuyên Việt của nhóm.  

“Chúng con Tạ ơn Chúa, Tạ ơn Chúa vô 

vàn Chúa đã dẫn dắt chúng con trong 

suôt hành trình này. Chúng con chỉ biết 

dâng lên Chúa tất cả tình yêu nhỏ bé 

của chúng con hợp với Mẹ Maria mà ca 

tụng Tôn vinh Chúa mà thôi, đã cho 

chúng con một chuyến đi Misson thật 

tuyệt vời như chúng con đã được hưởng 

từ ngày đầu tiên cho đến ngày cuối 

cùng trở về.  

"Khi anh Tĩnh cho biết ý định tổ chức 

chuyến Mission trong năm Thánh Tình 

Thương này tại Bolivia em cũng muốn 

tham dự nhưng sao em không thấy háo 

hức lắm. Nhưng khi chuyến đi Bolivia 

bị đình lại và chuyển hướng đi về VN 

thì không cần hỏi ý kiến của ông xã, em 

ghi tên ngay (hình như em là người đầu 

tiên ghi tên tham gia sau các anh chị đã 

ghi tên di Bolivia).  

E 
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"Lúc đó em không hề biết đi Mission 

như thế nào, chỉ biết rằng đi đến những 

địa danh lạ hoắc mà mình chưa nghe 

đến. Rồi sau những lần họp nhóm cho 

chuyến đi, chữ Truyền giáo cứ ám ảnh 

em là mình mà đi truyền giáo ư? Truyền 

giáo như thế nào đây?  

"Em hiểu rằng đây là chuyến đi độc 

nhất vô nhị trong đời mình. Không phải 

là đi tham quan, đi chơi cho biết những 

danh lam thắng cảnh hoặc vui chơi v.v, 

mà là đi truyền giáo. Cho ai? Cho 

những người chưa biết Chúa ư? Em tự 

nghĩ mình có làm được không khi mình 

chỉ là một người cũng bết bát, cũng yếu 

đuối, cũng yếu cả đức tin.   

"Nhưng lạy Chúa, qua chuyến đi này, 

tất cả anh chị em con đều cảm nhận 

được rằng hầu như chúng con nhận 

lãnh vô vàn ân phúc hơn là cho đi 

những gì ít ỏi của chúng con, mà là 

chính các anh em mình găp gỡ tại các 

điểm mình đến đã truyền giáo lại cho 

mình bằng chính cuộc sống của họ, đức 

tin của họ, sự khổ đau nghèo đói của 

họ.  

"Rồi cũng có những nơi nhìn thấy anh 

chị em khuyết tật mù lòa, hay những em 

bé mồ côi bệnh hoạn mà rơi nước mắt, 

để thấy rằng mình đã quá vô ơn, vô 

tình, vô tâm với Tình yêu Chúa ban cho 

- xin tha thứ cho chúng con.  

"Rồi qua suốt cuộc hành trình 20 ngày 

này lại thấy sao ngắn ngủi quá... Biết 

bao hồng ân, biết bao hạnh phúc khi 

được đến tận nơi, chạm tận tay nhìn tận 

mắt những anh chị em ở những nơi xa 

xôi hẻo lánh mà có lẽ mỗi khi nhớ lại cứ 

tưởng như mới xảy ra.  

"Tạ ơn Chúa. Khi chuẩn bị cho chuyến 

đi này ai cũng nghĩ rằng sẽ bị đói, hay 

không có nước sạch để uống v.v., nên ai 

cũng chuẩn bị lương khô, những thức 

ăn đi đường, nhưng khi đến bất cứ 

điạ điểm nào cũng được các sơ, các cha 

tiếp rước ăn uống no nê ngày 3 bữa. Em 

tự nghỉ không biết có phải mình đi 

truyền giáo không? Sao sung sướng 

quá, và nói nhỏ với quý anh chị, hơn 

ở nhà nữa đó: ngồi xe thì êm ru, được 

ngằm cảnh tuyệt vời của đồi núi đất 

nước mình suốt từ bắc xuống đến tận cà 

mau xa xôi. Rồi được no thỏa bằng 

những trận cười bất tận trên xe.  Ngoài 

ra, còn được no thỏa về linh hồn vì 

không ngày nào thiếu tham dự Thánh 

lễ. Em khoe như vậy để anh chị chưa 

được đi hãy ghi danh cho chuyến 

Mission 2018.  

"Sau cùng xin cám ơn Anh Tĩnh đã tổ 

chức chuyến mission này cho chúng em 

được hưởng biết bao ơn ích từ tinh thần 

đến vật chất. Ta ơn Lòng Thương Xót 

Chúa với nhóm TĐCTT. Xin cám on các 

anh chị đã cầu nguyện cho chúng em...." 

(email ngày 28/10/2016) 
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Niềm Vui Thương Xót - ĐTC Phanxicô với sự sống con người 

từ sơ sinh bị hội chứng nguy tử đến già lão cô đơn tàn tạ 

 
 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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Tri Ân Cảm Tạ 
 

 

Tri Ân Cảm Tạ Quí Linh Mục Thừa Sai Đồng Công  
 
Non ministrari sed ministrare 

 
Quí Anh Lm Đồng Công Thừa Sai rất quí mến của em, 
 
Xin đại diện cho Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương (TĐCTT) nói chung và phái đoàn 
20 TĐCTT Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (18/9 - 
8/10/2016), xin chân thành và hết lòng tri ân cảm tạ quí anh đã tận tình giúp đỡ chúng 
em trong việc thể hiện một chút thiện chí truyền giáo của mình ở từng chốt điểm truyền 
giáo đang được quí anh thay dòng dấn thân phục vụ Chúa Kitô nơi những người anh 
chị em hèn mọn nhất của Người ở các vùng sâu vùng xa như thành phần hoàn toàn bị 
xã hội loài người bỏ rơi quên lãng. 
 
Nghe thấy những kinh nghiệm truyền giáo đầy mình của quí anh, ở cả Bắc Ninh Miền 
Thượng Du Bắc Việt (Anh Linh, Anh Tường và Anh Triết), lẫn Kontum Miền Tây 
Nguyên Trung Việt (Anh Chiến và Anh Điện/Tường) và Miền Hậu Giang Nam Việt (Anh 
Triệu và Anh Bính), nhất là được chứng kiện tận mắt thấy hoàn cảnh sống gian nan 
khốn khổ của quí anh, phái đoàn của em hết sức thong cảm, nên nhiều anh chị em, 
ngoài số tiền đóng góp chung, đã tự động đóng góp thêm, chưa kể những số tiền xin lễ 
nữa.  
 
Cho dù tổng số tiền đóng góp chung cho các nơi, bao gồm cả ở Thủ Đức, $27,000.00 
(không kể đóng góp riêng có thể lên tới trên 30 ngàn) cũng chẳng thấm vào đâu với 
nhu cầu truyền giáo bao la hầu như bất tận để phục vụ anh chị em hèn mọn của Chúa 
Kitô ở các nơi dòng được sai đến.  
 
Cám ơn quí anh đã vui nhận và cho Nhóm TĐCTT chúng em được góp một chút xíu vật 
chất này, một chút vật chất như 5 ổ bánh và 2 con cá đã thật sự được hóa ra nhiều là 
các cảm mghiệm thần linh vô cùng diệu vợi nơi từng tâm hồn anh chị em TĐCTT tham 
gia chuyến đi lịch sử đầy ý nghĩa và lợi ích thiêng liêng này. 
 
Cám ơn Anh Linh đã dẫn phái đoàn TĐCTT của em lên Tam Đảo nghỉ ngơi và Anh 
Triết đã dẫn chúng em đi tham quan hai giáo điểm là Văn Thạch và Đại Điền. Rất tiếc 
không thể lên Sông Gâm Tuyên Quang với Anh Tường. Phái đoàn đã được khoản đãi 
một bữa trưa thịnh soạn ở ngay sào huyệt của nhà dòng, sau khi phải sang chiếc xe 
trung chuyển mới có thể băng qua suối.  
 
Cám ơn Anh Chiến đã dẫn phái đoàn của em về trọ ở Dòng Thánh Phaolô of Charles 
thơ mộng ở Pleiku và sáng hôm sau dẫn chúng em lên kính viếng Đức Mẹ Măng Đen, 
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còn tặng cho phái đoàn mỗi người một cái lắc đeo tay. Rất tiếc không còn giờ để được 
anh khoản đãi bữa trưa ở nhà hàng gần Nhà Thờ Chính Tòa. Phái đoàn đã gửi anh 
qua Anh Ngân một bao thư 500 Mỹ kim để anh thêm phương tiện truyền giáo nhé. 
 
Cám ơn Anh Triệu đã cho phái đoàn trọ đêm và tiếp đãi rất nồng hậu với những 
bữa ăn đặc sản của miền hậu Giang hiếm quí, với ốc, ếch, lươn, rắn, chuột v.v. bao 
gồm cả muỗi ban đêm đã đòi nợ máu những gì phái đoàn của em đã ăn trong ngày. 
Anh còn gói cho mỗi người 10 cái bánh ít đi đường nữa. Ai cũng cảm động nuốt không 
trôi, dù ngon, đành phải chia sẻ với ban chuyên chở và những nơi cần chia sẻ. 
 
Cám ơn Anh Bính đã cho phái đoàn thấy cảnh tượng của một nơi hoang dã đang vươn 
mình chỗi dậy chưa đầy một năm có sự hiện diện của anh em CMC, và đang 
trên đà phát triển không ngừng. Hy vọng năm 2018 trở lại, giáo họ Xẻo Tam của 
anh đã trở thành Giáo Xứ Xẻo Tam với đầy đủ cơ sơ phòng ốc không thua gì Giáo Xứ 
Hòa Phú của Anh Triệu, và với con số giáo dân tăng lên gấp đôi, từ 5 trăm đến 1 ngàn. 
 
Cám ơn quí anh đã đón tiếp phái đoàn của em ở Thủ Đức, trước tiên Anh Nghiệp dẫn 
vào thăm mộ Đấng Sáng Lập thân yêu của chúng ta, sau đó về nhà bác ái xã hội ăn 
trưa được Anh Khải cùng nhiều người ở đó phục vụ, có cả Anh Ngân ăn trưa với 
phái đoàn, rồi Anh Ngân đã dẫn phái đoàn trở lại nghĩa trang tham quan trạm phát 
thuốc và trạm phát nước lọc của nhà dòng, sau cùng dẫn về chính trụ sở Nhà Mẹ để 
tham quan, bao gồm cả quán kỷ vật. Anh đã tặng cho phái đoàn tràng hạt và mỗi người 
một hộp sâm linh chi.  
 
Phái đoàn TĐCTT lần đầu tiên thực hiện chuyến truyền giáo ngay trong Năm Thánh 
Thương Xót 2016 và bắt đầu từ Việt Nam này của em không thể nào quên được buổi 
sinh hoạt với anh chị em đồng bào dân tộc thiểu số ở Kontum chiều Thứ Bảy 
29/9/2016, chẳng những hát hò và múa may quay cuồng với họ mà còn ăn những gì 
họ ăn (cơm tre nứa, thịt gà nướng và bún xì dầu) và uống những gì họ uống (rượu 
cần). Chúng em cũng không thể nào quên được hai ngày (Thứ Tư và Thứ Năm ngày 5 
và 6/10) đi thuyền xa cả tiếng đồng hồ để tìm đến thăm viếng và biếu tặng quà ở Miền 
Hậu Giang. Anh Triệu bị ngã xuống nước ở ngay mạn thuyền bên bờ sông nhưng 
không sao. 
 
Xin quí anh thương tiếp tục cầu nguyện cho phái đoàn TĐCTT của em để cuộc đời của 
mỗi người trong phái đoàn được thực sự biến đổi để chứng tỏ mình thật sự đã được 
gặp gỡ Chúa Kitô nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở những 
ngoại biên của xã hội loài người.  
 
Hẹn gặp lại quí anh vào năm 2017, cũng vào thời điểm cuối tháng 9 đầu tháng 10, khi 
em vận động anh chị em Thân Hữu Đồng Công và Gia Đình Tận Hiến Đồng Công về 
thăm những chốt điểm truyền giáo của dòng. Xin cầu nguyện cho em và cho ý 
Chúa được thể hiện nhé. 
 
em tâm phương cao tấn tĩnh 
(cựu tu sĩ Đồng Công - email ngày 11/10/2016) 
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“Chính chúng em phải cám ơn Anh và phái đoàn TĐCTT mới đúng. Khi Anh và quí anh chị em nghĩ đến 

và tới thăm các giáo điểm truyền giáo của Nhà Dòng, ngoài việc ủng hộ các nơi một số tiền lớn, đã khích 

lệ, thúc đẩy chúng em can đảm dấn thân trong cánh đồng truyền giáo… Chúng em xin chân thành cám 

ơn Anh và phái đoàn TĐCTT đã dành thời giờ, tiền bạc đến viếng thăm các giáo điểm Đồng Công, 

nguyện xin Chúa, Đức Mẹ và Cha Thánh Giuse trả công bội hậu cho Anh, phái đoàn và toàn thể hội 

TĐCTT, ban cho từng hội viên hằng ngày cảm nghiệm được Lòng Chúa Thương Xót và trở nên chứng 

nhân của Chúa Tình Thương giữ xã hội hôm nay.” (LM Giuse Maria Kim Ngân, CMC, Đặc Trách Truyền 

Giáo Đồng Công – email ngày 11/10/2016) 

 
 

“Chúng em miền Giồng Riềng cám ơn Anh và phái đoàn rất nhiều, anh em rất ngưỡng mộ lòng đạo đức 
và lòng nhiệt thành của Anh và phái đoàn, chúng em cũng rất mừng vì sẽ có thêm nhiều lời cầu nguyện 
cho công tác của chúng em. Cho chúng em gởi lời cám ơn đến tất cả ông bà anh chị em trong đoàn. 
Kính chúc Anh và mọi người luôn tràn đầy ơn Chúa và vui khỏe trong Chúa và Mẹ.” (Lm Triệu - Hoàng 
Trọng Hà, CMC, Chánh Xứ Giáo Xứ Hòa Phú GP Long Xuyên – email ng ày 12/10/2016) 
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Tri Ân Cảm Tạ Quí Dòng Nữ  
 
 
 
Trọng Kính Quí Sơ Bề Trên và Quí Sơ Thừa Hành 
Sơ TPT Vĩnh - Dòng MTG Hưng Hóa,  
Sơ TPT Quy - Dòng MTG Vinh,  
Sơ Kim - Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương Qui Nhơn, 
Sơ Phó TPT Ánh Hoa - Dòng Thánh Phaolô Pleiku, 
Sơ Tổng Cố Vấn Minh Chánh và Sơ Cao Trọng Dòng Đức Maria NVHB BMT, 
 
 
Đại diện cho Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) trong chuyến Hành Trình 
Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 - 8/10/2016, con xin hết 
lòng tri ân cảm tạ Quí Sơ đã cho chúng con được những giây phút bồi dưỡng cả hồn 
lẫn xác ở trong nhà Chúa, nơi chúng con chẳng những được Quí Sơ phục vụ cả về ăn 
uống lẫn ngủ nghỉ, mà còn được hưởng những giờ phút phụng vụ giờ kinh và phụng vụ 
Thánh Thể vô cùng quí hóa. 
 
Ngoài ra, Quí Sơ còn đưa chúng con đi đến những nơi chúng con cần đến để có thể 
gặp gỡ Chúa Kitô nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người ở những nơi 
xa xôi hẻo lánh hay ở những việc mồ côi khuyết tật vô cùng đáng thương, nhờ đó 
chúng con có thể chạm đến những dấu thánh của Chúa Kitô Phục Sinh khi được bắt 
tay, ve vuốt hay ôm ẵm lấy những hình hài bần cùng hay khổ nạn của những người anh 
chị em bất hạnh trước mắt thế gian này. 
 
Xin Quí Sơ cầu nguyện cho chúng con, để nhờ những giây phút ngắn ngủi được sống 
trong nhà Chúa của quí sơ, được thấy tận mắt gương phục vụ của Quí Sơ và được Quí 
Sơ khích lệ tinh thần, cuộc đời của mỗi người chúng con, nhờ cho đi (vật chất) thì ít mà 
nhận lãnh (thiêng liêng) thì nhiều, được thật sự biến đổi, để chứng tỏ cho thấy chúng 
con đã hội ngộ với Chúa Kitô trong cuộc Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt 2016 lịch 
sử đầy ý nghĩa và giá trị này. 
 
Kính chúc Quí Sơ và mọi chị em trong dòng mỗi ngày một duyên dáng hơn bao giờ 
hết, đáng yêu hơn bao giờ hết, bằng cuộc đời hoàn toàn tận hiến siêu thoát 
tràn đầy đức ái trọn hảo của mình, một vẻ kiều diễm thiên đường khiến cho Phu Quân 
lý tưởng Giêsu của Quí Sơ càng ngày càng trở nên say mên đến ngây ngất về những 
hiền thê của Người, đến độ Người không còn cảm thấy đau thương gây ra bởi biết bao 
nhiêu là tội lỗi của loài người đang quay cuồng với bảo lốc văn hóa chết chóc tương đối 
duy nhân bản ngày nay, rất cần đến Lòng Thương Xót Chúa hơn bao giờ hết! 
 
 
con - Đaminh Maria cao tấn tĩnh, BVL (email ngày 11/10/2016) 
 
“Sr phải  cám ơn Anh và đoàn đa đến thăm và tặng quà cho người nghèo của các sr, tạ ơn Chúa đã cho 
anh và đoàn về đến nơi binh an sau một cuộc hành trình dài. Xin Chúa chúc lành cho nhưng dự tính của 
anh trong tương lai. Nếu có gặp ai trong đoàn cho quí sr gởi lời kính thăm và chúc sức khoẻ đến từng 
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người. Có dịp đi ngang qua Pleiku, xin kính mời anh đến nghỉ ở nhà dòng. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi, Mẹ 
Maria, Thánh cả Giuse chúc phúc lành cho Anh” (Sr Anna Ánh Hoa, phó bề trên Dòng Nữ Thánh 
Phaolo Charles ở Pleiku - email ngày 12/10/2016) 

 

 

“Rất ngạc nhiên nhận được thư anh với tâm tình tri ân HƠI NHIỀU, và những lời động viên khích lệ đáng 
trân trọng, giúp người nhận thấy cần cố gắng hơn để được như thế. Xin cùng tạ ơn Chúa với anh và 
đoàn: Chuyến Hành Hương về Quê Hương bình an, nhiều ý nghĩa, niềm vui và kỷ niệm. Hy vọng những 
hồng ân ấy sẽ là sức bật, là đòn bẩy nâng chúng ta hướng về trời cao, dẫu chúng ta đang bước đi trong 
cõi trần... Hy vọng trong vòng xoay yêu thương của thời gian, HD Nữ Vương Hòa Bình sẽ có dịp được 
đón anh và quí vị đến thăm. Vâng, ngọn đồi Hòa Bình luôn rộng mở cho mọi người để trao gởi tình Chúa, 
mở rộng tình người. Mến chúc anh Tĩnh, gia đình và những người thân quen luôn an lành và hạnh phúc 
trong Lòng Thương xót Vô Biên của Thiên Chúa. Chúng ta cùng liên kết trong tình Mẹ Mân Côi”. (Nt. 
Maria Matta Minh Chánh - Tổng Cố Vấn Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình BMT - email ngày 
14/10/2016) 

 
(Sơ Minh Chánh đứng bên ngoài sau Mẹ Bề Trên Đặng Thị Lành) 

“Cám ơn Bác và nhóm đã quan tâm đến Hội dòng và giáo phận chúng con, đã dành  tình yêu thương 
quảng đại, không ngại những  hy sinh, những gian nan vất vả để  đến  với chúng con và  nối vòng tay 
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 đến với những người  nghèo khổ. Chúng con rất cảm động về những nghĩa cử và sự dấn thân của 
Nhóm. Chúng  con hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để cùng với Bác và nhóm TĐCTT để tiếp tục những bước 
chân đến với vùng “ngoại ô” như Đức Thánh Cha mời gọi. Chúng con cám ơn bác về những lời cầu chúc 
sâu sắc Bác dành cho chúng con.  Chúng con kính chúc bác và nhóm TĐCTT ngày một lớn lên trong ân 
sủng và tình yêu của Chúa! (Sr. Maria Nguyễn Thị Vĩnh, Tổng Phụ Trách Dòng MTG Hưng Hóa - 
email ngày 16/10/2016) 

 
 
“Con là sơ Thu Hương ở Khe Sanh đây. Chú có khỏe không? Chắc là Chú và các cô Chú về đến nơi 
được bình an rồi phải không? Nếu có dịp gặp các cô Chú cho con gửi lời thăm từng người và con rất nhớ 
đến các Cô chú, từ những cử chỉ phục vụ những người nghèo, đã bỏ tiền của và sức lực từ phương trời 
xa xăm đến với những anh chị em dân tộc thiểu số trong thái độ kính trọng những người con bé nhỏ của 
Chúa. … Con cám ơn Chú đã gửi những bài chia sẽ cho  con, con rất tâm đắc. Thôi, con chào Chú và 

luôn nhớ gia đình cô Chú trong lời cầu nguyện”. (SR Terexa Thu Hương, Dòng MTG Huế – email ngày 

17/10/2016) 

 
“Luôn nhớ Thầy và phái đoàn trong kinh nguyện, bời vì khi Thầy và phái đoàn tới đã chị em MTG Vinh có 
cơ hội để phục vụ, đón tiếp và chị em được đón nhận tấm lòng tốt của quý Phái Đoàn.  Đây là một nghĩa 
cử rất là ý nghĩa và cao đẹp, người trao tình người cho nhau. Chúng con rất biết ơn Thày và Quý Phái 
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đoàn. … Cám ơn Chú rất nhiều và cầu xin Thiên Chúa là Cha đầy lòng xót thương chúc phúc lành trên 
Chú và Phái đoàn” (Sr Maria Hồ Thị Quy, Tổng Phụ Trách Dòng MTG Vinh – email ngày 18/10/2016) 

 

 
 
“Trước hết con kính cám ơn Bác đã ghé thăm cộng đoàn Dòng chúng con và đã chia sẻ cho chúng con 
nhiều món ăn tinh thần, nhất là Bác đã sẵn sàng chia sẻ cho chúng con món quà vật chất, để chúng con 
có điều kiện phục vụ tốt hơn cho anh em đồng bào thiểu số. con chỉ biết xin chúa trả công bội hậu và ban 
muôn ơn lành trên Bác và toàn gia quyến thay cho chúng con. Con đọc những bài chia sẻ của Bác nhiều 
lần mà vẫn không chán, cám ơn Bác nhiều. Kính chúc bác luôn khỏe, vui và bình an. (Sơ Cao 
Trọng Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình BMT – email ngày 1/11/2016) 
 

 
(Sơ Hương, đứng đầu tiên, thay Sơ Trọng giúp phái đoàn trong dịp này) 
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Tri Ân Cảm Tạ Trụ Sở GP Thanh Hóa SG và Dòng Xitô Vũng Tầu  
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Trọng Kính Quí Cha và Thày, 
 
Đại diện Nhóm TĐCTT (Tông Đồ Chúa Tình Thương) trong chuyến Hành Trình Truyền 
Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày (18/9 - 8/10/2016), con xin chân 
thành và hết lòng tri ân cảm tạ quí cha và thày đã sẵn lòng và niềm nở tiếp đón chúng 
con, phục vụ của ăn và chỗ ngủ cho chúng con trong những ngày cuối cùng của chúng 
con ở Việt Nam.  
 
Xin Thiên Chúa là Đấng thấu suốt mọi sự bù đắp xứng đáng cho quí cha và thày những 
gì quí cha và thày làm cho những con người nhỏ bé chúng con. Xin quí cha và thày cầu 
nguyện cho chúng con để chúng con có thể sống thánh chứng nhân giữa đời trong vai 
trò tông đồ giáo dân của chúng con nhé.  
 
con - TĐCTT Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh  
(email ngày 11/10/2016 gửi Cha Đức ở Trụ Sở GP Thanh Hóa SG, Cha Phạm Hữu ÁI 
và Thày Nhường Dòng Xito Vũng Tầu) 

 

 
 “Xin Chúa ban bình an cho Anh va gia đình. Cám ơn Anh Tĩnh và phái đoàn đã đến thăm Trụ Sở Thanh 
Hoá. Mong anh và phái đoàn thông cảm cho Trụ Sở về những điều thiếu sót. Em cầu chúc anh và phái 
đoàn luôn đón nhận được muôn ơn lành của Chúa” (Cha Đinh Xuân Đức, trụ sở GP Thanh Hóa SG – 
email ngày 14/10/2016). 

 

 
(Cha Đức mặc áo sọc xanh) 
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“Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  …… 
 
“Kính chào Bác Đaminh Maria Cao Tân Tình, cùng phái đoàn Tông Đồ Chúa Tình Thương.                    
      
“Lời đầu tiên Chúng con xin gửi lời cảm ơn đến bác Tĩnh cũng như phái đoàn, đã giúp đỡ chúng con có 
một phần quà rất là cao quý. Kính thưa Bác cũng như phái đoàn, với số tiền quý hội đã giúp đỡ các em 
Thiếu Nhi. Tối hôm qua thứ hai ngày 26/09/2016. Cha xứ chúng con đã dâng thánh lễ cầu nguyện cho 
phái đoàn được bình an trong chuyến công tác về VN, sau thánh lễ Cha xứ cũng như Ban Hành Giáo đã 
trao món quà trực tiếp của quý hội cho các em Thiếu nhi bị tàn tật và mắc bệnh hiểm nghèo và toàn thể 
các em thiếu nhi. Chúng con cảm nghiệm được tình thương của chúa đang đổ tràn cho chúng con qua 
quý hội trong thời điểm khó khăn này.        
 
“Kính thưa Bác Đaminh Maria cũng như quý hội, như con đã trình bày với bác cũng hội nghe, hiện nay 
chúng con gặp rất nhiều khó khăn. Nguồn nước sinh hoạt hằng ngày không đảm bảo, nhà nhà, người 
người phải đi mua nước lọc để sử dụng. Từ trước đến bây giờ nguồn nước chúng con sinh hoạt chủ yếu 
là nước giếng và nước hồ, nhưng hiện nay nguồn nước ấy đã vượt quá độ bẩn cho phép, nên mọi người 
chúng con rất khó khăn.                    
 
“Một lần nữa con thay Mặt cho Đoàn TNTT ... cám ơn Bác cũng như quý hội đã giúp đỡ chúng con, 
Nguyện xin anh cả Giê Su ban cho Bác cũng như quý hội trần đầy sức khoẻ đạo đức và nhiệt thành 
trong công việc Và cũng mong bác và quý hội luôn dủ lòng thương đến với chúng con. Cuối cùng xin Bác 
cũng như quý hội nhận nơi chúng con lòng biết ơn sâu sắc nhất. Thân ái chào Bác cũng như quý hội”.  
 
(Email ngày 22/10/2016) 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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“Kính chào bác Cao Tấn Tĩnh, cùng phái đoàn. 
 
“Trước tiên xin gửi đến bác cùng phái đoàn lời chúc sức khỏe trong chúa KiTô. 
 
“Bác Tĩnh kính mến!  Chúng con nhận được hai lá thư, mặc dầu không gửi trực tiếp cho đoàn Thiếu nhi 
của chúng con. Nhưng qua thư chúng con cảm nhận được tình thương của bác và quý hội dành riêng 
cho chi đoàn Thiếu Nhi chúng con bằng cả tình thương và niềm tin mà bác gửi trọn nơi Trợ Tá Gioan 
Nguyễn văn Hành.  
 
“Là người thiếu nhi Thánh Thể Chúa KiTô. Chúng con xin hứa số tiền bác cũng như hội đã dành cho 
chúng con và những người bị thiên tai lũ lụt, chúng con sẽ mang phần quà đó đến cho những người bị 
ảnh hưởng lũ lụt vừa qua đến tận tay những gia đình đó. Và chúng con sẽ nói rằng đây là những tâm 
tình của những người anh em muốn giúp đỡ cho ông bà anh chị em một cách sớm nhất có thể. 
 
“Thay mặt cho chi đoàn thiếu nhi Thánh Thể và những người nhận được sự giúp đỡ của bác và quý hội, 
một lần nữa chúng con cám ơn và cầu xin các Thánh nam nữ, Thiên Chúa và các Đặng linh hồn cầu bầu 
cùng Chúa ban cho gia đình bác cũng như quý hội có nhiều sức khỏe, để tiếp tục gúp đỡ cho những 
mảnh đời, mà Chúa đang dùng bác cũng như hội đoàn tiếp tục sứ mạng ban phát ơn cứu độ đến cho 
họ”. 
 
(Trợ Tá: Giuse Nguyễn văn Linh - Email ngày 3/11/2016) 
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Niềm Vui Thương Xót - Mẹ Thánh Têrêsa trân trọng từng sự sống yếu hèn khả ái 

 

 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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QUĨ TRUYỀN GIÁO XUYÊN VIỆT NĂM THÁNH TX 2016:  

ĐÓNG GÓP & BIẾU TẶNG 

 
 
 
$61,950.00 tiền đóng góp: 
 
$60,000.00 được tuyên bố 17/9/2016 ngay trước ngày phái đoàn về VN lên đường 
+$1,350.00 đóng góp thêm sau ngày 17/9/2016 
+$0,500.00 đóng góp của một chị Phật tử bạn Chị Vũ Quy cho thảm họa ở Hà Tĩnh 
+$0,100.00 số tiền còn dư từ quĩ chi tiêu của nhóm về Việt Nam 
  
$47,000.00 cho 15 chốt điểm truyền giáo và 5 thành phần cần bác ái cứu trợ 
 
$8,000.00 cho 3 chốt điểm ở Bắc Ninh: Văn Thạch, Đại Điền và Sông Gâm 
$7,000.00 cho 3 chốt điểm truyền giáo ở Hưng Hóa: Phù Yên, Mai Sơn và Sông Mã  
$2,500.00 cho các nạn nhân bị thảm họa Formosa Hà Tĩnh qua Dòng MTG Vinh 
$2,000.00 cho 2 cô nhi viện, một của Dòng MTG Vinh và 1 Dòng Thừa Sai Bác Ái Vinh 
$6,000.00 cho 250 đồng bào Thượng và 150 VN tàn tật khu vực TT TM Lavang              
$5,500.00 cho 3 chốt điểm truyền giáo ở Kontum: Đắc-Pơ 
$5,000.00 cho 1 chốt điểm ở Ban Mê Thuột qua Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình  
$5,000.00 cho 4 chốt điểm truyền giáo của Giáo Xứ Hòa Phú Giồng Riềng Long Xuyên 
$6,000.00 cho 1 chốt điểm là Giáo Họ Xẻo Tam GP Long Xuyên  
 
$8,000.00 cho việc tông đồ bác ái của các dòng tu và giáo phận 
 
$300.00    Các Sơ Hiệp Nhất phục vụ Nhà Khách Nữ Vương Hòa Bình GP Bắc Ninh  
$200.00    Nhà Khách Nữ Vương Hòa Bình GP Bắc Ninh qua vị Linh mục đặc trách 
$500.00    Dòng MTG Hưng Hóa  
$500.00    Dòng Mến Thánh Giá Vinh  
$500.00    ĐTGM Ngô Quang Kiệt 
$500.00    Trung Tâm Mục Vụ La Vang  
$800.00    Dòng Nữ Tỳ Chúa Giêsu Tình Thương Qui Nhơn ($300.00 + $500.00) 
$200.00    Hai linh mục phục vụ ở Nhà Thờ Phù Mỹ Qui Nhơn 
$500.00    Dòng Nữ Thánh Phaolo Charles ở Pleiku 
$500.00    Biếu ĐC Nguyễn Văn Bản, GP Buon Me Thout 
$500.00    Dòng Đức Maria Nữ Vương Hòa Bình Buon Me Thout 
$500.00    Trụ Sở Giáo Phận Thanh Hóa Sài Gòn 
$500.00    Tu Viện Thánh Giuse Long Xuyên - Cha Triệu GX Hòa Phú Giồng Riềng 
$500.00    Dòng Xitô Vũng Tầu 
$1,500.00 Dòng Đồng Công Thủ Đức 
 
$55,000.00 (tổng cộng 2 số tiền biếu tặng truyền giáo và tông đồ bác ái trên đây) 
+$2,590.00 mua các loại dầu xanh và salonpas từ Mỹ mang về VN làm quà  



Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt Năm Thánh Thương Xót 21 ngày 18/9 – 8/10/2016 

 

17 

 

$57,590.00 (tổng chi cho cả chuyền đi) 
+$500.00 giúp thảm họa lũ lụt ở Hà Tĩnh qua Dòng MTG Vinh ngày 31/10/2016 
$58,090.00 (tổng chi bao gồm cả giúp lũ lụt sau chuyến truyền giáo) 
 
 
$3,860.00 Còn lại (từ tổng thu trừ tổng chi trên đây: $61,950.00 – $58,090.00) hy vọng 
vừa đủ để in 500 tập sách Niềm Vui Thương Xót nhiều hình mầu quí báu như dự tính. 
 
 
Biệt chú:  
 
Cá nhân TĐCTT tham dự viên chuyến Hành Trình Truyền Giáo Xuyên Việt NTTX 2016 
đã rất quảng đại trong việc đóng góp, ngoài $1,000.00 Mỹ kim của từng người cho quĩ 
truyền giáo chung, còn tự mình hay kêu gọi nhau hoặc theo nhau góp thêm rất nhiều 
ngay trong chuyến đi, có thể lên tới cả 10 ngàn Mỹ kim nữa. Nếu cộng chung với tổng 
quĩ truyền giáo trên 60 ngàn nữa thì con số lên tới trên 70 ngàn MK.  
 
Nguyên 3 chị trong nhóm mà em biết được: 1 chị mang về 6 ngàn, 2 chị khác mỗi chị 4 
ngàn mà hết sạch. Mỗi chốt điểm truyền giáo, theo em biết, số tiền đóng góp thêm, 
ngoài số tiền từ quĩ chung, khoảng 7-8 trăm Mỹ kim nữa.  
 
Riêng ở Lavang số tiền phụ trội thêm (đặc biệt từ quí chị quê ở Quảng Trị) đã lên tới 
$3,650.00 (1 ngàn MK cho 10 xe lăn + 2 ngàn MK cho 10 xe lắc và $650.00 cho quà 60 
người quá số danh sách ban đầu). 
 
Rồi ở Giáo Họ Xẻo Tam và ở Dòng Đồng Công Thủ Đức là hai nơi có thêm bao thư 
biếu tặng với một số tiền đã được đếm khoảng 8 trăm MK từng lần, tức cả $1,600.00.  
 
Ở Bắc Ninh có chị đã tự đưa 5 trăm MK cho Cha Nguyễn Anh Linh là vị linh mục đón 
đưa và sắp xếp mọi sự cho phái đoàn về vấn đề ăn ngủ cùng thăm viếng ở địa phương 
của ngài, chưa kể các chi khác âm thầm không biết sau khi nghe ngài chia sẻ. 
 
Ở Đền Thánh Lòng Thương Xót Chúa Giáo Xứ Hòa Bình Giáo Phận Hưng Hóa quyên 
góp 500 MK tại chỗ, và ở Thanh Hóa tặng tân linh mục Bình 200 MK tại chỗ.  
 
Rồi ĐTGM Kiệt và Cha Sở ở Khe Sanh đến Lavang cũng được anh chị em nhào vô 
đóng góp không ít (500 MK trở lên mỗi vị, tức hơn cả $1.000.00). 
 
Anh chị em ở trên xe đoạn đường tiến về khu Formosa đã tự theo nhau trao tặng 
cho anh hướng dẫn vừa là nạn nhân vừa là chứng nhân ở địa phương được mời theo 
xe và đã hát bài Cứu Chúng Tôi, khoảng $550 Mỹ kim (12 triệu như anh ấy cho biết).  
 
Chưa kể tiền mua quà  bánh thêm tặng các nơi đến thăm viếng và biếu tặng quà, và 

tiền tip cùng sửa xe $1,200.00 cho ban phục vụ chuyên chở.   
 
Sau đây là bản liệt kê tất cả Quĩ Truyền Giáo Việt Nam của TĐCTT NTTX 2016 



Tông Đồ Chúa Tình Thương 
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  QŨY TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016 

        

Số  QÚY DANH Ngày Cách Đóng góp Thành phần 

            

1 Nhóm TĐCTT Houston, TX 04/17/16 cash $500.00 TDCTT 

2 C. Trần Đan 05/17/16 ck#1608 $200.00 TDCTT 

3 AC. H+P  (LA, lần1) 05/19/16 cash $500.00 TDCTT 

  AC. H+P  (LA, lần2) 08/13/16 cash $500.00 TDCTT 

4 AC. Hóa + Ngọc-Dung (lần 1) 05/19/16 cash $100.00 TDCTT 

  AC. Hóa + Ngọc-Dung (lần 2) 07/30/16 cash $200.00 TDCTT 

5 C. Thuận-Hà  (WA) 05/23/16 ck#4240 $200.00 TDCTT 

6 A. Lê Tư (LA) 05/23/16 ck #629 $200.00 TDCTT 

7 AC. T+L  (SB) lần1 06/02/16 ck#1411 $100.00 TDCTT 

  AC. T+L  (SB) lần2 06/11/16 cash $100.00 TDCTT 

  AC. T+L  (SB) lần3 08/11/16 ck#185 $1,000.00 TDCTT 

8 C. Vũ Q.  ( OC) 06/11/16 cash $500.00 TDCTT 

9 C. Kim Ngân 06/11/16 cash $200.00 TDCTT 

10 C. Vũ Hồng 06/11/16 cash $100.00 TDCTT 

11 AC. Duy + Mỹ-Dung (lần 1) 06/11/16 cash $200.00 TDCTT 

  AC. Duy + Mỹ-Dung (lần 2) 08/13/16 cash $440.00 TDCTT 

12 C. Nguyễn Hồng 06/11/16 cash $70.00 TDCTT 

13 C. Anna Cúc Bùi 06/11/16 cash $200.00 TDCTT 

14 AC. Trần Bích + ThúyNga (lần1) 06/11/16 cash $100.00 TDCTT 

  AC. Trần Bích + ThúyNga (lần2) 09/17/16 cash $100.00 TDCTT 

15 C. Đỗ Thoa Catherine (lấn 1) 06/11/16 cash $50.00 TDCTT 

  C. Đỗ Thoa Catherine (lần 2) 09/17/16 cash $50.00 TDCTT 

16 C. Phùng Thúy Phượng 06/11/16 cash $50.00 TDCTT 

17 C. Ngô Kim Phượng 06/11/16 cash $100.00 TDCTT 

18 C. Trần Ty (SB) 06/11/16 cash $200.00 TDCTT 

19 Một chị Phật Tử (bạn chị V.Q.) 06/11/16 cash $500.00 bạn hữu  

20 C. Nguyễn Bích-Thủy (lần 1) 06/17/16 cash $50.00 TDCTT 

  C. Nguyễn Bích-Thủy (lần 2) 07/17/16 cash $50.00 TDCTT 

21 C. Hoàng Nancy 06/17/16 ck#513 $100.00 TDCTT 
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  QŨY TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016 

        

Số QÚY DANH Ngày Cách Đóng góp 
Thành 
phần 

            

22 AC. Thông+ Hoàng Nha (ROC) 06/18/16 ck#879 $200.00 TDCTT 

23 C. Tuyết Hồng 07/07/16 ck#3640 $100.00 TDCTT 

24 C. Phạm Tuyền (VA) 07/09/16 ck#4384 $200.00 TDCTT 

25 Nhóm TDCTT Virginia (lần1) 07/09/16 ck#2062 $440.00 TDCTT 

  Nhóm TĐCTT Virginia (lần2) 08/31/16 ck#2073 $305.00 TDCTT 

26 AC. Phạm Giản + Tuấn (VA) 08/31/16 ck#418 $100.00 TDCTT 

27 Con chị V.T.N. (OC) 07/11/16 cash $2,000.00 thân nhân  

28 AC. Huỳnh Sum+Mỹ Hạnh (lần1) 07/11/16 cash $200.00 TDCTT 

  AC. Huỳnh Sum+Mỹ Hạnh (lần2) 09/14/16 cash $500.00 TDCTT 

29 C. Nguyễn C Ngọc-Huệ (lần1) 07/16/16 cash* $200.00 TDCTT 

  C. Nguyễn C Ngọc-Huệ (lần2) 08/13/16 ck #267 $500.00 TDCTT 

30 C. Đỗ Uyên Katie (lần1) 07/17/16 cash $100.00 TDCTT 

  C. Đỗ Uyên Katie (lần2) 08/13/16 ck #361  $200.00 TDCTT 

31 C. Trần T. VII (OC) 07/30/16 ck #164 $1,000.00 TDCTT 

32 C. Trần Kim Đan (MD) 08/05/16 ck#1768 $200.00 TDCTT 

33 Nhóm TDCTT Rochester (NY) 08/05/16 cash $4,000.00 TDCTT 

34 AC. A + K.D.   (IL) 08/05/16 cash $400.00 TDCTT 

35 C. Đinh Ngọc Tina (TX) 08/05/16 cash $100.00 TDCTT 

36 C. Khổng T Tuyến  (TX) 08/05/16 ck#4216 $1,000.00 TDCTT 

37 C. Phạm Tú-Quỳnh (CA) 08/11/16 cash $300.00 bạn hữu 

38 C. Phạm Tố-Nga (CA) 08/11/16 cash $200.00 bạn hữu 

39 C. Nguyễn Ngát Hương (lần1) 08/13/16 cash $420.00 TDCTT 

  C. Nguyễn Ngát Hương (lần 2) 09/09/16 cash $100.00 TDCTT 

40 C. Trần An 08/13/16 cash $50.00 TDCTT 

41 A. Trần Vinh  08/13/16 cash $500.00 thân nhân  

42 Mẹ chị Đỗ Katie (Kiều)  08/13/16 cash $50.00 thân nhân  

43 Ban Việt Ngữ CĐ Tam Biên 08/13/16 cash $300.00 TDCTT 

44 Qũy người nghèo CĐ Tam Biên 08/13/16 cash $200.00 bạn hữu 

45 Gđ. C. Đinh Tuyết-Mai 08/13/16 cash $300.00 thân nhân  
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  QŨY TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016 

        

Số QÚY DANH Ngày Cách Đóng góp Thành phần 

            

46 C. Trần Thị Tỵ  08/13/16 cash $200.00 TDCTT 

47 C. Khổng Thị Nhàn 08/13/16 cash $100.00 TDCTT 

48 C. Trần Chúc 08/13/16 cash $300.00 TDCTT 

49 AC. Peter Nguyễn  07/02/16 cash $200.00 bạn hữu 

50 Bà Nga (hội Legio)  08/13/16 cash $200.00 bạn hữu 

51 Bà Trà (hội Legio)  08/13/16 cash $500.00 bạn hữu 

52 Nhóm bạn các linh-hồn (lần 1) 08/13/16 cash $300.00 bạn hữu 

  Nhóm bạn các linh hồn (lần 2) 09/17/16 cash $200.00 bạn hữu 

53 C. Lưu Kim-Cúc 08/13/16 cash $200.00 thân nhân  

54 C. Vũ Tracy (Phượng) 08/13/16 ck #127 $500.00 TDCTT 

55 C. Nguyễn T Ánh-Tuyết 08/13/16 cash $100.00 TDCTT 

56 C. Nguyễn Nancy 08/13/16 cash $100.00 TDCTT 

57 C. Nguyễn Ngọc-Anh 08/13/16 cash $100.00 TDCTT 

58 AC. Hoàng Chung-Vân  08/13/16 ck #217 $100.00 thân nhân  

59 AC. Hoàng Bạch Lan + John 08/13/16 same $100.00 thân nhân  

60 Nguyễn Anh Thu + Henry  08/13/16 same $100.00 thân nhân  

61 C. Trịnh Kim Chung 08/13/16 cash $50.00 TDCTT 

62 C. Mai Ly 08/13/16 cash $30.00 TDCTT 

63 C. Trần Xuân Hoa 08/13/16 cash $50.00 TDCTT 

64 C. Đỗ Ana  08/13/16 cash  $20.00 TDCTT 

64 A. Nguyễn Đại Diệc 08/13/16 cash $20.00 TDCTT 

66 C. Mary Hà Yến 08/13/16 cash $100.00 bạn hữu 

67 C. TĐCTT ẩn danh 08/13/16 cash $10.00 TDCTT 

68 C. TĐCTT ẩn danh 08/13/16 cash $40.00 TDCTT 

69 C. TĐCTT ẩn danh 08/13/16 cash $100.00 TDCTT 

70 C. TĐCTT ẩn danh 08/13/16 cash $50.00 TDCTT 

71 C. Nguyễn Hồng Danh 08/13/16 cash $190.00 TDCTT 

72 A. Phạm Tuấn 08/13/16 ck#5287 $20.00 TDCTT 

73 Trong thùng donation (tại S.B.) 08/13/16 cash $813.00 TDCTT 
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  QŨY TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016 

            

Số QÚY DANH Ngày Cách Đóng góp Thành phần  

            

74 C. Nguyễn Túy Lài (lần 1) 08/13/16 cash $500.00 TDCTT 

  C. Nguyễn Túy Lài (lần 2) 09/17/16 cash $300.00 TDCTT 

75 C. Đỗ Thị Sang 08/23/16 ck#2435 $200.00 TDCTT 

76 C. Nguyễn Thị Phụng 08/23/16 ck#1508 $200.00 TDCTT 

77 AC. Tiệm vàng Trung Tín 08/23/16 cash $100.00 bạn hữu 

78 C. Trịnh Thị Hồng 08/24/16 ck #4675 $200.00 TDCTT 

79 C. Trần Thị Hiền (NY) 08/30/16 ck#4002 $500.00 thân nhân  

80 C. Trần Thị Hậu (NY) 08/30/16 ck#4002 $500.00 thân nhân  

81 C. Trần Kim-Dung (LA) 08/31/16 ck#531 $100.00 TDCTT 

82 A. Trần Phúc (ROC)  09/04/16 cash $200.00 thân nhân 

83 C. Trần Thị Hằng (ROC) 09/04/16 cash $200.00 thân nhân 

84 A. Nguyễn Quân (ROC) 09/04/16 cash $100.00 thân nhân 

85 C. Nguyễn Thị Tài (ROC) 09/04/16 cash $300.00 bạn hữu  

86 C. Đỗ Quỳnh-Chi 09/08/16 ck#601 $200.00 bạn hữu 

87 AC. Đào Văn Hớn (lần 1) 09/08/16 ck#289 $200.00 bạn hữu 

  AC. Đào Văn Hớn (lần 2) 09/11/16 cash $200.00 bạn hữu 

88 C. Đinh Thị Vân  09/08/16 cash $100.00 TDCTT 

89 AC. Vũ Hiệp + Thanh Vân 09/08/16 cash $100.00 TDCTT 

90 Nhóm TĐCTT 2 (O.C.) 09/08/16 cash $650.00 TDCTT 

91 Chị Qùy (cắm hoa) 09/08/16 cash $200.00 bạn hữu 

92 C. Trâm (LA) 09/08/16 cash $100.00 bạn hữu 

93 Bà Trần Chi   09/09/16 cash $100.00 thân nhân  

94 Các Cụ & bạn bè chị Ngọc Anh 09/09/16 cash $2,120.00 bạn hữu 

95 C. Nguyễn Thị Sửu 09/09/16 cash $200.00 TDCTT 

96 C. Hoàng Tâm 09/09/16 cash $50.00 bạn hữu 

97 Con của chị Khổng Hoàng (TX) 09/09/16 ck #4218 $250.00 thân nhân  

98 A. Thông (nhóm Legio Tam Biên) 09/09/16 cash $100.00 bạn hữu 

99 AC. Hạp 09/09/16 cash $50.00 bạn hữu 

100 C. Tesesa 09/09/16 cash $100.00 bạn hữu 
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  QŨY TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016 

  
    

  

Số QÚY DANH Ngày Cách Đóng góp Thành phần 

            

101 C. Trần Xuân Huệ 09/09/16 cash $100.00 TDCTT 

102 A. bạn H.H.   (VA) 09/09/16 cash $500.00 bạn hữu 

103 AC. Hoàng Đ. Thanh - Kế 09/11/16 cash $50.00 bạn hữu 

104 C. ẩn danh GĐTHĐC 09/11/16 cash $100.00 bạn hữu 

105 C. Chu Thị Hoanh (SB) 09/11/16 cash $100.00 TDCTT 

106 C. Đặng Thị Lan (SB) 09/11/16 cash $60.00 TDCTT 

107 A. Bùi Anh Huy (L.A.) 09/12/16 cash $400.00 TDCTT 

108 Nhóm Thánh Linh (WA) 09/12/16 cash $400.00 bạn hữu 

109 C. Tuyến (bạn c.  Tâm-Huệ) 09/13/16 cash $50.00 bạn hữu 

110 Cô Hùng/Nguyễn Giáng Sinh 09/14/16 cash $150.00 bạn hữu 

111 Cô Nhật (Mẹ Dược sĩ Cường) 09/14/16 cash $200.00 bạn hữu 

112 AC. Ân + Mai 09/14/16 cash $500.00 bạn hữu 

113 C. Huỳnh Thị Tiếu 09/14/16 cash $40.00 TDCTT 

114 AC. Đỗ Nhuận + Nguyễn Mai 09/15/16 cash $100.00 TDCTT 

115 C. Bùi Ngọc Giàu 09/15/16 cash $100.00 bạn hữu 

116 C. Hương (bạn chị Mỹ Dung) 09/16/16 cash $100.00 bạn hữu 

117 C. Nguyễn Nhung  09/17/16 cash $200.00 bạn hữu 

118 C. Huỳnh Mai 09/17/16 cash $100.00 bạn hữu 

119 C. Ngô T. Trinh 09/18/16 cash $100.00 TDCTT 

120 C. Dung (ca doàn Ave Maria) 09/18/16 cash $200.00 bạn hữu 

121 Một chị trong c.đ. Ave Maria 09/18/16 cash $60.00 bạn hữu 

122 AC. Bác sĩ Quỳnh Giao 09/18/16 cash $500.00 bạn hữu 
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  QŨY TRUYỀN GIÁO VIỆT NAM - MISSION VIỆT NAM 2016 

  
    

  

Số QÚY A.C. VỀ VIỆT NAM Ngày Cách Đóng góp Thành phần 

            

1 A. Cao Tấn Tĩnh  (CA) 06/01/16 cash $1,000.00 TDCTT 

2 C. Mai Chinh  (CA) 06/11/16 ck #520 $1,000.00 TDCTT 

3 C. Khổng Thị Hoàng  (TX) 08/05/16 ck #4216 $1,000.00 TDCTT 

4 C. Ngô Thị Khang  (TX) 08/05/16 ck #4216 $1,000.00 TDCTT 

5 C. Nguyễn Bích Alexandria (TX) 08/05/16 ck #1098 $1,000.00 bạn hữu 

6 C. Phan Thị Thanh  (TX) 08/05/16 ck #3239 $1,000.00 TDCTT 

7 & 

8 AC. Phong & Thu-Anh (NY, lần1) 08/05/16 cash $2,000.00 TDCTT 

  AC. Phong & Thu-Anh (NY, lần2) 08/30/16 c $1,500.00 TDCTT 

9 C. Lưu Ngọc Trinh  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

10 C. Lê Thị Linh  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

11 C. Vũ Liên-Hương  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

  AC. Vũ Hoan + LiênHương 05/20/16 ck #201 $200.00 TDCTT 

12 C. Đinh Tuyết Mai  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

13 C. Phạm Ngọc Anh  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

  AC. Lý Minh + Phạm Ngọc Anh 06/01/16 cash $200.00 TDCTT 

14 C. Văn Thị Nguyệt  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

15 C. Văn Thị Lan  (CA) 08/13/16 cash $1,000.00 thân nhân  

16 C. Tống Thanh Liên (CA) 08/13/16 ck #341 $1,000.00 TDCTT 

17 C. Nguyễn Tâm-Huệ (CA, lần 2) 08/13/16 cash $1,000.00 TDCTT 

  C. Nguyễn Tâm Huệ (lần 1) 06/11/16 cash $200.00 TDCTT 

18 C. Trần Xuân Hường (CA, lần1) 08/31/16 ck#1030 $1,000.00 TDCTT 

  C. Trần Xuân Hường (lần2) 10/27/16 ck # 400 $1,800.00 TDCTT 

19 C. Nguyễn Kim Ngọc (WA) 09/09/16 cash $1,000.00 TDCTT 

20 A. Trần Định (CA, lần 1)) 08/13/16 cash $100.00 bạn hữu 

  A. Trần Định (CA, lần 2)  09/09/16 cash $1,000.00 bạn hữu 

*** Nhóm 20 người trên (thêm) 10/08/16 cash $102.00 TDCTT 

            

            

                     TONG CONG     $61,950.00   
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“Magnificat anima mea dominum 

Linh hồn tôi ngợi khen Chúa” 
(Luca 1:46) 

Xin Lòng Thương Xót Chúa  

là phần thưởng vô cùng cao quí lớn lao 

của tất cả những tấm lòng quảng đại 

và cho các bàn tay luôn rộng mở, 

cả trong nội bộ Nhóm Tông Đồ Chúa Tình Thương 

cũng như quí anh chị em ngoài nhóm, 

đã biết nhận thức và nhanh chóng, 

bằng NIỀM VUI THƯƠNG XÓT, 

trả về cho Lòng Thương Xót Chúa 

 đủ mọi thứ may lành thiện hảo 

Người đã dồi dào ban cho bản thân m nh và gia đ nh m nh, 

trả về cho một Lòng Thương Xót Chúa toàn thiện toàn mỹ 

nhưng vẫn liên lỉ xót xa quằn quại đau thương  

nơi những người anh chị em hèn mọn nhất của Người, 

thành phần là các Dấu Thánh  

trên thân xác Phục Sinh của Người 

đang sống nghèo khổ và thầm lặng kín ẩn 

ở những vùng sâu vùng xa, 

bên kia thế giới loài người văn minh tối tân tiến hiện nay…, 

 mục tiêu nhắm tới của Hành Tr nh Truyền Giáo Xuyên Việt 

Năm Thánh Thương Xót 2016 của Nhóm TĐCTT. 
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NIỀM VUI THƯƠNG XÓT 

(ĐTC Phanxicô: Huấn Từ Truyền Tin Chúa Nhật XXIV Thường Niên 11/9/2016) 

 

hụng vụ hôm nay đưa chúng ta tới đoạn 15 của Phúc Âm Thánh Luca, một đoạn 

được coi như là đoạn về lòng thương xót. Nó bao gồm 3 dụ ngôn được Chúa 

Giêsu sử dụng để đáp lại cái lẩm bẩm cằn nhằn của những luật sĩ và biệt phái 

đang phê phán hành động của Người: "Người này tiếp đón các tội nhân và ăn uống với họ" 

(câu 2). 

 

Bằng ba câu chuyện này, Chúa Giêsu 

muốn làm cho chúng ta hiểu rằng Thiên 

Chúa Cha là Đấng trước tiên có thái độ 

đón nhận và thương xót đối với tội 

nhân. Thiên Chúa có thái độ này. 

 

Ở dụ ngôn thứ nhất, Thiên Chúa được 

trình bày như là một vị mục từ bỏ 99 

con chiên lại để đi tìm một con duy nhất 

bị thất lạc. Ở dụ ngôn thứ hai, Ngài 

được so sánh với một người nữ bị mất 

một đồng bạc cắc và tìm kiếm cho đến 

khi tìm thấy nó. Ở dụ ngôn thứ ba, 

Thiên Chúa được diễn tả như một người 

cha đón nhận đứa con tự ý tách mình ra; 

hình ảnh về người cha cho thấy tấm 

lòng của một vị Thiên Chúa thương xót 

được tỏ hiện nơi Đức Giêsu. 

 

Yếu tố chung trong các dụ ngôn này 

được diễn tả ở những động t  đều 

mang ý nghĩa cùng hân hoan với nhau, 

m ng rỡ. Ở đây không có vấn đề than 

khóc; chỉ có hân hoan, chỉ có vui m ng. 

Vị mục tử gọi bạn bè cùng hàng xóm 

của mình mà nói rằng: "Xin hãy hân 

hoan với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên 

lạc" (câu 6). Người phụ nữ gọi bạn bè và 

hàng xóm của mình mà nói: "Hãy hân 

hoan với tôi vì tôi đã tìm thấy đồng bạc cắc 

tôi đánh mất" (câu 9). Và người cha nói 

cùng đứa con khác của mình rằng: "giờ 

đây chúng ta cần phải vui mừng và hân 

hoan vì em con đã chết nay sống lạc; đã lạc 

lại được tìm thấy" (câu 32). 

 

Ở hai dụ ngôn đầu, điểm chính là ở 

niềm vui bất khả cầm nén đến độ cần 

phải chia sẻ với "bạn hữu và hàng xóm". Ở 

dụ ngôn thứ ba, điểm chính là ở niềm 

vui xuất phát từ lòng của người cha 

nhân hậu và lan tỏa cho chung cả 

nhà. Việc Thiên Chúa hân hoan vui 

m ng về những ai hối cải trở về với 

Ngài trở thành thích hợp hơn bao giờ 

hết trong Năm Thánh chúng ta đang 

sống đây, như chính t  ngữ này diễn 

tả: "jubilee" tức là hân hoan m ng rỡ.   

Với 3 dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho 

chúng ta thấy dung nhan chân thực của 

Thiên Chúa, một Vị Thiên Chúa luôn 

dang rộng cánh tay, một vị Thiên Chúa 

đối xử với các tội nhân một cách dịu 

dàng và cảm thương. Dụ ngôn làm cho 

P 
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mọi người cảm kích - vì nó bộc lộ tình 

yêu vô biên của Thiên Chúa - là dụ ngôn 

về người cha gắn bó cùng ôm lấy người 

con được tìm thấy. Tức cái cảm kích ở 

đây không phải về một câu chuyện 

buồn của một con người trẻ đâm đầu 

sống trác táng trụy lạc mà là những lời 

dứt khoát của nó: "Tôi sẽ đứng dậy trở về 

cùng cha tôi" (câu 18). 

 

Con đường trở về nhà là con đường hy 

vọng và con đường của một đời sống 

mới. Thiên Chúa đang chờ đợi việc 

chúng ta trở về con đường này, Ngài 

nhẫn nại đợi chờ chúng ta, Ngài nhìn 

thấy chúng ta khi chúng ta vẫn còn ở 

đằng xa, Ngài chạy đến gặp chúng ta, 

Ngài ôm lấy chúng ta, Ngài hôn chúng 

ta, Ngài tha thứ cho chúng ta. Thiên 

Chúa là thế đó. Cha của chúng ta là thế 

đó. Ơn tha thứ của Ngài xóa bỏ quá khứ 

và tái sinh chúng ta trong yêu thương. 

Quên đi quá khứ - đó là nhược điểm 

của Thiên Chúa. Khi Ngài ôm lấy 

chúng ta th  Ngài tha thứ cho chúng ta 

và Ngài bị mất đi ký ức. Ngài không có 

trí nhớ. Ngài quên đi quá khứ. Khi tội 

nhân chúng ta hoán cải và để mình 

được Thiên Chúa cho tái hội ngộ, thì 

chúng ta không gặp phải những trách 

móc và nghiêm khắc, bởi Thiên Chúa 

cứu độ, Ngài lại ón nhận chúng ta về 

nhà một cách hân hoan và mừng rỡ.  

 

Chính Chúa Giêsu đã nói trong bài Phúc 

Âm hôm nay rằng "trên trời vui mừng về 

một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công 

chính không cần hoán cải". 

 

Tôi xin hỏi anh chị em một câu: Anh chị 

em có bao giờ nghĩ rằng mỗi lần chúng 

ta đến toà giải tội th  trên trời hân hoan 

vui m ng hay chăng? Có bao giờ anh 

chị nghĩ đến điều ấy hay chăng? Tuyệt 

vời. 

 

Điều này làm cho chúng ta tràn đầy 

những hy vọng vì không có một tội lỗi 

nào chúng ta sa phạm mà bằng ơn Chúa 

chúng ta lại không thể chỗi dậy được. 

Chẳng bao giờ có một người nào lại 

không thể phục hồi; không ai lại bất 

khả phục hồi, v  Thiên Chúa không 

bao giờ thôi muốn cái tốt của chúng ta - 

ngay cả khi chúng ta sa ngã phạm tội! 

 

Xin Trinh Nữ Maria, Chốn Nương Náu 

của Tội Nhân, làm bừng lên trong lòng 

chúng ta niềm tin tưởng đã sáng lên 

trong lòng của đứa con hoang đàng: 

"Tôi sẽ đứng lên trở về với cha của tôi và tôi 

sẽ nói cùng cha rằng: 'Thưa cha, con đã lỗi 

phạm đến trời và đến cha'" (câu 18). Tiến 

theo con đường ấy, chúng ta có thể tôn 

vinh Thiên Chúa, và vinh quang của 

Ngài có thể trở thành niềm vui của 

Ngài và của chúng ta. 

  

https://zenit.org/articles/angelus-address-on-gods-celebrations-over-repentant-sinners/ 

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, chuyển dịch kèm theo nhan đề và các chỗ nhấn mạnh tự ý 
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Niềm Vui Thương Xót - ĐTC Phanxicô với trẻ em tật nguyền thể lý và thiếu niên tâm thần 
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