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nơi rất xa, tận nơi núi thẳm rừng sâu, đường về bao nhiêu gập 
ghềnh hiểm trở; cũng có lẽ, nó nằm ngay ở nơi góc phố thị, từ 
xa xa mà ngắm nhìn thành phố phồn hoa; cũng có lẽ, ngôi nhà 
kia nằm ở vùng nông thôn bình dị, nơi có những gốc cây cổ thụ, 
đã chứng kiến quá trình lớn lên của bạn mỗi ngày! Khi tâm trí 
nhớ đến những ký ức về con đường về nhà, trong lòng sẽ dâng 
lên một sự ấm áp khó tả. Đặc biệt là những dịp cuối năm, trong 
biển người xa lạ, nhưng trong lòng ai cũng đều chung một mục 
tiêu, chính là được trở về nhà! Con đường kia, có lẽ có gió, có 
nắng cháy, có mưa bay, có bụi đất tung mù, nhưng mỗi khi 
chuẩn bị hành lý để lên đường, trong lòng mỗi người lại thấy 
phong cảnh nơi con đường kia từ đầu đến cuối vẫn là đẹp nhất!
Bởi vì ở nơi cuối con đường kia, là nơi dù bạn có đau thương 
buồn khổ, cũng vẫn có người tiếp nhận bạn, là nơi cho bạn cảm 
giác yên ấm, an ủi! Con người vốn rất kỳ lạ, thời niên thiếu thì 
mong muốn được vỗ cánh bay xa, chỉ mong có một ngày được 
rời xa quê hương, hơn nữa đi càng xa càng tốt, cho rằng như 
vậy mới thực sự là được độc lập. Nhưng cuối cùng khi đã rời xa 
gia đình, rời xa cha mẹ, mới lại bắt đầu tưởng nhớ những ngày 
tháng ấm áp, vui vẻ bên gia đình. Ở nơi thành thị, cảm thấy lạc 
lõng, mỗi khi nhớ tới cố hương, hết thảy ký ước nơi đó đều trở 
thành hồi ức không quên được! Trên chuyến tàu, chuyến xe trở 
về nhà, nghĩ đến cảnh được gặp lại cha mẹ, gặp lại xóm làng, 
thì ngoài cửa sổ phong cảnh dù khô héo, đập vào mắt cũng 
là phong cảnh đẹp nhất. Bởi nơi đó, hết thảy ký ức, hết thảy 
những ngày tháng tuổi thơ êm đềm vẫn còn tồn tại. Đường về 
nhà, chính là con đường đi thẳng vào trong tâm, mãi mãi không 
bao giờ phai mờ được!
Nguồn: Internet
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật ngày 6 tháng 2 năm 2022
Giáo Xứ: $22,570.62   (52 E-Giving)
Mua Máy Lạnh: $4,082.00 - Tổng số tiền đóng góp cho đợt 
xin tiền mua máy lạnh lần thứ hai tính đến nay là $43,768.00 
(bao gồm khoản quyên góp $15,000 từ Hội Chợ Panamerican 
của cộng đoàn Hispanic vào tháng 10)

5 Lợi Ích Của Việc Tha Thứ
• Tha thứ làm giảm sự căng thẳng, bực bội ảnh hưởng sức khỏe;
• Tha thứ khiến trái tim của chúng ta có được lòng biết ơn, nghĩ 
đến điều tích cực từ người khác, từ đó kinh nghiệm được yêu 
thương;
• Tha thứ giúp tâm hồn bình an, giải quyết các xung đột hiệu 
quả hơn, nhờ đó tăng cường các mối quan hệ;
• Tha thứ là tập trung biến sự giận dữ thành lòng trắc ẩn điều 
này cũng giúp giảm bớt bệnh tật trong cơ thể;
• Tha thứ chính là cho chúng ta sẽ hạnh phúc hơn. Vì rằng 
không tha thứ cho người khác, chúng ta đã buộc bản thân mình 
- chứ không phải cái người gây tổn thương cho mình - chịu 
trách nhiệm về hạnh phúc của chính mình.
Trích Từ Tạp Chí Harward Women’s Health Watch
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ

(Góc Suy Tư - tiếp theo trang 2) 
Lạy Chúa, Chúa không xét đoán chúng con dựa trên việc chúng 
con có nhiều tiền hay ít bạc, mà nhìn vào cách thức sử dụng và 
quản lý tiền bạc mà Ngài ban cho chúng con. Xin cho chúng 
con luôn xác tín rằng Chúa vẫn đang chăm sóc chúng con mỗi 
ngày, và khi chúng con một lòng lo chu toàn bổn phận của 
mình theo thánh ý Chúa, mọi sự khác Chúa sẽ quan phòng cho 
chúng con. Amen.
Tác Giả: Duy An
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ    

Con Đường Về Nhà Là Con Đường Đẹp 
Nhất Trong Cuộc Đời
Con người, bất kể phiêu bạt đến đâu, trong 
tâm của ai cũng đều có một ngôi nhà mong 
ước được trở về. Trên đời cảnh đẹp vô số, 
nhưng phong cảnh đẹp nhất lại chính là con 

đường trở về nhà!Cho dù có quên đi tất cả, chúng ta cũng không 
thể quên được con đường về nhà. Cho dù cả năm trời, chúng ta 
chỉ đi trên con đường ấy một lần, nó vẫn quen thuộc đến từng 
viên gạch, từng ngọn cỏ, từng ngã rẽ hay từng góc nhà. Dù đôi 
chân bạn đi khắp bốn phương, trái tim bạn vẫn luôn chất chứa 
một nỗi niềm mang tên quê hương. Chính vì vậy, cho dù thế 
giới ngoài kia đẹp đẽ, hấp dẫn đến nhường nào, không gì có thể 
đẹp bằng con đường về nhà. Con đường quê hương mà không 
một ai có thể quên được. Cho dù bao xa, cho dù khó khăn đến 
mấy, cứ mỗi dịp xuân về, chúng ta đều háo hức lên đường về 
quê. Cho dù con đường ấy có gió, có tuyết, có nắng mưa, có bụi 
bay mịt mù, chúng ta vẫn hăm hở khăn gói chuẩn bị dấn bước. 
Không có gì buồn và khổ bằng việc một đứa con phải ăn tết xa 
nhà, xa cha mẹ, quê hương. Không có gì vui vẻ bằng việc sau 
một hat nhiều năm bôn ba vất vả, chúng ta được trở về trong 
vòng tay của quê hương, nơi chữa lành mọi nhọc nhằn, mệt 
mỏi. Bởi vì ở cuối con đường đó là nơi bao lo toan nhọc nhằn 
của chúng ta sẽ biến mất, bao buồn khổ không còn trong tim. 
Cho dù không ổn ào đông đúc, cho dù không nhộn nhịp như 
thành phố phồn hoa, con đường ấy cũng không bao giờ cô 
đơn. Đó là đường về nhà. Luôn có một con đường như thế: Nó 
không chỉ là một con đường phủ lên bởi xi măng, gạch đá. Nó 
còn chất chứa bao suy nghĩ, tâm tư và sự mong đợi của hàng 
triệu gia đình...!Nó có thể rất bình thường với bao người khác, 
nhưng lại chính là con đường đặc biệt nhất của riêng ta. Bất kể 
chúng ta đang ở phương trời nào, con đường đó vẫn luôn ở nằm 
sâu trong trái tim mình. Đó chính là đường về nhà. Cũng chính 
là con đường về với quê hương, mẹ cha thân thuộc! Có một con 
đường, có lẽ bạn một năm chỉ đi một lần, nhưng lại vô cùng 
quen thuộc! Có một con đường, có lẽ không thể so sánh được 
với nơi phố thị phồn hoa, nhưng trong tâm mỗi người lại chính 
là nơi náo nhiệt nhất! Có một con đường, chất chứa bao nhiêu 
ký ức của bạn và người thân, có thể trong mắt người khác, đó 
chỉ là con đường bình thường, nhưng đối với bạn lại vô cùng 
thân thương! Bất kể ở nơi nào, trong lòng mỗi người đều có 
một cố hương. Bất kể phiêu bạt đến đâu, trong tâm của kẻ lãng 
tử đều có một ngôi nhà mong ước được trở về. Đó chính là con 
đường trở về nhà! Đường về nhà dù xa xôi, cũng đều muốn một 
ngày được trở về. Một người ở bên ngoài bất kể ăn uống kham 
khổ ra sao, chịu đựng mệt mỏi thể nào, trong tâm đều nhớ mãi 
không quên, chính là mong được “về nhà”! Nhà kia có lẽ ở 

Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên
Lc 6,17.20-26

“Phúc cho anh em là những người nghèo 
khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.” 

(Lc 6,20)

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho các nữ tu

và các phụ nữ sống đời thánh hiến
Chúng ta cầu nguyện cho các nữ tu và các phụ nữ 

sống đời thánh hiến, cám ơn họ vì sứ mạng và lòng 
can đảm của họ; xin cho họ tiếp tục tìm ra những giải 

đáp mới trước bao thách đố của thời đại. 
***

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Cúi xin Chúa rộng ban cho chúng con một năm dồi 

dào phúc Lộc, và đầy lòng hăng hái làm việc lành để 
tôn vinh Danh Thánh.

Tháng 02, ngày 19: Thiếu Nhi Thánh Thể
Tháng 02, ngày 26: Giáo Dân
Tháng 03, ngày 05: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo
Tháng 03, ngày 12: Việt Ngữ - Giáo Lý
Tháng 03, ngày 19: Legio Marie
Tháng 03, ngày 26: Giáo Dân
Lưu ý: Tuần nào có tang lễ, xin các hội đoàn dành cho 
nhà hiếu dâng của lễ. Nếu có thay đổi, xin liên lạc anh 
Phạm Anh Linh, Phó Nội Vụ
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120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520
Linh Mục Quản Nhiệm: Joseph Trương Ngữ

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Cell: (714) 230-5493 - Fax: (714) 399-0566
Thầy Phó tế Joseph Minh Tống - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT TUẦN VI THƯỜNG NIÊN C • NGÀY 13 THÁNG 2 NĂM 2022

BAN THƯỜNG VỤ
Chủ Tịch: A. Phạm Anh (714) 718-2225
Phó Nội Vụ: A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
PT Phó Nội Vụ: A. Nguyễn Long (714) 677-7302
Phó Ngoại Vụ: A. Ninh Đức Hạnh(657) 243-2571
PT Phó Ngoại Vụ:
A. Dương Hưng Tony (714) 363-7815
Tổng Thư Ký: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
PT Tổng Thư Ký: A. Trần Quý (714) 366-4724
Thủ Quỹ: C. Lê Kim Dung (714) 548-2664
PT Thủ Quỹ:
C. Vũ Phương Loan Christina (714) 478-9983

 CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ
GIẢI TỘI

Thứ Ba  5:30 PM – 6:30 PM  (Tiếng Việt & Tiếng Anh)

RỬA TỘI TRẺ EM
Quý vị muốn rửa tội cho con em mình xin liên lạc thẳng 

với Linh Mục Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ
Email: yeuchua@gmail.com | Cell: (714) 230-5493

MỤC VỤ CHUYÊN BIỆT
Giáo Lý Giới Trẻ & Giáo Lý Tân Tòng: 
Sr. Mary Nguyễn Tin, LHC   (714) 956-3110 x120

srmarytinnguyen@lhcla.org
Trao Mình Thánh Chúa
A. Nguyễn Đình Long (714) 623-0034 
Tang Lễ Và Thăm Viếng: 
Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Việt Ngữ: 
C.Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 224-9281 
Giúp Lễ: 
C. Đỗ Michelle  (714) 781-9521       
Thiếu Nhi Thánh Thể: 
Trưởng Lê Chris: (714) 461-1620  
Ca Đoàn Hương Việt:  
A. Nguyễn Ngọc Diệp (951) 312-4718
Ban Văn Nghệ: 
A. Lê Kim Long (714) 722-5768

TRANG NHÀ
www.cddmmtanaheim.org

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Bản Tin: thuky@cddmmtanaheim.org
Ban Thường Vụ: btv@cddmmtanaheim.org

 THÁNH LỄ CỘNG ĐOÀN 
S a i n t  B o n i f a c e  C h u r c h  ,  A n a h e i m  *  F a c e b o o k ,  Y o u t u b e 

Chúa Nhật 
Thứ Bẩy 6:15pm 

****

Ngày Thường 
Thứ Ba 6:30pm
Thứ Sáu đầu tháng 7:30pm

 Trang 4  Trang 1

LỜI CHÚA

VƯỜN CẦU NGUYỆN THÁNG 2

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

LỜI HAY Ý ĐẸP
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GIÁO XỨ CÔNG GIÁO ST. BONIFACE
Điện thoại: (714) 956-3110     Fax: (714) 399-0566

School of Faith Formation: (714) 772-3060
Thư Cha Chánh Xứ Mời Gọi Đóng Góp Quỹ Mục Vụ Giáo Phận 2022 

Tôi đã về lại Giáo Xứ St Boniface được 7 tháng với tư cách là một linh mục. Tôi tiếp tục cảm tạ Chúa, gia đình, những luật sư 
giỏi và Giáo Hội Công Giáo đã đứng ra bênh vực tôi trước những cáo buộc gian dối mà có thể đã ngăn cản tôi không được trở lại 
với ơn gọi linh mục mà tôi yêu thích. Tôi đã đi khỏi giáo xứ 17 tháng vào thời gian đầu cơn đại dịch COVID. Đó là một thử thách 
mà tôi không mong muốn xảy ra với bất kỳ ai. Chúng ta tiếp tục đối phó với đại dịch, nhưng tôi thích ở đây, tại Nhà Thờ này hơn 
bất cứ những thứ gì khác.

Một trong những lý do tôi thích ở đây là vì lịch sử 160 năm đức tin của những gia đình Công Giáo ở đây như gia đình qúy vị. 
Quay trở lại thập niên 1860, trong những năm Nội Chiến Nước Mỹ đang xảy ra, các gia đình người Đức và gốc Nam Mỹ là những 
người Công giáo đầu tiên bắt đầu cử hành Thánh lễ ở khu vực này. Sau đó, ở thời điểm bước vào thế kỷ 20, các gia đình tại giáo 
xứ hướng về tương lai bằng việc xây dựng Nhà Thờ mới Gothic gạch đỏ vào năm 1902 ở địa điểm mà sau này là góc đường North 
Harbour và đường West Lincoln. Tất cả các giáo xứ địa phương chung quanh xuất phát từ giáo xứ St Boniface lúc này hay lúc 
khác. Sau đó, chính các gia đình tại giáo xứ đã xây dựng trường học, khu nhà phụ, và hội trường giáo xứ cho các gia đình đang 
phát triển của mình và là nơi đức tin Công Giáo tiếp tục được truyền dạy cho trẻ em, thanh niên và người lớn. Về sau, chính đức 
tin của từng gia đình và những giáo dân dưới sự lãnh đạo của Cha John Quantannens đã xây dựng nhà thờ xinh đẹp mà chúng ta 
có hôm nay vào năm 1962, nhằm phục vụ nhu cầu phát triển tương lai ở Anaheim.

Với sự tăng trưởng trong tương lai tương tự, các gia đình Anaheim lớn lên cùng với con cái, di cư đến California từ các vùng 
khác của Hoa Kỳ; nhập cư từ Philippines, một số ít từ Malaysia, Ghana, Nigeria, nhưng hầu hết từ phía nam biên giới, chủ yếu 
là Mexico; và cuối cùng sự hiện diện giáo dân Việt Nam sau biến cố Sài Gòn sụp đổ. Bây giờ chúng ta đang bước vào năm 2022, 
chúng ta tự hào về niềm tin được trải dài suốt 160 năm qua, nhưng chúng ta có ưu tư, lo lắng chúng ta sẽ là gì trong tương lai. Tất 
cả các hội đoàn tại giáo xứ mà tôi đã nói chuyện đều bày tỏ mối quan tâm về niềm tin tương lai của con cái họ tại St Boniface.

Chắc chắn, đại dịch COVID đã gây ra một chấn động đến tất cả. Nhưng thách thức đối với đức tin và tương lai của chúng ta vượt 
trên thử thách mà cộng đồng chúng ta, đất nước chúng ta, các quốc gia khác đang đối diện với loại vi-rút vô hình này. 

Đức tin của chúng ta, tương lai của giáo xứ chúng ta liên quan tới phương cách Giáo Phận giải quyết các thử thách thực tế hiện tại.

Lúc này là cơ hội để chúng ta chuẩn bị cho tương lai của chúng ta thông qua các chương trình Mục Vụ. Qũy Mục Vụ Giáo Phận 
hỗ trợ các Bộ Đức Tin và Tổ Chức Từ Thiện, bao gồm giáo dục Công giáo, đào tạo Linh Mục và thầy Sáu Vĩnh Viễn, hỗ trợ công 
việc mục vụ của các Linh Mục, cung cấp nhà hưu trí cho Linh mục về hưu và hỗ trợ cho các Giáo xứ như giáo xứ của chúng ta.

Trong tuần này qúy vị sẽ nhận được hoặc có thể đã nhận được tài liệu giới thiệu về Quỹ Mục Vụ từ Giáo phận Orange. Nếu không 
nhận được, tôi sẽ cung cấp cho qúy vị một bức thư vào tuần tới trong Thánh lễ. Xin qúy vị vui lòng đọc lá thư của Giám Mục 
Kevin Vann và kế hoạch năm nay để sống sống Đức Tin và cam kết Tương Lai của Chúng ta. Tôi xin kêu gọi qúy vị cầu nguyện 
về điều này và chuẩn bị cam kết tài chính vào tuần tới như một biểu hiện của đức tin và niềm tin của quý vị vào tương lai của Giáo 
hội Công giáo ở Anaheim và Giáo phận Orange, California.

Có hai lý do tôi quay lại đây. Lý do thứ nhất là để trở thành một phần của giáo xứ St Boniface có một chiều dài lịch sử về đức 
tin. Lý do thứ hai là ước muốn dẫn dắt các môn đệ mới của Chúa Giêsu Kitô gia nhập Giáo Hội Công Giáo trong tương lai của 
chúng ta.

Đây chính là Đức tin của chúng ta. Đây chính là tương lai của chúng ta.

Trận túc cầu Super Bowl sắp diễn ra. Tôi mong đợi được nhìn thấy từng gia đình đóng góp bằng giá trị của một vé vào sân xem, 
hoặc bằng giá trị của một chiếc TV, hoặc bằng giá trị qúy vị trả chi phí đăng ký xem TV bằng Cable hàng năm.

Chúng ta sẽ nói thêm về nhu cầu của chúng ta đối với Trung Tâm Mục Vụ của Giáo Xứ, nơi chúng ta tổ chức công việc điều hành 
giáo xứ, các sinh hoạt mục vụ và các công việc khác của giáo xứ chúng ta. 

Linh Mục Eward Poettgen
Chánh Xứ, Giáo Xứ St. Boniface

Cha Quan Nhiệm, Thầy Sáu, Sơ và Ban Thường Vụ
xin chia buồn đến gia đình tang quyến

về sự ra đi của:
 Cụ ông Giuse Đinh Văn Lưu

qua đời vào ngày 6 tháng 2 năm 2022
Khi sinh thời, cụ ông Giuse mỗi tuần đưa gia đình, con cháu 
đến tham dự thánh lễ thứ Bảy tại cộng đoàn. Cụ ông Giuse là 
thân phụ của chị Đinh Uyên (là một thành viên trong Ban Phụ 
Huynh Học Sinh, là một phụ huynh hăng say, hy sinh giúp lo 
bữa ăn hằng tuần cho các em Thiếu Nhi Thánh Thể sinh hoạt 

tại cộng đoàn)
Xin Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và qua lời bầu cử của 
Đức Mẹ Mông Triệu ban thưởng Nước Trời cho cụ ông Giuse

 
Thành Kính Phân Ưu

 Thông Báo Của Liên Nhóm Cursillo
Liên Nhóm Cursillo sẽ không có họp sáng CN ngày 12/02/2022 
lúc 7:45am tại phòng B như thường lệ, thay vào đó sẽ họp trực 
tuyến trên Zoom buổi tối lúc 8:30pm cùng ngày. Xin quý anh 
chị đọc email để biết thêm cách vào Zoom trên computer hoặc 
cell phone.
  Hình Ảnh Sinh Hoạt Cộng Đoàn
Xin kính mời cộng đoàn theo dõi những hình ảnh sinh hoạt Tết 
2022 mới nhất tại trang nhà www.cddmmtanaheim.org. Các 
mục  hình ảnh gồm:
• Tuần Đầu Xuân Giáo Xứ Ban phát Lộc. 
• Ngày Tết Chúc Tuổi Các Cụ Cao Niên 
• Nghi thức Chúc Lành Các Cặp Vợ Chồng 
• Cộng đồng Nguời Việt tham dự Thánh Lễ Minh Niên 
• Thánh Lễ Minh Niên Nhâm Dần 2022, và Ý Nghĩa
• Ban Việt Ngữ Mừng Thánh Lễ Minh Niên

Để Mùa Xuân Xanh Mãi Trong Đời
Chuyện kể rằng có một người thợ giày nghèo 
nhưng suốt ngày vui vẻ ca hát. Lúc nào tiệm 
giày nhỏ của anh cũng đông khách và bọn trẻ 
con trong xóm cũng hay xúm lại ngồi nghe 
anh hát. Cạnh nhà anh là một ông nhà giàu làm 

nghề cho vay nặng lãi. Vì có nhiều tiền và sợ người xung quanh 
để ý nên ông luôn đếm tiền và tìm chỗ cất giữ suốt đêm, đến 
sáng mới đi ngủ. Khi ông bắt đầu ngủ thì anh thợ giày đã thức 
dậy, khâu sửa những đôi giày và cất vang tiếng hát. Ông nhà 
giàu tìm cách khiến anh thợ nghèo phải im miệng. Ông nhủ 
lòng: “Đống tiền này khiến ta luôn lo lắng, còn tên sửa giày ấy 
chẳng có nhiều tiền nên chẳng biết lo lắng là gì, cứ hát hò ầm 
ĩ. Nếu có nhiều tiền có lẽ hắn cũng sẽ lo lắng và im mồm thôi”. 
Nghĩ là làm. Ông ta lập tức đem sang tặng cho anh thợ giày 
một túi tiền vàng. Ông nói: Đây là số tiền tôi tặng anh nhờ lâu 
nay anh đã cho tôi thưởng thức những bài hát của anh. Người 

thợ giày mở túi ra và thấy đầy những đồng tiền vàng lấp lánh. 
Anh vội yêu cầu những người khách vừa đến rời đi, đóng cửa 
tiệm lại và im lặng, chăm chú đếm tiền. Đếm xong, anh lại đi 
tìm chỗ cất túi tiền. Chỗ nào anh cũng cảm thấy không yên tâm, 
nên mỗi ngày anh lại cứ lấy đi giấu một chỗ khác. Nỗi lo lắng 
về túi tiền bắt đầu xâm chiếm tâm trí anh khiến anh không còn 
nghĩ đến những bài hát quen thuộc và cũng không còn muốn 
cất tiếng hát. Mỗi khi có khách đến sửa giày hay bọn trẻ đến 
chơi, anh đều để mắt nhìn họ và tỏ vẻ khó chịu khi họ bước 
chân vào tiệm giày. Thái độ đó của anh khiến mọi người cảm 
thấy e ngại nên dần dần chẳng mấy ai lui tới tiệm giày của anh 
nữa. Môt ngày nọ, anh thợ giày giật mình nhận ra rằng: anh 
được túi tiền vàng này nhưng đã đánh mất đi niềm vui, sự thanh 
thản và nhiều người bạn. Anh lập tức đem túi tiền sang trả lại 
cho ông nhà giàu. Từ đó trở đi, anh lại vui vẻ ca hát và làm việc 
hăng say. Tiệm giày của anh lại tấp nập khách lui tới và bọn trẻ 
con cũng lại xúm xít để nghe anh hát.
Quý vị và các bạn thân mến! Không ai phủ nhận vị trí quan 
trọng của tiền bạc trong đời sống cá nhân, gia đình và xã hội. 
Ngạn ngữ Pháp có câu: “Tiền bạc là người đầy tớ trung thành 
và là người chủ xấu”. Câu nói ấy đề cập đến tính “hai mặt” của 
đồng tiền. Tùy theo cách sử dụng và thái độ của chúng ta đối 
với tiền bạc mà chúng trở nên hữu ích hay có hại cho chúng 
ta. Trong câu chuyện vừa nói, tiền bạc là ông chủ, chi phối đời 
sống và sinh hoạt của ông nhà giàu, khiến ông luôn lo lắng về 
việc tích trữ chúng, đến nỗi không có được những giấc ngủ 
ngon khi đêm về. Tiền bạc cũng trở thành ông chủ của người 
thợ giày nghèo vì nó lấy mất đi sự thanh thản, thân thiện và 
tiếng ca vui tươi của anh, khiến anh trở thành một người khó 
chịu, nghi ngờ người khác. Chúng ta cũng thấy rõ được tính 
“hai mặt” của đồng tiền trong cuộc sống hằng ngày của mình. 
Đồng tiền có thể đem lại sự ấm no, hạnh phúc cho gia đình mà 
cũng có thể là nguyên nhân gây ra những tranh chấp, xô xát và 
chia ly giữa cha mẹ, con cái và anh chị em. Nhờ đồng tiền mà 
tình bằng hữu có thể trở nên gắn bó hơn, nhưng tình cảm bạn bè 
cũng có thể tan vỡ vì đồng tiền. Rất nhiều người nhờ đồng tiền 
mà trở nên tỏa sáng, được người đời yêu mến, quý trọng nhưng 
cũng vì đồng tiền mà nhiều người đã đánh mất danh dự, nhân 
phẩm của mình và bị người đời khinh rẻ, xa lánh. Do vậy mà 
cho dù tiền bạc có vai trò quan trọng và cần thiết để chúng ta có 
được một cuộc sống ấm no, nhưng chúng ta cũng cần biết cách 
chế ngự chúng, không để cho chúng chiếm hết mọi năng lực 
và thời giờ của mình và làm cho mối tương giao của chúng ta 
với tha nhân. với Thiên Chúa và với chính mình bị rơi vào tình 
trạng tồi tệ. Về điểm này, thánh Phaolô tông đồ đã khẳng định 
rất rõ trong thư thứ nhất, gửi cho ông Timôthê: “Cội rễ sinh ra 
mọi điều ác là lòng ham muốn tiền bạc, vì buông theo lòng ham 
muốn đó, nhiều người đã lạc xa đức tin và chuốc lấy bao nỗi 
đớn đau xâu xé” (1Timothê 6, 10). Chúng ta đang bắt đầu một 
hành trình mới của đời mình trong năm 2022 này. Chắc chắn sẽ 
có nhiều nỗi lo toan và áp lực về tiền bạc, bởi gánh nặng mưu 
sinh đang đợi chờ chúng ta ở phía trước. Ước gì giữa muôn ngã 
rẽ đầy lời vẫy gọi của tiền bạc, chúng ta luôn trung tín với chọn 
lựa làm tôi của Thiên Chúa, chứ không làm tôi của tiền bạc. 
Nhờ đó, chúng ta sẽ tìm thấy niềm vui, sự tư do và thanh thản 
trong những ngày đời phía trước. 
(xem tiếp trang 4) 
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