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Mầu Nhiệm của tràng kinh Mân Côi. Kính mừng Maria đầy 
ơn phước, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phước lạ hơn mọi 
người nữ và Giêsu con lòng Bà gồm phước lạ. Nguyện xin Mẹ 
Maria giúp chúng con biết nhận ra việc phải hoàn thiện cuộc 
sống mình theo gương Chúa Giêsu mới là mục đích cao nhất 
mà chúng con phải hướng dẫn con cái của mình vươn tới, để 
chúng thực sự trở thành niềm vui, niềm hạnh phúc cho mọi 
người và cho chính chúng con nữa, vì hạnh phúc thật của con 
người là ở nơi Thiên Chúa vậy. Amen 
Tác Giả: Bình Minh 
Sưu Tầm: LM. Joseph Trương Ngữ  

Trang Trí Nội Thất Nhà Thờ St.Boniface 
Tuần này, chúng ta tìm hiểu chú giải về cửa sổ kính màu số 
4 phía Đông, được trích từ bài viết “The Major Stained Glass 
Windows of Saint Boniface Catholic Church” của tác giả Ray-
mond Uribe. Cánh cửa kính màu số 4 nói về Ơn Đạo Đức của 
Chúa Thánh Thần và trọng tâm quay quanh Thánh Charles 
Borromeo

Ơn Đạo Đức
Theo Thánh Thomas, lòng đạo đức là 
ơn khơi dậy lòng tôn kính Thiên Chúa 
là Cha của tất cả mọi người, và giúp 
chúng ta làm việc tốt cho tất cả mọi 
người thông qua lòng tôn kính. Đó 
là thói quen thờ phượng Thiên Chúa. 
Thánh Charles Borromeo đã cho thấy 
những đặc trưng rõ ràng về ơn này từ 
khi còn trẻ và cho đến cuộc đời sau 
này của Ngài. Bác của Ngài, Đức Giáo 
Hoàng Piô IV, đã nâng Ngài lên hàng 
Hồng Y khi Thánh Charles Borromeo 
mới hai mươi ba tuổi. Mặc dù có chức 
vụ cao, nhưng mối quan tâm của Ngài 
vẫn tập trung ở những người nghèo. 
Sự tôn kính của Ngài đối với sự hiện 
diện của Thiên Chúa, Đấng Ngài nhìn 
thấy ở những người nghèo chung 
quanh mình, đã khiến Ngài phân phát 
của cải và hòa nhập với những người 
bình dị. Ngài không bao giờ từ chối ai 
và luôn giúp đỡ những người tội lỗi. 
Ngài đặc biệt yêu mến trẻ em. Công 

việc chính yếu của Ngài là cải cách các giáo sĩ, là những người 
đang sống rất tiện nghi vào thời điểm đó. Thánh Charles đón 
nhận ơn Đạo Đức một cách trọn vẹn, vì Ngài không chỉ có lòng 
yêu mến cầu nguyện sâu sắc, mà sự thờ phượng Thiên Chúa 
của Ngài được biểu hiện qua những việc Ngài dành cho tất cả 
những ai mang hình ảnh giống Thiên Chúa.

Trong cửa sổ kính màu này, Thánh Charles được mô tả là Hồng 
y Tổng giám mục Milan (quốc huy của Milan nằm phía dưới 
của cửa sổ), là người quan tâm đến những người nhỏ bé, trẻ em, 
người sầu khổ, đau buồn và tội nhân. Ngài ôm một đứa trẻ ốm 

yếu trên tay, có thể là nạn nhân của bệnh dịch năm 1576. Người 
mẹ ốm yếu dưới chân Ngài là một bức tranh chính xác về sự 
khốn khổ của con người và hình ảnh Thánh Charles là một biểu 
hiện thực sự về lòng trắc ẩn.
Chuyển ngữ Phạm Anh
Còn tiếp...........

Chúa Nhật, ngày 8 tháng 5 năm 2022
Giáo Xứ (50 E-Giving): $24,674.42

CHUYẾN TÀU CUỘC ĐỜI
Cuộc đời giống như một chuyến du hành trên xe lửa. Người này 
lên tàu người kia xuống ga, có những tai nạn , có những chuyện 
ngạc nhiên ở những trạm này , rồi chuyện buồn tột bậc ở những 
trạm khác. Lúc ta chào đời cũng như khi ta bước lên xe lửa , ta 
gặp những người , ta đã tưởng rằng họ sẽ ở lại với ta suốt chuyến 
đi : đó là cha mẹ ta ! Thật không may , sự thật lại khác hẳn. Song 
thân đã xuống một ga nọ , bỏ mặc chúng ta thiếu tình yêu thương 
và sự trìu mến , thiếu tình âu yếm và sự đồng hành của các đấng 
sinh thành. Dù sao, lại có những người khác lên tàu, họ trở nên rất 
quan trọng đối với chúng ta: Đó là anh chị em ta , các bạn bè và 
những người tuyệt vời mà ta thương yêu. Có những người xem 
cuộc hành trình như một buổi dạo chơi. Có những người khác 
lại chỉ thấy buồn rầu trong suốt chuyến đi. Có những người luôn 
luôn hiện diện và sẵn sàng giúp đỡ những ai cần. Có những người, 
khi xuống tàu, đã để lại một nỗi nhung nhớ triền miên. Có những 
người vừa lên đã xuống ngay , chúng ta chỉ vừa kịp thấy họ thôi. 
Chúng ta ngỡ ngàng vì một vài hành khách mà chúng ta yêu mến 
lại ngồi ở một toa khác, bỏ mặc chúng ta trong hành trình đơn độc. 
Dĩ nhiên, không ai có thể cấm cản chúng ta đi tìm họ khắp nơi trên 
xe lửa. Đôi khi , thật không may, chúng ta không thể ngồi bên họ 
bởi vì chỗ đã có người. Không can chi! hành trình là như thế, đầy 
thách đố, lắm giấc mơ, nhiều hy vọng với những lần từ biệt mà 
không biết bao giờ trở lại.

Hãy cố gắng thực hiện chuyến đi cho tốt đẹp. Hãy cố gắng hiểu 
những người ngồi bên mình và tìm ra điều tốt nhất nơi mỗi người. 
Hãy nhớ rằng vào mỗi khoảnh khắc của chuyến đi, một người 
đồng hành nào đó có thể chao đảo và cần được chúng ta thông 
cảm. Chúng ta cũng chẳng biết được khi nào các bạn đồng hành 
chúng ta cũng xuống tàu như vậy. Ngay cả người ngồi ngay bên 
cạnh chúng ta cũng thế. Tôi nghĩ là tôi sẽ buồn khi rời con tàu... 
Chắc chắn như vậy! Chia tay với tất cả bạn bè đã gặp trên chuyến 
tàu sẽ đau đớn đấy ,để lại những người thân yêu trong cô đơn thì 
thật là buồn. Nhưng tôi chắc chắn rằng một ngày nào đó tôi sẽ đến 
ga trung tâm và tôi lại được thấy họ đều đến với một hành trang 
họ không hề có khi bước lên tàu. Ngược lại, tôi sẽ sung sướng vì 
được góp phần làm cho hành trang của họ tăng thêm và phong phú 
hơn.  Các bạn mến ! Tất cả chúng ta, hãy cố gắng thực hiện một 
cuộc hành trình đẹp và hãy để lại những kỷ niệm đẹp về chúng ta 
khi chúng ta xuống tàu. Với những ai đang cùng tôi du hành trên 
chuyến xe lửa cuộc đời này

Nguồn: Internet 
Sưu Tầm: Ban Thư Ký

Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh

(Ga 13, 31-33a. 34-35)

“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu 

thương anh em.” (Ga 13,34)

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

Ý Cầu Nguyện Của Đức Thánh Cha
Cầu cho việc kiện toàn đức tin của người trẻ

Chúng ta cầu nguyện cho mọi người trẻ, là những người được 
mời gọi sống đời sống viên mãn; xin cho họ nhìn thấy nơi cuộc 
đời của Đức Maria cách thức lắng nghe, tinh thần phân định sâu 

xa, lòng can đảm bắt nguồn từ đức tin, và sự tận tụy phục vụ. 
*****

Ý Cầu Nguyện Trong Tuần
Xin mở trí mở lòng cho các bạn trẻ biết đáp trả lời mời gọi của 

Chúa trong cánh đồng Truyền Giáo. 

Tháng 05, ngày 21: Việt Ngữ - Giáo Lý

Tháng 05, ngày 28: Giáo Dân

Tháng 06, ngày 04: Hội Các Bà Mẹ Công Giáo

Tháng 06, ngày 11: Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Tháng 06, ngày 18: Hội Phụ Huynh Học Sinh

Tháng 06, ngày 25: 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

CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM
Giáo Xứ St. Boniface, Giáo Phận Orange, California, USA

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805 * Tel: (714) 956 3110 * Fax: (714) 399-0566
www.cddmmtanaheim.org * btv@cddmmtanaheim.org * thuky@cddmmtanaheim.org

LINH MỤC VÀ TU SĨ
Cha Quản Nhiệm: Lm. Joseph Trương Ngữ
T: (714) 956-3110 x130 | C: (714) 230-5493 | E: yeuchua@gmail.com
Thầy Phó Tế: Joseph Minh Tống C: (714) 548-7550
Sơ Đặc Trách Giáo Lý: Mary Nguyễn Tin
T: (714) 956-3110 x120 | E: srmarytinnguyen@lhcla.org

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

CÁC BAN NGÀNH ĐOÀN THỂ
Ban Giúp Lễ: C. Đỗ Michelle (714) 781-9521
Ban Hôn Lễ: C. Trần Anna (714) 837-5792
Ban Nhiếp Ảnh: A. Trần Hữu Thành (714) 234-1551
Ban Phân Phối Hiệp Thông: A/C Vũ Đình Phương (714) 285-1122
Ban Phụng Vụ Thánh Đường:A. Phạm Anh Linh (714) 926-7263
Ban Rửa Tội Trẻ Em: C. Trần Anna (714) 837-5792
Ban Tang Lễ: Ô. Lê Phước Điện (714) 420-6329
Ban Thánh Ca: A. Nguyễn Ngọc Diệp (714) 951-9182
Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa: A. Nguyễn Công Huy (714) 548-1653
Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể:A.Nguyễn Đình Long (714) 623-0034
Ban Trang Nhà, Văn Nghệ: A. Lê Kim Long (714) 722-5768
Ban Trật Tự: A. Nguyễn Rinh (714) 829-0739
Ban Trợ Tá Thiếu Nhi Thánh Thể:A. Phạm Thiên Triều (714) 553-7581
Ban Việt Ngữ: C. Đỗ Ngọc Anh Katherine (714) 224-9281
Ban Xướng Kinh: C. Nguyễn Như Tuyết (714) 829-0741
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm: A. Antôn Lê Trí Đạt (714) 422-9256
Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể: A. Lê Chris (714) 461-1620
Hội Bảo Trợ Ơn Thiên Triệu: Ô. Vũ Ngọc Oánh (714) 774-0355
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo: B. Lê Thục (657) 345-0682
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Anaheim: Ô. Lã Văn Nguyên (714) 875-5541
Hội Đền Tạ Đức Mẹ Fullerton: Ô. Đỗ Minh Tuấn (714) 234-0923
Hội Dòng Ba Đa Minh: C. Nguyễn Thùy Dung (714) 209-3058
Hội Legiô Marie: C. Trần Thị Thanh (714) 328-0297
Hội Phụ Huynh Học Sinh: C. Đặng Tamiee  (714) 768-8677
Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng: C. Trần Bạch Yến (714) 728-2584
Phong Trào Cursillo, Liên Nhóm Anaheim:
A. Nguyễn Hồng Phúc (562) 640-0471

GÓP Ý
Website: info@cddmmtanaheim.org

Thư Ký: 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 5

ĐÓNG GÓP

LỊCH DÂNG CỦA LỄ THỨ BẢY

BAÛN TIN COÄNG ÑOAØNBAÛN TIN COÄNG ÑOAØN

CHƯƠNG TRÌNH MỤC VỤ

CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA PHỤC SINH • NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2022

TÌM HIỂU LỜI HAY Ý ĐẸP
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California. 

-Đức Giám mục Kevin Vann, JCD, D.D. 
-Đức Giám mục Thành Thái Nguyễn, D.D. 
-Đức Giám mục Timothy Freyer, D.D.
Chuyển Dịch: Thầy Chu Bình

 Sinh Hoạt Trong Tháng 5
Thứ Bảy, ngày 14 tháng 5
Lễ Các Em Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu

Thứ Bảy, ngày 21 tháng 5
Bế giảng các lớp Giáo Lý & Việt Ngữ

Thứ Bảy, ngày 28 tháng 5: 
Thiếu Nhi Thánh Thể dâng hoa

 Sinh Hoạt Trong Tháng 6
Thứ Tư, ngày 1 tháng 6, lúc 5pm: 
Thánh Lễ Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức sẽ do Đức Cha Kavin 
Vann chủ tế cho 3 sắc dân

Thứ Bảy, ngày 4 tháng 6: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
• Thánh Lễ Tạ Ơn cho các em vừa lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức
• Mừng Bổn Mạng Ca Đoàn Hương Việt

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 6: Lễ Chúa Ba Ngôi
Mừng bổn mạng Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể, Mình Máu 
Thánh Chúa Kitô.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 6: Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô
• Sẽ có nghi thức chúc lành cho những người cha vào cuối 

Thánh Lễ nhân ngày hiền phụ (Father’s day)
• Mừng kỷ niệm 10 năm thụ phong linh mục của Cha Quản 

Nhiệm Joseph Trương Ngữ

Thứ Bảy ngày 25, và Chúa Nhật ngày 26 tháng 6
Hội Chợ Giáo Xứ

 
Hạnh Phúc Của Người Mẹ 

Kính thưa quý vị, các bạn thân mến!
Tại một bệnh viện nhỏ, có hai người phụ nữ, 
một người có mái tóc hung, còn người kia thì 
tóc sẫm một màu, cùng hạ sinh hai bé trai. Cả 
hai người mẹ đều ngập tràn hạnh phúc. Họ 
cùng mơ về tương lai của hai cậu bé. Người mẹ 

tóc hung trình bày một cách sôi nổi mơ ước của mình như sau: 
“Tôi muốn con tôi trở thành người nổi tiếng và xuất chúng, cho 
dù cháu hoạt động ở lĩnh vực nào”. Người mẹ tóc nâu chỉ mỉm 
cười: “Còn tôi, tôi muốn con trai tôi có lòng tốt, sao cho nó 
không bao giờ quên mẹ của mình và ngôi nhà mà ở đó nó lớn 
lên”. Ba mươi năm sau, cũng cái bệnh viện nhỏ ấy, hai người 
phụ nữ ngày nào gặp lại nhau trong một lần đi chữa bệnh. Họ 
hỏi thăm nhau về mơ ước của mình đã được thực hiện như thế 
nào với hai người con trai. Với vẻ kiêu hãnh, người mẹ tóc 

“Bất cứ ai dù đau khổ vì bệnh tâm thần, cũng luôn mang hình 
ảnh và dung mạo giống Thiên Chúa, và có một quyền bất khả 
nhượng phải được coi là một người và được đối xử như vậy” 

Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II
Mental Awareness Month
Thông điệp từ địa phận

ĐOÀN LIÊN MINH THÁNH TÂM ANAHEIM
Đoàn trưởng: Anh Antôn Lê Trí Đạt

Đoàn phó Nội Vụ: Anh Thomas Nguyễn Đức Tân 
Đoàn phó Ngoại Vụ: Anh Giuse Lưu Văn  Thuần 

Đoàn phó Tuyên Huấn: Anh Phanxicô Xavier Lã Văn Nguyên 
Thủ Quỹ: Anh Phêrô Nguyễn Duy Hưu 

Trưởng Ban Xã Hội: Anh Đaminh Vũ Ngọc Oánh

Lời Chúc Mừng Các Em Rước Lễ Lần Đầu
Hôm nay ngày 14 tháng 5 năm 2022 là ngày đáng ghi nhớ, 
ngày mà các em thiếu nhi trong cộng đoàn được lãnh Mình 
Máu Thánh Chúa Giêsu lần đầu tiên trong đời. Ban Thường 
Vụ Cộng Đoàn xin chúc các em tiến bước vững vàng trên hành 
trình đức tin của mình, để ngày càng trở nên xứng đáng hơn với 

những ân huệ lớn lao mà các em vừa được lãnh nhận.

Xin tri ân đến cha Quản Nhiệm, thầy Sáu, Sơ và đặc biệt các 
thầy cô giáo, phụ giáo lý viên đã bỏ công sức và sự ân cần dạy 
dỗ các em thiếu nhi trong những tháng ngày qua, để nhờ đó các 
em mới có ngày hôm nay. Xin cám ơn sự hợp tác của các bậc 

phụ huynh. Xin Chúa chúc lành cho qúy vị. 

Dear First Communion Children
The First Communion is the first event in your life that will 
bring them closer to Jesus. May the love of Jesus shine in your 

heart now and forever. Congratulations to you all!

Ban Thường Vụ Cộng Đoàn

  Vé Số Hội Chợ Giáo Xứ
Hội Chợ Giáo Xứ sẽ diễn ra vào 2 ngày, thứ Bảy 25 tháng 6 và 
Chủ Nhật 26 tháng 6. Giáo xứ giao cho cộng đoàn chúng ta 50 
tập vé số hội chợ với giá $20/tập. Sẽ có các hội đoàn bán vé số 
và nhận lại cùi vé sau các Thánh Lễ Thứ Bảy của Cộng Đoàn 
trong những tuần tới. Xin quý ông bà anh chị em mua ủng hộ. 
Chi tiết được in trên vé.

 Vé Số Gây Quỹ Cho Việc Tổ Chức Đại Hội Thánh Mẫu 
2022 Tại Giáo Phận Orange

Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam, Giáo Phận Orange bán vé số 
gây quỹ tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu 2022 lần đầu tiên tại Linh 
Đài Đức Mẹ La Vang khuôn viên nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô 
vào ngày 2 và 3 tháng 7 năm 2022.
Giá: $5/vé ($20/tập/5 vé)
Giải Độc Đắc:  Tesla Model 3 hoặc $50,000
Giải I: $10,000   Giải II: $5,000
Giải III: $2,500   Giải IV: $500 (5 giải)
Chi tiết: Xin xem trên tờ vé số
Cộng Đồng Công Giáo giao cho cộng đoàn Anaheim 1,000 tập 
(5,000 vé). Sẽ có các hội đoàn bán vé số và nhận lại cùi vé sau 
các Thánh Lễ Thứ Bảy của Cộng Đoàn trong những tuần tới
Hạn chót để mua vé: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022.
Xổ Số: Thứ Bảy, Ngày 2 Tháng 7 Năm 2022 lúc 8:00 pm tại 
Đại Hội Thánh Mẫu.
Xin qúy ông bà ông chị em rộng tay, nhiệt tình tham gia hỗ trợ 
chương trình và mua vé số gây quỹ để có cơ hội trúng giải cũng 
như đóng góp cho việc tổ chức Đại Hội Thánh Mẫu lần đầu tiên 
tại Giáo Phận Orange được thành công tốt đẹp.

 Bản tuyên bố từ Giáo Phận Orange liên quan đến các tin 
tức báo cáo về bản dự thảo ý kiến của Thẩm Phán Samuel 
A. Alito Jr. về việc lật ngược Phán Quyết Roe v. Wade 
Garden Grove, California (ngày 3 tháng 5 năm 2022) – Chúng 
tôi, Giáo Phận Công Giáo Rôma tại Orange, nghĩ rằng điều 
quan trọng là phải để cho Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ được 
tự do phát biểu ý kiến của mình, và do đó chúng tôi đang chờ 
quyết định chính thức của tòa án để đưa ra bình luận cụ thể.  

Tuy nhiên, xem xét tính khả thi có thể lật ngược phán quyết 
Roe vs Wade, chúng tôi nhắc lại tuyên bố của Hội Đồng Công 
Giáo California, ngày 20 tháng 1, mang tựa đề “Các Đức Giám 
Mục California Cam Kết Làm Việc vì Tương Lai Tốt Đẹp Hơn 
cho Phụ Nữ, Trẻ Em và Gia Đình trong Tiểu Bang California.” 

Tại thời điểm quan trọng này, chúng tôi cam kết hướng đến một 
viễn tượng cho California, đó là trân trọng phụ nữ, mang đến 
cho họ sự hỗ trợ bảo đảm cho cuộc sống, và các nguồn tài trợ 
thiết thực để tất cả các gia đình có thể phát triển, và không để 
một phụ nữ nào cảm thấy bị bế tắc khi phải đi đến quyết định 
thảm hại là kết liễu một sinh mạng bằng cách phá thai. 

Cách đây không lâu, chúng tôi đã ghi nhận rằng, để ứng phó với 
những nỗ lực mở rộng phá thai ở California, nhiều người Công 
Giáo ở tiểu bang chúng ta đã và đang thực hiện viễn tượng bảo 
vệ sự sống thông qua những nỗ lực không mệt mỏi của họ tại 
các cơ sở nuôi dưỡng các thai phụ, phòng khám bệnh, các mục 
vụ tại giáo xứ, kho phân phát thực phẩm, hỗ trợ tài chính, các 
lớp học về nuôi dạy con cái, nâng cao nhận thức về bạo lực gia 
đình và hỗ trợ di dân. Chúng ta có được những điều này là nhờ 
sự tham gia của cộng đồng và tinh thần hiệp nhất Thánh Thể. 

Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn phải làm nhiều hơn nữa. Hôm nay, 
chúng tôi lập lại lời kêu gọi tới tất cả những người Công Giáo, 
và thỉnh cầu những người có niềm tin và lòng thiện chí cùng 
cầu nguyện, học hỏi và ủng hộ các việc làm và chính sách dẫn 
đến tương lai tốt đẹp hơn cho phụ nữ, trẻ em và các gia đình ở 
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hung đáp: “Con trai tôi bây giờ là một nhạc sĩ chỉ huy một dàn 
nhạc nổi tiếng tại nhà hát lớn của thành phố chúng ta. Còn con 
trai chị thế nào?” Người phụ nữ tóc nâu bình thản trả lời: “Nó 
chỉ là một nông dân trồng lúa bình thường thôi”. Người phụ 
nữ tóc hung tỏ vẻ ngạc nhiên trước vẻ mặt rất mãn nguyện của 
người phụ nữ tóc nâu khi bà nói về nghề nghiệp rất đỗi bình 
thường của con trai mình. Nhưng bà mẹ tóc nâu không giải 
thích gì thêm, trên môi bà vẫn nở nụ cười bình an. Trong những 
ngày tháng hai bà mẹ nằm dưỡng bệnh. Người con trai nông 
dân ngày nào cũng đến chăm sóc , an ủi và động viên mẹ mau 
hết bệnh. Trong khi đó, không một ai đến thăm người phụ nữ 
tóc hung. Một tháng trôi qua, người mẹ tóc nâu được xuất viện 
vì niềm vui đã khiến sức khỏe của bà nhanh chóng hồi phục. 
Người mẹ tóc hung vẫn phải nằm lại để điều trị. Khi ôm hôn từ 
biệt nhau, bà mẹ tóc hung rưng rưng nước mắt hỏi nhỏ: “Chị 
hãy nói vì sao chị có một đứa con như vậy, chị thật là hạnh 
phúc, còn tôi …” bà bỏ dở câu nói với nét mặt vô cùng buồn 
bã. Người mẹ tóc nâu dịu dàng trả lời: “Tôi mong muốn con 
trai tôi trở thành một người tốt và biết yêu thương, chứ ko cần 
nó phải là người xuất chúng. Từ bài học yêu thương của tôi, nó 
luôn biết rằng, sự hờ hững vô tâm đối với cha mẹ là điều không 
thể tha thứ được”.

Quý vị và các bạn thân mến!
Bi kịch của bà mẹ tóc hung cũng là bi kịch của đa số các bậc 
phụ huynh trẻ của chúng ta hiện nay. Mục tiêu giáo dục của 
một con người là thành nhân, sau đó mới thành danh, nhưng 
vì quá chạy theo áp lực của những chuẩn mực giá trị do xã 
hội đặt ra, chúng ta thường biến con cái trở thành từ nhân cho 
chính những kỳ vọng, tham muốn của mình. Vì thế, thời gian 
của đứa trẻ được ưu tiên dành để nhồi nhét kiến thức, luyện 
tập những năng khiếu. Chúng không còn thời gian để quan tâm 
đến các giá trị khác của cuộc sống, khám phá ra những điều vi 
diệu trong cuộc đời này, đó là những giá trị không mua được 
bằng sự thành công hay tiền bạc. Trong khi, những điều ấy là 
những dưỡng chất tốt cho tâm hồn nhân văn của một đứa trẻ 
được phát triển. Đến một lúc nào đó, là cha mẹ nhưng chúng 
ta sẽ bật khóc, xã hội sẽ phát triển lệch lạc vì đối diện với một 
thế hệ trẻ thông minh, năng động nhưng nghèo kỹ năng sống, 
tâm hồn xơ cứng và vô cảm như những con robot. Đức Maria là 
người Mẹ có phúc hơn tất cả mọi người mẹ trên thế gian này vì 
Giêsu con của Mẹ là người đầy phước lạ.Tuy nhiên trong suốt 
cuộc đời làm mẹ, mẹ Maria không bao giờ tìm kiếm danh vọng, 
địa vị nơi người con yêu dấu của mình, mà ngược lại, Mẹ phải 
nhận lấy nhiều đau khổ, đắng cay và tủi nhục. Dầu vậy, Mẹ chỉ 
một lòng cùng Chúa Giêsu thực thi mọi ý định của Thiên Chúa 
Cha cho chương trình Cứu Độ mà thôi. Và chính nhờ sự xin 
vâng đầy khiêm tốn của Mẹ mà Thiên Chúa đã thực hiện điều 
phi thường nơi Mẹ là được cưu mang và hạ sinh Đấng Cứu Thế 
và đã trở thành Mẹ Thiên Chúa. Là những người con của Mẹ, 
Mẹ cũng không đòi hỏi chúng ta chúng ta phải thật giàu sang, 
thật tài năng, thật quyền lực. Nhưng điều làm cho Mẹ thực sự 
vui lòng đó là khi chúng ta biết uốn nắn, canh tân đời sống của 
mình theo gương mẫu người anh Giêsu của chúng ta. Làm sao 
cho mọi người nhìn vào nhận biết chúng ta cùng là con một 
Mẹ và cùng rất giống người anh Cả Giêsu của mình. Và nhất 
là luôn viếng thăm, gần gũi yêu mến Mẹ qua việc suy niệm các 
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