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Lời Chúc Tết Của Cha Chánh Xứ 
Quý ông bà và anh chị em tín hữu thân mến: 

 
Năm Canh Tý vừa qua, chúng ta đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách trong đời sống hàng 
ngày và đời sống đức tin. Nhờ sự bảo bọc của Thiên Chúa và Đức Mẹ, giáo xứ của chúng ta vẫn 
duy trì được gần hết mọi sinh hoạt, và đời sống đức tin phong phú, làm hiển danh Thiên Chúa tại 
địa phương này. Năm Tân Sửu sắp đến, xin quý ông bà và anh chị em hãy cùng tôi dâng lời cảm 
tạ hồng ân Thiên Chúa, lúc nào cũng tràn đầy trên cộng đồng giáo xứ chúng ta. Tôi cũng chân 
thành cảm ơn tất cả quý ông bà, anh chị em và tất cả các cháu thiếu nhi đã không tiếc thì giờ, 
công và của, cùng tôi xây dựng một giáo xứ vững mạnh, một ngôi nhà thờ phượng tràn đầy niềm 
vui, bình an, và Hồng Ân. 
 
Chưa bao giờ thế giới nói chung và cộng đoàn chúng ta nói riêng, gặp một sự thử thách quá lớn 
như trận dịch bệnh năm qua. Đã có quá nhiều người qua đời. Mọi gia đình đều gặp quá nhiều thay 
đổi và khó khăn trong sinh hoat. Niềm tin về đấng Tối Cao bị lung lay. Tuy nhiên tinh thần phục 
vụ đặc biệt trong cộng đồng giáo xứ vẫn lớn mạnh. Giáo xứ của chúng ta với sự giúp đỡ của Quý 
Sơ dòng Mến Thánh Giá đã là một trong những giáo xứ khởi đầu và duy trì rất tốt cho các Thánh 
Lễ và chầu trực tuyến. Việc bảo trì và chăm sóc nhà thờ và các cơ sở giáo xứ vẫn được chu toàn. 
Chúng ta vẫn có thể thực hiện các chương trình phụng vụ quanh năm để đáp ứng nhu cầu đức tin 
cho mọi giáo dân và vẫn bảo đảm sự an toàn theo chỉ dẫn của Tòa Tổng. Không những thế, các 
Thánh Lễ hàng ngày đã gia tăng so với trước khi mùa dịch. Nhờ đâu mà ta có được ngày hôm 
nay, nếu không có tinh thần âm thầm phục vụ của biết bao thiện nguyện viên và các hội đoàn? 
Khi Đức Tổng Giám Mục đến viếng chúng ta vào dịp Thêm Sức, ngài đã rất ấn tượng khi thấy 
ngôi nhà khang trang và tràn đầy đức tin của chúng ta dù đang ở trong giai đoạn cách ly khó 
khăn. 
 
Điều đặc biệt của Giáo Xứ chúng ta là sự phối hợp của nhiều sắc dân và cộng đoàn trong đó dẫn 
đầu là Cộng Đoàn Việt Nam của chúng ta. Tôi rất hãnh diện được làm người đại diện cho một 
cộng đoàn và giáo xứ có thể nói là rất mạnh trong quận hạt Pierce. Tinh thần đoàn kết, hòa hợp 
hòa giải trong mọi việc khó khăn giữa các cộng đồng, và tình huynh đệ trong đức tin đã hàn gắn 
tất cả và giữ gìn chúng ta trong một gia đình êm ấm. Chính vì thế Tòa Tổng đã hoàn toàn tin 
tưởng giao cho giáo xứ chúng ta làm chủ lực trong việc sáp nhập các giáo xứ với hy vọng rằng 
chúng ta sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đức tin và đoàn kết cho giáo xứ mới. 
 
Chúng ta cảm tạ Thiên Chúa đã bảo bọc chúng ta trong năm qua và lạc quan nhìn sang năm mới. 
Tuy nhiên, không cần nói, anh chị em đều biết vẫn còn quá nhiều trở ngại lớn trên bước đường 
phát triển tương lai. Chính lúc này là lúc đang cần rất nhiều hơn các bàn tay tình nguyện đến góp 
sức cho những người đi trước đang gồng mình dưới gánh nặng bảo trì cơ sở và các chương trình 
sinh hoạt. Tôi hy vọng nhờ lời cầu nguyện và sự giúp đỡ của anh chị em, ta sẽ thay đổi được tình 
thế và mở ra một giai đoạn phát triển mạnh trong năm mới, đúng như lòng mong ước của mọi 
người 
 
Trước thềm năm mới, trong khói hương nghi ngút trên bàn thờ tổ tiên và tiếng pháo vang rền 
đêm Giao Thừa, tôi chúc tất cả quý cụ, quý ông bà, các bạn trẻ và các cháu thiếu nhi thân ái một 
năm mới an lành, mạnh khỏe, tràn đầy phước lộc Thiên Chúa, mọi người lớn mạnh trong ân sủng, 
mọi nhà chan hòa hạnh phúc, khắp nơi rộn rã tiếng cười. 
 
“Bốn Mùa Chúa đổ Hồng Ân, 
Ngài gieo màu mỡ ngập tràn lối đi” - Thánh Vịnh 65, 12 
 
LM Đaminh Nguyễn Anh Tuấn, TS Mục Vụ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muôn tâu Ngọc Hoàng, 
Táo thuộc Cộng Đoàn, 
Giu-se Thánh Cả 
Thật là vất vả 
Thần bị Cô-Vi 
Làm trễ chuyến đi 
Để về họp mặt 
Thần xin tóm tắt 
Chuyện của cộng đoàn 
Bà con hoang mang 
Cô-Vi Vũ Hán 
Em này không ngán! 
Rảo khắp Năm Châu 
Em đi đến đâu 
Thì mang tai họa! 
Thật đau lòng quá! 
Khắp cả mọi nơi 
Dân chúng cầu Trời  
Cho qua nạn dịch 
Và ai cũng thích 
Mau có vaccine! 
Cứu nguy dân mình 
Và trên thế giới 
Bà con chới với 
Cơn đại dịch này 
Tính đến hôm nay 
Hai triệu mốt tử* 
Tin vẫn còn dữ: 
Ca nhiễm cứ tăng 
Thế giới báo rằng: 
Trên trăm triệu nhiễm* 
Số nầy không hiếm 
Tính hết mọi nơi  
Tường thuật thật lời 

Lây lan thế giới 
Hôm nay đã tới  
Hai trăm quốc gia* 
Riêng nước Cờ Hoa 
Hai lăm triệu nhiễm* 
Tử vong không hiếm 
Trên bốn trăm ngàn* 
Cả nước lây lan 
Để cho an toàn 
Bang nhà (WA) xử lý:   
Với lệnh cách ly 
Ba trăm ngàn nhiễm* 
Nhiều ca nguy hiểm 
Cũng được phục hồi 
Nhưng lại hỡi ôi: 
Bốn ngàn người tử* 
Xin mọi người giữ 
Tại thành phố nhà 
Pierce -Tacoma 
Cũng trong nguy hiểm: 
Ba lăm ngàn nhiễm* 
Số tử không nhiều 
Nhưng cũng đìu hiu 
Gần năm trăm tử * 
Đó là tin dữ 
Tại quận hạt ta 
Tại Cộng Đòan nhà  
Cũng đang phát tán!                                         
Mọi sự dỡ dang 
Cũng vì nạn dịch 
Cha Xứ chỉ định 
Đóng cửa cộng đoàn 
Tất cả ngành ban 
Tạm  ngưng hoạt động 

Theo trên Tòa Tổng: 
Sức khỏe cộng đồng 
Phải được nom trông  
Để ngăn lây nhiễm 
Tránh gây nguy hiểm 
Trong giáo xứ mình 
Nhưng việc tâm linh 
Thì không bỏ trống 
Cha Xứ linh động 
Kế hoạch thực hành 
Với vài ban ngành: 
Thông Tin - Phụng Vụ 
Làm việc chăm chú 
Theo đúng lịch trình 
Trong giáo xứ mình 
Truyền “live” Thánh 
Lễ  
Lúc đầu phải kể 
Công sức quý Sơ 
Nơi chốn phượng thờ 
Các Sơ phụ trách 
Phụ lễ, đọc sách 
Đều có các Sơ 
Giúp Cha phụng thờ 
Cho toàn Dân Chúa! 
Nhà thờ trong mùa 
Lây lan bệnh dịch 
Cha Xứ khuyến khích 
Bảo vệ an toàn 
Bệnh dịch lan tràn 
Dù không mở cửa  
Còn nhiều việc nữa 
Sân trước, sân sau  
Dọn dẹp thẳng ngay 

Gọn gàng sạch sẽ 
Nhìn chung đẹp đẽ 
Trong ngoài khang 
trang 
Lại còn trang hoàng 
Cho thêm sức sống 
Không phải kể công 
Cũng nhờ thiện nguyện 
Với sự uyển chuyển 
Của quý bà con 
Tình cảm sắc son 
Cộng đoàn lợi ích 
Đến khi bệnh dịch  
Sinh hoạt giảm đi 
Các Lễ tức thì 
Được trang bị lại 
Mọi người hăng hái 
Đi Lễ, đi chầu 
Cầu nguyện cùng nhau 
Nhờ công Thầy Sáu 
Người không quản ngại 
Lặn lội đường xa 
Đến trợ giúp Cha 
Hiệp dâng Thánh  Lễ 
Cũng không quên kể 
Công sức các ban 
Cùng với ca đoàn 
Toàn tâm giúp đỡ 
Lễ tân, sách vở 
Trước Lễ sẵn sàng 
Sau Lễ có ban 
Tiếp tân chùi rửa 
Giáo dân mừng rỡ 
Tưởng được bình an 
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Thì lại phát lan 
Đợt hai nhanh quá 
Virus chuyển hóa 
Phong cách lan tràn 
Nhiều người to gan! 
Không bịt khẩu trang 
Xuống đường chống đối 
Nhiều người phá rối 
Trong lúc biểu tình 
Đập phá linh tinh 
Đầu hè năm ngoái 
Thật là phiền toái 
Hại chính dân mình 
Cũng do bất bình 
Mấy anh cảnh sát  
Làm việc thất thoát  
Hại chết nghi can 
Phim quay rõ ràng 
Nên không chối cãi 
Không cần phải trái 
Nhiều kẻ xuống đường 
Đập phá doanh thương 
Phá luôn từ đường  
Anh Hùng Dân Tộc 
Một nhóm chơi sốc  
Trên Seattle 
Chiếm luôn góc phố 
Mà còn dám bảo: 
Giải toán cơ quan: 
Cảnh sát, bảo an 
Để cho chúng giữ! 
Còn chuyện bầu cử 
Tổng thống năm nay 
Thật oái oăm thay 
Cho rằng gian lận 
Tạo nên gây cấn 
Dân Chủ - Cộng Hòa 
Tiếp tục điều tra 
Tạo ra kiện tụng 
Không đi đến cùng 
Phải ra Quốc Hội 
Thật là bối rối 
Các cử tri đoàn 

Năm mươi tiểu bang 
Về đây bỏ phiếu 
Chưa được kết liễu 
Thì lại biểu tình 
Chiếm cả building 
Hành lang Quốc Hội 
Lưỡng viện bối rối 
Ngưng hẳn họp hành 
Biểu tình quá nhanh 
Xông vào đại sảnh 
Nhiều tên nhí nhảnh 
Cười nói ngon lành 
Có tên gian manh 
Chôm luôn vi tính! 
Của bà chủ tịch 
Thằng cười húc hích  
Tự thưởng cho mình 
Bục đứng thuyết trình 
Là để chứng minh 
Vào trong Quốc Hội! 
Không nên mừng vội, 
Các chú em ơi! 
Thoát qua lưới trời 
Cũng không trốn được 
Luật của đất nước 
Không chóng thì chầy 
Các anh vào đây, 
Đóng tiền tại ngoại! 
Chuyện bầu năm ngoái 
Thần tạm kết đây 
Có nói mấy ngày 
Cũng không sao hết 
Bầu cử đã kết: 
Quốc Hội vinh thăng 
Đảng Dân Chủ thắng! 
Dân bớt lo lắng 
Để phải đối đầu: 
Cô Vi-kinh tế 
Và thần xin kể 
Đêm Vọng Giáng Sinh 
Không được linh đình  
Như bao năm trước 

Diễn nguyện không 
được 
Ca múa không đành 
Thiên Thần vinh danh 
Mừng vui đón Chúa 
Cũng không dám múa! 
Thôi thì đón Chúa 
Trong cảnh cơ hàn 
Chúa vào thế gian 
Hai ngàn năm trước 
Sơ Trinh làm được 
Một việc “khác” 
thường: 
Những mục thân 
thương 
Mấy mùa diễn trước 
Sơ đem tóm lược: 
Chiếu lại một lần 
Tán tụng hồng ân 
Trong mùa đại dịch! 
Về chuyện làm lịch 
Vẫn có Chị Liên 
Không ngại, không 
phiền 
Ở bên Texas 
Chị vẫn hợp tác 
Lo lịch Cộng Đoàn 
Không ngại thời gian 
Để lo làm lịch 
Với trong mục đích 
Đúng với lịch trình 
Đêm Vọng Giáng Sinh 
Bà còn có lịch! 
Năm nay bị dịch 
Ít người đi Lễ 
Công đoàn sợ trễ 
Nên đã thi hành 
Biện pháp rất nhanh 
Gởi qua bưu điện! 
Thật là nhanh tiện 
Cho bà con ta 
Trong cộng đoàn nhà 
Thân tình khắng khít 

Thần xin thưa ít 
Xin phép ra về 
Chuẩn bị quà quê 
Gia đình đón Tết 
Năm cũ sắp hết 
Hy vọng ngày này 
Thần sẽ về đây  
Tường trình Thánh 
Thượng! 
Không sợ ảnh hưởng 
Nạn dịch Cô -Vi 
Còn thiếu điều gì 
Thần xin tâu hết 
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Năm nay đón Tết  
Người Việt quê nhà 
Ngoài nạn dịch ra 
Miền Trung bão lụt 
Thật là hao hụt 
Trôi cửa sụp nhà 
Núi lở xảy ra 
Nhiều người thiệt mạng 
Nay đà mấy tháng 
Vẫn còn mất xác 
Nhiều người mạng bạc 
Đã bị chôn vùi 
Đau khổ ngậm ngùi 
Dưới lòng đất lở 
Thật là khổ sở 
Tai nạn sạt lở 
Tại Huyện Trà My 
Phía Bắc Tam Kỳ 
Tỉnh Lỵ Quảng Nam 
Thật là bi thảm 
Tội dân Việt ta 
Bão lụt trôi nhà 
Năm nào cũng bị   
Nhà nước “hoan hỉ” 
Hứa giúp dân nghèo 
Thất nghiệp, đơn neo 
Trong mùa đại dịch 
Thế thì hữu ích  
Cho đồng bào ta 
Hy vọng được qua  
Trong cơn nghèo đói! 
Nhưng cần phải nói 
Nhiều kẻ vẫn chờ 
Nhân sự giúp đỡ 
Cả gần năm nay 
Mà vẫn trắng tay 
Thật là phi lý! 
Chẳng biết nói gì 
Thật là tội nghiệp! 
Họ phải chờ tiếp 
Mà chẳng được gì 
Những chuyện như ri 
Chẳng ai nhắc tới! 

Lập giáo xứ mới 
Nam Tacoma 
Công Đoàn chúng ta 
Giáo Xứ Anna 
Với Thánh Rita 
Nằm trong bốn xứ 
Ai biết lịch sử 
Xứ Rosary 
Hơn một năm ni 
Nhà thờ bỏ trống 
Vì trên Tòa Tồng 
Lo sự an toàn 
Về việc sửa sang 
Thì không trả nổi! 
Giáo dân bối rối 
Tản mác nhiều nơi 
Rồi cũng vâng lời 
Nhập vào xứ mới 
Trong những tháng tới 
Tòa Tổng điều đình  
Visitation 
Giữ riêng hay nhập? 
Trường học xuống cấp 
Lại gặp nợ nần 
Họ đang phân vân 
Ở hay di chuyển 
Cần phải có tiền 
Là việc ưu tiên  
Điều hành giáo xứ 
Thật là khó xử 
Cho giáo xứ ta   
Làm giáo xứ nhà    
Cho ba giáo xứ         
Nhưng thật khó xử 
Trường chuyển về đây 
Phòng ốc xứ nầy 
Phải lo tu sửa 
Còn việc khó nữa 
Là sự an toàn 
Làm sao bảo an 
Trong khi giảng dạy! 
Hy vọng tin hay 
Muốn nghe trước hết 

Chưa có đúc kết 
Tòa Tổng tính sao 
Dù tính đường nào 
Saint Ann cũng mệt! 
Quan tâm hơn hết 
Sinh hoạt bên trường 
Bà con đồng hương 
Muốn con cháu giữ: 
Học chữ Quốc Ngữ 
Sinh hoạt Thiếu Nhi 
Những lớp định kỳ 
Của Ban Giáo Lý 
Sinh hoạt liên lỉ 
Của các ca đoàn 
Và của các ban 
Ngành trong giáo xứ 
Thật là khó xử 
Cho Quán Ba Miền 
Các chị làm siêng 
Gia công tích sức 
Và sự tích cực 
Của rất nhiều người 
Cố gắng không nguôi 
Của Ban Tài Chánh 
Cũng trong kế hoạch 
Tài chánh Cộng Đoàn 
Sẽ bị dỡ dang 
Nếu trường kia chuyển 
Sẽ không còn nguyên 
Những gì mình tạo 
Vì họ sẽ tháo 
Những thứ không cần 
Để họ trang tân 
Cho ngôi trường mới! 
Sinh hoạt chung với 
Thì sẽ khó khăn  
Công Đoàn Saint Ann 
Nơi ta sinh hoạt 
Còn một việc khác 
Là việc đổi tên 
Làm sao ta quên 
Saint Ann lịch sử 
Từ khi lập xứ 

Công sức bao đời 
Để tạo một nơi  
Cho dân thờ phượng 
Nay thì không tưởng 
Bảo phải đổi tên 
Không biết rủi hên 
Thật là tội nghiệp! 
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Thần xin thưa tiếp 
Chuyện của Cộng Đoàn 
Không ít gian nan 
Trong Năm Canh Tý  
Chú Chuột tri kỷ 
Đón Chị Sửu sang 
Toàn thể cộng đoàn 
Để cho an toàn 
Nên không gói bánh! 
Nhưng Ban Tài Chánh 
Với Quán Ba Miền 
Đã bàn tính chuyện  
Giúp bà con ta 
Sống xa quê nhà 
Có không khí Tết 
Công việc trước hết 
Liên hệ Cộng Đoàn 
Bà con hân hoan 
Đặt mua bánh Tết 
Công việc tổng kết 
Thủy Tiên trông coi 
Chị Hùng, chị Chi 
Nhận mua đặt bánh 
Nếu hai chị bận 
Chị Nghĩa ra tay 

Các chi lo ngay 
Khi ai gọi đến 
Lấy bánh trên bển 
Thì có Anh Lương      
Không ngại xa đường  
Có thêm Anh Lý 
Hai anh trực chỉ 
Tận Tukwila 
Bánh, chả về nhà 
Để bà con đến 
Với lòng cảm mến 
Chia sẻ mang về 
Vui Tết nhớ quê 
Của người con Việt 
Xuân về tha thiết 
Vọng nhớ quê hương 
Trên vạn nẻo đường 
Cầu mong thăng tiến 
Hương trầm dâng hiến 
Chúa cả linh thiêng 
Vang vọng trống 
chiêng 
Vọng về cố quốc 
Đó là nghi thức 
Cha Xứ chủ trì 

Hương khói uy nghi 
Cầu cho Tổ Quốc. 
Tấm lòng nao nức 
Con Việt xa quê 
Thương nhớ vọng về 
Quê hương yêu dấu 
Cúi đầu bái khẩu 
Cầu khẩn Chúa Xuân 
Dân Việt tưng bừng 
Đón Xuân Tân Sửu 
Xin Chúa giải cứu 
Bao nỗi ưu phiền 
Năm qua tan biến! 
Thì giờ đã điểm 
Xin chúc quý Cha 
Chú bác ông bà 
Một năm hồng phúc 
Thần cũng xin chúc 
Quý Sơ, quý Thầy 
Tân Sửu năm nay 
Sức khỏe tràn đầy 
Thánh ân gia bảo 
Thần xin biệt cáo  
Về lại cộng đoàn 
Thần đi quá giang 

Với Anh Thần Gió 
Ngọc Hoàng giao phó 
Về việc thông tin 
Thông báo vaccine 
Để bà con biết 
Ai muốn chi tiết 
Xin hỏi ban nầy 
Tạm biệt nơi đây 
Bye Ngọc Hoàng nhé! 
Thần muốn đi ké 
Chim sắt Eva 
Về thăm mẹ già 
Và viếng mộ cha 
Nhưng mà không được 
Tại vì đất nước  
Đang lệnh cách ly 
Làm vậy cũng vì 
Để ngăn bệnh dịch! 
Cũng vì lợi ích 
Cho mọi người dân 
Thôi thì thần cần 
An tâm hợp tác! 

 
Táo CĐ Thánh Giuse Tacoma  

Phong - Ba  
 

*John Hopkins Univ. Medical Center 
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Con Trâu hay còn gọi là Sửu, đứng ở vị trí thứ hai trong tổng số 12 con giáp. Hình ảnh con trâu 
trong văn học Việt Nam được khắc họa rất đẹp. Trâu biểu tượng cho sự chăm chỉ, siêng năng làmviệc. 
Trâu góp phần quan trọng trong nông nghiệp lúa nước. Hình ảnh con trâu và người nông dân trở nên 
gần gũi và thân quen đối với người dân Việt Nam đến nỗi con trâu và chiếc cày theo sau không thể 
thiếu trên các cánh đồng lúa nơi thôn quê. Những tính cách và ấn tượng tốt đẹp nơi con Trâu cũng 
thường được áp dụng cho người mang tuổi Trâu.  
 
Văn học Việt Nam đã không thể không nhắc đến tầm quan trọng và sự đóng góp to lớn của con trâu 
trong cuộc sống và lao động. Có rất nhiều loại trâu như: trâu rừng, trâu nước, trâu đầm, trâu sông 
v.v... Khi khoa học kỹ thuật chưa phát triển, sức trâu cày xới và khai khẩn đất cho con người chuẩn 
bị mùa vụ. Trâu làm rất nhiều việc như kéo cày, kéo bừa trong ruộng, kéo xe, kéo lúa, đạp lúa v.v... 
Vì thế, không có gì xa lạ khi người ta thường nói: “Nhà có trâu là có cái cày.” Trâu và cày lạ hai thứ 
quan trọng và cần thiết trong nghề đồng áng. “Con trâu đi trước cái cày theo sau.” 

Có rất nhiều câu truyện cổ tích về con trâu. Một trong những chuyện cổ tích gây nhiều ấn tượng về 
con trâu đó là tác phẩm “Trí Khôn Của Ta Đây”. Tác phẩm kể về bác nông dân, con trâu, và con 
cọp. Trâu chăm chỉ cày xới với người nông dân trên cánh đồng, trong khi cọp tò mỏ hỏi han về trí 
khôn của con người và cuối cùng bị đốt cháy bởi người nông dân. Bên cạnh đó, nhiều tác giả đã phác 
họa hình ảnh thân thương của con trâu qua những vần thơ và những câu ca dao. Chẳng hạn như, trâu 
đồng hành với bác nông dân ngay từ khi bình minh thức giấc.     

 

 

“Sớm mai cắp nón ra đồng 
Một đôi vợ chồng với một con trâu.” 
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Trong khung cảnh của một đất nước 
nông nghiệp, cả làng cùng ra đồng sớm 
để cày cấy. Ruộng cạn cũng như ruộng 
nước. Mỗi người mỗi việc trong hình ảnh 
đẹp và thân thiện trên cánh đồng. 

“Rủ nhau đi cấy đi cày 
Bây giờ khó nhọc, có ngày phong lưu 
Trên đồng cạn, dưới đồng sâu 
Chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa.” 

 
Trâu được coi như là người bạn, tâm sự nhỏ to, nói chuyện thân thiết và tâm tình. 

“Trâu ơi ta bảo trâu này 
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta 
Cày cấy vốn nghiệp nông gia 
Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. 
Bao giờ cây lúa còn bông, 
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn.” 

 

Con trâu có nhiều đặc tính tốt. Nói đến trâu là người ta liên tưởng đến sự chăm chỉ, siêng năng làm 
việc. Trâu là tài sản quan trọng của người nông dân, là công cụ cần thiết của con người trong nông 
nghiệp, vì thời xa xưa chưa có máy móc “Con trâu là đầu cơ nghiệp.” Không có con trâu thì không 
làm được gì. Sức người có hạn. Bao nhiêu việc nặng nhọc, nhiều tới đâu, trâu không than thở mà 
chỉ có làm. Ra đồng là làm, có cày là kéo. Kéo cày ra đồng và kéo thóc về nhà. “Làm ruộng không 
trâu, làm giàu không thóc.” Vai trò của con trâu trong nông nghiệp rất quan trọng, muốn có lúa 
tốt phải có đất tốt, mà muốn đất tốt thì phải cày xới đất, chỉ có con trâu là làm việc không biết mệt 
mỏi và giúp ích rất nhiều cho con người. Người ta còn nói: “Trâu ho bằng bò rống.” Câu nói này có 
nghĩa: Đối với trâu các công việc là chuyện nhỏ. 

Hình ảnh con trâu còn mang tính ẩn dụ và so sánh. Sự siêng năng của trâu còn được đặt trong tính 
cách của người mang tuổi Trâu: “Cày như trâu.” Ai tuổi Trâu thường hay làm việc không ngơi 
nghỉ. Bên cạnh đó, trâu còn là biểu tượng của sức khỏe. Tục ngữ Việt Nam còn nhắc nhở chúng ta 
rằng: “Sức khỏe là vàng.” Cùng với lối định nghĩa ấy, con trâu được coi là biểu tượng của sức khỏe: 
“Khỏe như trâu”. 

Thật vậy, năm Sửu nói chuyện Trâu. Có nhiều điều để ta học hỏi về con trâu. Nhưng thiết nghĩ hai 
điều nổi bật nhất vẫn là con trâu được coi như là người bạn rất gần gũi với con người. Thương nó 
thì nó thương ta. Và, không ai khỏe mạnh và siêng làm việc bằng trâu. Năm con Trâu, chúng ta 
cầu chúc cho nhau một sức khỏe dẻo dai, bền bỉ và một tinh thần hăng hái và tận tâm trong mọi 
công việc dù lớn hay nhỏ. Những tính cách cao đẹp của con trâu nhắc nhở ta cũng phải siêng năng 
làm việc như câu tục ngữ nói: “Có làm thì mới có ăn, không dưng ai dễ đem phần đến cho.” 
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Mừng Xuân Tân Sửu 2021: 
Những Năm Sửu Trong Lịch Sử Giáo Hội Tại Việt Nam 

Khổng Thành Ngọc 
 
Theo Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, bộ sách sử do Quốc Sử Quán Triều Nguyễn soạn 
thảo vào khoảng năm 1856-1884, sự xuất hiện của một nhà truyền giáo phương Tây đến Việt Nam 
được ghi nhận trong quyển thứ 331 như sau: “Theo sách Dã Lục2, thì tháng 3 năm Nguyên Hòa thứ 
nhất (1533) đời Lê Trang Tông, người Tây Dương tên là I-nê-khu lén lút đến xã Ninh Cường, xã 
Quần Anh huyện Nam Chân và xã Trà Lũ huyện Giao Thủy3, ngấm ngầm truyền giáo về tả đạo 
Gia tô”.  
Như vậy, nếu lấy sự kiện được ghi trong sử sách nêu trên, đến nay Tin Mừng được rao giảng trên 
đất nước Việt Nam đã được 488 năm (1533-2021). Trong hơn năm thế kỷ đó, có 41 năm Sửu. 
Nhân dịp Xuân về, đón năm mới Tân Sửu, nhìn lại những sự kiện trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo 
tại Việt Nam diễn ra trong các năm Sửu, vừa như một cách chào năm Tân Sửu 2021, vừa để “ôn cố 
tri tân”. 

 
THẾ KỶ 17 
1625 - Ất Sửu  
▪ Chân Phước Anrê Phú Yên, chào đời tại tỉnh Phú Yên năm 1625. Năm 15 tuổi (1640), 
ngài và mẹ, cùng các anh chị, được Cha Ðắc Lộ (Alexandre de Rhodes) rửa tội. Ngài tử 
đạo ngày 26 tháng Bảy năm 1644. Ngày 5-03-2000, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã 
tôn phong ngài lên bậc chân phước. 
Cha Đắc Lộ chứng kiến giây phút tử đạo của Chân Phước Anrê Phú Yên, đã ghi lại trong 
quyển Divers Voyages et Missions (bản dịch tiếng Việt của Hồng Nhuệ: Hành Trình và 
Truyền Giáo – Tủ sách Đại Kết 1994) về sự quả cảm và thánh thiện của vị chân phước, 
đồng thời thuật lại việc “gửi xác thánh về Macao” do chính cha thực hiện. 
▪ Tháng Mười Hai, Chúa Sãi Vương Nguyễn Phúc Nguyên ra sắc chỉ cấm người Công Giáo 
Việt Nam không được mang trên mình hoặc treo trong nhà thánh giá và các ảnh tượng. 

 
THẾ KỶ 18 
1721 - Tân Sửu  
▪ Chúa Trịnh Cương (1709-1729): ra sắc chỉ cấm đạo Tân Sửu 1721. 

1745 - Ất Sửu  
▪ Cùng ngày 22-01-1745, hai Thánh Matthêu Ðậu (Matthaeus Alonso Leciniana), Thừa 
Sai Tây Ban Nha, linh mục Dòng Đa Minh, Giáo Phận Đông Đàng Ngoài, và Phanxicô Tế 
(Francesc Gil de Federich), Thừa Sai Tây Ban Nha, linh mục Dòng Đa Minh, Giáo Phận 
Đông Đàng Ngoài, chịu tử đạo tại Thăng Long, dưới đời chúa Trịnh Doanh. 

1757 - Đinh Sửu 
▪ Tòa Thánh bổ nhiệm Linh Mục Santiago Hernández, Dòng Đa Minh, làm Giám Mục Đại 
Diện Tông Tòa Đông Đàng Ngoài (Hải Phòng ngày nay), hiệu tòa Hierocaesarea. 
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1781 – Tân Sửu 
▪ Năm sinh của hai Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm (Thanh Hóa), tử đạo năm 1838, đời vua Minh 
Mạng, và Anê Lê Thị Thành (Thanh Hóa), tử đạo năm 1841, cũng năm Tân Sửu, đời vua 
Thiệu Trị. 

 
THẾ KỶ 19 
1805 - Ất Sửu  

▪ Năm sinh của Thánh Gioan Baotixita Cỏn (Nam Định). Ngài chịu tử đạo năm 1840, đời vua 
Minh Mạng.  

1829 – Kỷ Sửu 
▪ Năm sinh của Thánh Gioan Ven (Jean Théophane Vénard). Ngài chào đời tại St. Loup-sur-
Thouet, Poitiers, Pháp. Ngài là linh mục Hội Thừa Sai Paris, Giáo Phận Tây Ðàng Ngoài, bị 
xử trảm ngày 2-02-1861 tại Ô Cầu Giấy dưới đời vua Tự Ðức. 

1841 – Tân Sửu 
▪ Vua Minh Mạng qua đời, vua Thiệu Trị lên nối ngôi và ra lệnh ân xá cho tất cả các tù nhân 
Công Giáo được trở về quê hương. Nhà vua không bắt đạo gắt gao nhưng cũng không hủy bỏ 
những chỉ dụ cấm đạo. 

1853 – Quý Sửu 
▪ Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, Giáo Phận Tây Đàng Trong bị xử trảm ngày 3-
07-1853, tại Ðình Khao (Vĩnh Long), dưới đời vua Tự Ðức. 

1877 – Đinh Sửu 
▪ Đức Cha Jean-Denis Gauthier, Hội Thừa Sai Paris, giám mục Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận 
Vinh, qua đời ngày 8 tháng Mười Hai. Ngài là giám mục tiên khởi Giáo Phận Vinh, được Tòa 
Thánh thiết lập năm 1846. 

 
THẾ KỶ 20 
1901 – Tân Sửu  

▪ Ngày 15 tháng Tư, Tòa Thánh thiết lập Giáo Phận Phát Diệm (Thanh), gồm hai tỉnh Thanh 
Hóa và Ninh Bình. Tân giáo phận tách ra từ Giáo Phận Hà Nội. Ðức Cha Alexandre Marcou 
(Thành) được bổ nhiệm làm giám mục Đại Diện Tông Tòa tiên khởi. 
▪ Ngày 9 tháng Mười Một, Đức Cha Désiré-François-Xavier Van Camelbeke, Hội Thừa Sai 
Paris, giám mục Đại Diện Tông Tòa Giáo Phận Quy Nhơn, qua đời. 

1913 – Quý Sửu 
▪ Ngày 31 tháng Mười Hai, Tòa Thánh thiết lập Hạt Phủ Doãn Tông Tòa Cao Bằng – Lạng 
Sơn (được nâng lên hàng giáo phận chính tòa ngày 24-11-1960), và đặt linh mục Marie-
Bertrand (Jean-Charles) Cothonay, Dòng Đa Minh, làm Phủ Doãn. 

1925 - Ất Sửu 
▪ Ngày 20 tháng Năm, Tòa Thánh đặt tòa Khâm Sứ tại Việt Nam (gồm cả Thái Lan, Cambodia 
và Lào). Tòa Khâm Sứ được đặt tại Huế, sau đó dời ra Hà Nội (1951) và dời vào Sài Gòn 
(1959). 

1949 – Kỷ Sửu 
▪ Ngày 23 tháng Hai, Đức Cha François Chaize, Hội Thừa Sai Paris, giám mục Đại Diện Tông 
Tòa Hà Nội, qua đời. 
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1973 – Quý Sửu  
▪ Ngày 5 tháng Chín, Đức Cha Simon-Hòa Nguyễn Văn Hiền, Giám Mục Giáo Phận Đà Lạt, 
qua đời. Ngài từng là giám mục người Việt Nam đầu tiên làm Đại Diện Tông Tòa tại Sài Gòn 
(1955-1960), và là giám mục chính tòa tiên khởi giáo phận Đà Lạt. Ngài từng tham dự bốn 
khóa họp của Công Đồng Vatican II.  

1985 - Ất Sửu 
▪ Ngày 13 tháng Mười Một, Ðức Cha Phêrô Maria Nguyễn Huy Quang, Giám Mục Giáo Phận 
Hưng Hóa, từ trần tại Nhà Chung Sơn Tây, hưởng thọ 78 tuổi. Ngài là giám mục đầu tiên 
người Việt của Giáo Phận Hưng Hóa. 
▪ Ngày 16 tháng Mười Một, Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn, thay mặt Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam, đệ trình Thỉnh Nguyện Thư xin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong thánh cho 117 
chân phước tử đạo Việt Nam. 
▪ Ngày 24 tháng Mười Một: kỷ niệm 25 năm Tòa Thánh thiết lập hàng Giáo Phẩm tại VN. 

1997 – Đinh Sửu 
▪ Ngày 1-01-1998, đầu năm dương lịch, nhằm 4 tháng Chạp, năm Đinh Sửu, tại La Vang 
(Tổng Giáo Phận Huế) khai mạc Năm Thánh kỷ niệm 200 năm Đức Mẹ hiện ra tại La Vang 
(Quảng Trị). 

 
THẾ KỶ 21 
2009 – Kỷ Sửu  

▪ Ngày 17 tháng Tư: Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng Đoàn Dân Chúa về 
việc chuẩn bị Năm Thánh 2010, kỷ niệm hai sự kiện lớn trong lịch sử của Giáo Hội tại Việt 
Nam:  
350 năm thiết lập hai giáo phận tông tòa Ðàng Ngoài và Ðàng Trong (1659-2009),  
50 năm thiết lập hàng giáo phẩm tại Việt Nam (1960-2010). 
▪ Tháng Sáu, các giám mục Việt Nam về Rôma “ad limina”. 
▪ Trong năm này, Tòa Thánh ban hành nhiều quyết định về việc bổ nhiệm nhân sự trong hàng 
giáo phẩm Việt Nam 

- Ngày 21 tháng Hai, Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản được bổ nhiệm làm Giám Mục 
Giáo Phận Ban Mê Thuột.  
- Ngày 25 tháng Bảy, Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo 
Phận Thái Bình.  
- Ngày 25 tháng Bảy, Đức Cha Giuse Nguyễn Năng được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận 
Phát Diệm.  
- Ngày 25 tháng Bảy, Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo 
Phận Phan Thiết.  
- Ngày 4 tháng Mười Hai, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh được bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo 
Phận Nha Trang.  
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▪ Ngày 24 tháng Mười Một: Khai mạc trọng thể Năm Thánh 2010 tại Nhà Thờ Sở Kiện, 
Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đặc biệt có sự tham dự của Đức Hồng Y Roger Etchegaray, nguyên 
Chủ Tịch Hội Đồng Tòa Thánh Công lL và Hòa Bình, và Đức Hồng Y André Vingt-Trois, 
Tổng Giám Mục Paris. 
 

KẾT LUẬN 
Năm thế kỷ Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô được loan báo tại Việt Nam là một chặng đường dài. Biết 
bao nhọc nhằn và chông gai. Nhiều nước mắt và máu.  
Nhưng chưa bao giờ lâm vào tuyệt vọng. Tin Mừng luôn là niềm vui và lời thúc đẩy, mời gọi, khích 
lệ. 
Con đường cha ông đã đi, nay con cháu tiếp bước. 
Không ít bài học đã thuộc làu và áp dụng thành công, nhưng cũng nhiều bài học cứ phải nhắc nhau 
ôn luyện, thực hành. 
Mừng năm mới Tân Sửu 2021, điểm lại những sự kiện nổi bật trong các năm Sửu, hẳn là 
“dịp để chúng ta cùng nhau nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua trong tâm tình tạ ơn về biết bao 
hồng ân Chúa ban, tạ ơn vì những hy sinh của các bậc tiền nhân, các ân nhân cũng như các chứng 
nhân đức tin; đồng thời tạ lỗi vì đã chưa bày tỏ được hình ảnh Giáo Hội như lòng Chúa mong ước. 
Đây cũng là cơ hội cho ta nhìn vào hiện tại với cặp mắt đức tin để phân định những thách đố cũng 
như những thuận lợi cho đời sống và sứ mạng của Giáo Hội. Đây còn là thời điểm thúc đẩy chúng 
ta nhìn tới tương lai với quyết tâm xây dựng một Giáo Hội như gia đình của Chúa, như cộng đoàn 
hiệp thông huynh đệ, và là cộng đoàn loan báo Tin Mừng Chúa Kitô nhằm phục vụ sự sống và phẩm 
giá của mọi người, nhất là những người nghèo khổ” (Thư Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gửi Cộng 
Đồng Dân Chúa về việc Chuẩn Bị Năm Thánh 2010). 
 
 

1-  Quyển thứ 33 của Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục - Chính Biên, chép sử “Từ Quý 
Mão, năm Cảnh Trị thứ nhất (1633) đến Ất Mão, Lê Gia Tông, năm Đức Nguyên thứ hai (1675), 
gồm 13 năm”. 

2-  Sách Dã Lục: sách do tư nhân, chứ không do sử quan viết (chính biên). 
3-  Nam Chân và Giao Thủy nay thuộc tỉnh Nam Định. 
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Chào Xuân chạm ngõ bên thềm 
Một năm Tân Sửu nhẹ êm đang về 
Đào, Mai vương vấn câu thề 
Níu hương trong gió, tràn trề sắc Xuân 
Đất trời se kết tình thân 

Thổi làn gió mới phân vân lòng người 
Xuân về xin gửi chút lời 
Bình An, Hạnh Phúc, đến người khắp nơi 
Một năm hy vọng thắm tươi 
Dạt dào tình Chúa, tình người chứa chan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiết đông tàn, và mùa Xuân lại đến 
Đem hân hoan cho cái rét vỡ tan 
Hạt nắng vô tình cười e ấp 
Nhẹ đong đưa trên khóm trúc bên nhà 
Tiết đông tàn, và một năm lại đến 
Quên giận hờn, muộn phiền và lắng lo 
Chào Năm Mới đem nụ cười tươi sáng 
Chút yêu thương quyện bóng Xuân Hy Vọng 
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Thương cha, thương mẹ mỏi lưng, 
Mấy ngày gói bánh, mang Xuân về nhà. 
Bánh chưng, bánh tét, dưa cà, 
Hương quê, hồn Việt đậm đà tình thương. 
Con về ăn Tết quê hương, 
Bánh chưng cha gói, dưa hành mẹ ngâm. 
Hy sinh, chịu khó, âm thầm, 
Công cha, nghĩa mẹ, ươm mầm Mùa Xuân. 
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Cột Mốc Lịch Sử Giáo Xứ Thánh Anna 
Năm 1924 giáo xứ được thành lập. 

Toàn bộ công trình xây dựng bao gồm luôn nhà xứ được hoàn tất vào đầu năm 
1925 với tổng kinh phí là $30.000 ở South 72nd và Park Avenue. 

Linh Mục Chánh Xứ J.F.Milner, vị linh mục phục vụ lâu nhất ở Giáo Xứ Thánh 
Annaa, 30 năm trong suốt lịch sử 96 năm thành lập giáo xứ (tính đến 2020). 
Ngài đã thực hiện chiến dịch gây quỹ để xây dựng trường học vào năm 1953. 

Mùa thu năm 1955, trường học được khánh thành với 321 học sinh ghi danh 
từ lớp một đến lớp tám, hầu hết nhân viên là các sơ Dòng Benedict. Năm 1989, 
trường phải đóng cửa vì số lượng học sinh bị giảm. 

Năm 1966 thiết kế của nhà thờ hiện thời và nhà xứ đã được chấp thuận và việc 
xây dựng nhà thờ hoàn tất vào năm 1968. 
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Chuyện Giáo Xứ của chúng ta 

hởi đầu sáng lạng của thế kỷ mới, vào đầu những năm 1900, đã mang 
lại sự tăng trưởng đáng kinh ngạc cho khu vực cuối phía nam của 
Tacoma. Dân số gia tăng cùng với tác động quân sự của Thế Chiến 

Thứ I đi kèm với sự mở rộng của các giao lộ qua khu vực này. 

Các nhà thờ Công Giáo gần nhất là Nhà Thờ Thánh Mân Côi (Holy Rosary) 
tại góc đường South 30th và Tacoma Avenue và Nhà Thờ Thánh Tâm (Sacred 
Heart) tại McKinley Avenue. Xe hơi là phương tiện duy nhất để các gia đình 
đến các nhà thờ, nhưng rất ít gia đình sở hữu xe ô tô. Do đó chi phí vận chuyển 
là trở ngại chính của giáo dân trong việc tham dự Thánh Lễ cũng như tham gia 
xây dựng đời sống giáo xứ. Trại Trẻ Mồ Côi Công Giáo, Gia Đình Thánh Anna, 
được thành lập tại đường 82th và J vào năm 1921, làm dấy lên một cuộc vận 
động giữa những cư dân Công Giáo trong vùng hầu có được một giáo xứ đủ chỗ 
cho nhiều người tham dự Thánh lễ Chúa Nhật trong nhà nguyện của trại trẻ 
mồ côi. 

Ông bà Thomas và Anna Hucek Delaney đã đến gặp ông bà Gus và Annaa Ježek tại tư gia 
của họ ở góc đường 72nd và Park Avenue và họ đồng ý về South End để viết bản kiến nghị 
xin thành lập một giáo xứ. Bà Annaa Delaney đã đến Seattle để nộp đơn lên Đức Hồng Y 
Edward O’Dea, và Ngài đã thành lập Giáo Xứ Thánh Anna vào ngày 15 tháng 4 năm 1924. 
Cha Chánh Xứ đầu tiên, Linh Mục Michael Murphy, đã cử hành Thánh Lễ đầu tiên ngày 27 
tháng 4 năm 1924 tại tư gia của ông Patrick Gallagher, đường 67th và Yakima Ave. Cơ sở 
này được mua với giá $5,600; nhà thờ (với sức chứa cho 300 người) và hội trường đã được 
xây dựng với chi phí $14,500. Nhà thờ được chính thức khánh thành bởi Đức Hồng Y O'Dea 
vào ngày 5 tháng 10 năm 1924. Nhà xứ được hoàn tất đầu năm 1925 với chi phí $8,000. 

Năm 1932 Đức Cha Robert Dillon được bổ nhiệm làm chánh xứ và dẫn dắt giáo dân vượt 
qua những năm khó khăn của cuộc Đại Khủng Hoảng. Năm 1935 Đức Cha Edmond Hayes 
là chánh xứ tạm thời cho đến khi Đức Cha Maurice Galvin được bổ nhiệm vào năm 1936. 
Dù nền kinh tế đã tăng mạnh tại Hoa Kỳ, nhưng nhiều công trình sửa chữa và bảo trì đã 
phải tạm gác sang một bên. Các giáo dân đã nhiệt tình hỗ trợ các bữa ăn tối, sự kiện xã hội 
và các công việc tình nguyện để củng cố cho sự phát triển của cộng đồng giáo xứ. Năm 1938 
Cha Galvin lập các lớp học giáo dục tôn giáo và được sự hỗ trợ của các nữ tu Dòng Thánh 
Phanxicô từ Trại Mồ Côi Gia Đình Thánh Anna để hướng dẫn các lớp học. 

Tháng Tám năm 1943, Đức Cha J.F. Milner được bổ nhiệm về Nhà Thờ Thánh 
Anna. Là người mạnh mẽ và kiên quyết, trong những năm mục vụ ngài đã thực 
hiện rất nhiều việc. Sự chân chất của người Ái Nhĩ Lan (Irish) đi ngược lại với tính 
hài hước sâu sắc và thương người của ngài.  Sự hỗ trợ của ngài cho những người 
thiếu thốn được lan rộng khắp nơi, nhưng ngài thích giữ kín danh tính.  

K 
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Các giáo dân lâu năm có thể chia sẻ nhiều câu chuyện của Cha Milner và thành tựu của ông. 
Sau khi ngài đến, món nợ của giáo xứ đã được trả xong; ngôi trường và tu viện chờ đợi xây 
dựng từ lâu (nay là Milner Center) được hoàn tất, và khoản nợ dùng xây tu viện và trường 
học được trả hết chỉ trong vòng năm năm.  

Bắt đầu từ những năm 1950, Giáo Xứ Thánh Anna được ban phước với việc bổ sung các trợ 
lý cho Cha Milner, cụ thể là Cha Edmon Barry, Cha William Slate, và Cha Micahel O'Brien. 
Trong suốt những năm 1950 và 60, các phần đất đã được mua thêm để cuối cùng cơ sở giáo 
xứ bao gồm cả hai khu phố. Năm 1955, trường học và tu viện xây dựng với chi phí $250,000 
được mở ra với 324 học sinh ghi danh. Các nữ tu của Dòng Thánh Benedict là quản trị viên 
và là giáo viên cho trường học, đã cung cấp một nền giáo dục Công Giáo tuyệt vời cho các 
bạn trẻ. 

Ngày 17 tháng 3 năm 1968, vào ngày lễ Thánh Patrick, Thánh Lễ đầu tiên được tổ chức 
tại nhà thờ hiện tại của chúng ta. Nhà thờ được xây dựng với tổng chi phí $609,375. Lễ 
khánh thành chính thức của nhà thờ với Đức Hồng Y Thomas Gill vào ngày 16 tháng 6, 
1968. Cha Milner về hưu vào Tháng Bảy năm 1973, sau 30 năm phục vụ trung thành cho 
giáo dân Giáo Xứ Thánh Anna. Do việc tuyển sinh giảm sút, trường học giáo xứ đã bị đóng 
cửa vào năm 1988. Trường Indian Tribal Puyallup đã thuê cơ sở vào năm 1993, cho ba năm 
đến khi các cơ sở của họ được xây dựng ở Puyallup Valley. Năm 2002 Catholic Community 
Services sử dụng tòa nhà cho Khu Gia Cư Phoenix, chương trình phục vụ cho gia đình vô 
gia cư của khu vực. 

Sau khi Cha Milner nghỉ hưu về lại Ireland quê hương ngài, các cha chánh xứ và trợ lý được 
bổ nhiệm trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều. Cha Thomas Phelan là chánh xứ 
trong quá trình thành lập hội đồng mục vụ giáo xứ; Cha Sean Heneghan kế nhiệm Cha 
Phelan làm chánh xứ. Ngày 14 tháng 11 năm 1987 lễ ăn mừng đã trả xong nợ thế chấp nhà 
diễn ra với sự hiện diện của các vị chủ chăn cũ là Cha Milner, Cha Phelan, và Cha William. 
Tháng Bảy năm 1992, Cha Heneghan chỉ đạo phối hợp với Giáo Xứ Sacred Heart để tạo 
thành một đơn vị giáo xứ. 

Trong thời gian này, các linh mục sau đây đã trung thành phục vụ giáo xứ của 
chúng ta: Cha Chánh Xứ Sean Heneghan và John Kohler, Cha Phó Xứ Dan 
Chiezy, Emmanuel Iweh, Dominic Nguyễn, John Nwanze, và Vince Peterson. Các 
Thầy Dòng Benedict của Tu Viện Thánh Martin cũng hỗ trợ thường xuyên cho 
các Thánh Lễ cuối tuần.  

Cha Thomas Phelan luôn được 
nhớ đến vì ngài là người đã tổ 
chức cho giáo xứ có được một hội 
đồng quản trị và một hội đồng tài 
chánh với các đại diện được chọn 
từ nhiều khu vực trong giáo khu.  
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Cộng Đồng Hàn Quốc chia sẻ cơ sở Thánh Anna từ năm 1985 đến năm 1992. 
Cộng Đồng Samoa gia nhập cộng đồng đức tin với chúng ta vào năm 1995. 

Tháng Bảy năm 1996, các Nhà Thờ Thánh Anna, Thánh John of the Woods và Sacred 
Heart trở thành liên giáo xứ dưới quyền Cha Vince Pastro. Tháng 7 năm 2006 Cha Tuấn 
Nguyễn đã được bổ nhiệm là chánh xứ của liên giáo xứ bao gồm cả Giáo Xứ Visitation. Các 
Cha Phó Xứ phục vụ trong thời gian đó là Cha Poao Saena, Gilberto Mora-Tapia và Brian 
Dolejsi. 

Từ tháng 7 năm 2008 đến năm 2010, Giáo Xứ Holy Rosary và Thánh Josepth tham gia 
các cụm khu vực. Các cha phó của nhóm mới thành lập được ủy nhiệm. Đó là Cha Cal 
Christinasen, Jocod Maurer, Poao Saena và Gilberto Mora-Tapia. Trong năm 2009, Cộng 
Đồng Việt Nam tham gia vào cộng đồng đức tin Thánh Anna. Tháng 7 năm 2010, các Cha 
Francisco Cancino, Leonardo Pestano, Armando Red và Nicholas Wichert được ủy nhiệm 
phục vụ sáu giáo xứ trong khu vực cùng với Cha Tuấn cho đến tháng 6 năm 2011. 

Tháng Bảy năm 2011, liên giáo xứ lại một lần nữa giảm xuống với ba giáo xứ gốc là Thánh 
Anna, Thánh John of the Woods và Sacred Heart. Cha Tuấn là Chánh Xứ với sự hỗ trợ của 
Cha Phó Xứ  Francisco với Cha Dave Gese và Cha John Koehler thỉnh thoảng đến giúp. 
Tháng Ba năm 2013, Cha Paulo Laga được bổ nhiệm làm cha phó để hỗ trợ cho Cha Tuấn.  

Cộng đồng đa văn hóa của chúng ta đòi hỏi sự thỏa hiệp và thay đổi cho tất cả, nhưng với 
việc chấp nhận sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sự cầu bầu của Thánh Anna, cộng 
đồng đức tin mới sẽ phát triển mạnh và mở rộng Nước Chúa vì danh dự và vinh quang lớn 
hơn của Người. 

 
Quý Linh Mục Chánh Xứ 
Father Michael Murphy, 1924 
Father Robert Dillon, 1932 
Father Edmond Hayes, priest administrator, 1935 
Father Maruice Galvin, 1936 
Father J.F. Milner, 1943 
Father Thomas Phelan, 1973 
Father Sean Heneghan, 1983 
Father John Koehler, priest administrator, 1994 
Father Vincent Pastro, 1995 
Father Tuan Nguyen, 2006 
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Năm 1975 
Những ngày đầu ở vùng Seattle, Washington, Linh Mục Lê Quang Hiền được 
bổ nhiệm làm Tuyên Úy đầu tiên cho người Việt Nam vào ngày 19 tháng 9, 
1975. Cha Hiền và Cụ Cao Thái Bảo đã cùng với một số vị khác tiến hành 
việc thành lập một cộng đồng đức tin Việt Nam trong Giáo Phận. Với sự giúp 
đỡ của Tòa Tổng Giám Mục Seattle và Ðức TGM Hunthausen, Cộng Ðồng 
Công Giáo Việt Nam, gồm 11 cộng đoàn, trải dài từ Bellingham, miền Bắc, 
xuống tận Vancouver, miền Nam, đã được thành lập. 
 
Năm 1976 
Tacoma có khoảng 8 gia đình Công Giáo Việt Nam. Ông Huỳnh Tấn Tuân 
là một trong những gia đình tiên khởi cư ngụ tại Tacoma. 
 
Năm 1977 
Số gia đình Công Giáo dần dần gia tăng. Giáo dân đi dự Thánh Lễ Chúa Nhật 
tại những Thánh Đường Mỹ gần nơi họ cư ngụ và họ ở rải rác trong ba thành 
phố: Tacoma, Lakewood và Puyallup.  Thỉnh thoảng mới có Linh Mục Việt 
Nam đến thăm, dâng Thánh Lễ và giải tội tại Thánh Đường Holy Rossary 
(mượn).  
 
Năm 1978 
Cộng Đoàn Thánh Giuse đã chính thức thành lập là một trong 11 Cộng Đoàn 
thuộc Cộng Đồng Đức Tin Việt Nam trong Giáo Phận Seattle. 
 
Năm 1979 
- Ban điều hành đầu tiên được thành lập   
- Khoảng 35 gia đình (100 người) 
- Địa điểm: Thánh Đường Saint Leo (mượn) 
- Sinh hoạt: Khoảng bốn Thánh Lễ Việt Nam mỗi năm 
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Năm 1975 
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Năm 1982 
- Khoảng 120 giáo dân ở rải rác trong ba thành phố: Tacoma, Lakewood và Puyallup, 
các Thánh Lễ Việt Nam được cử hành luân chuyển trong ba thành phố này. 
- Địa điểm: Thánh Đường St Leo, Tacoma 
                  Thánh Đường St Frances Cabrini, Lakewood 
                  Thánh Đường All Saints, Puyallup  
- Sinh hoạt: Khoảng bốn Thánh Lễ Việt Nam mỗi năm 
 
Năm 1985 
- Khoảng 150 giáo dân 
- Địa điểm: Thánh Đường Saint Leo, Tacoma 
                  Thánh Đường St Frances Cabrini, Lakewood 
                  Thánh Đường All Saints, Puyallup  
- Sinh hoạt: Khoảng sáu Thánh Lễ Việt Nam trong mỗi năm. Tổ chức những nhóm 
cầu kinh tại gia. 
 
Năm 1987 
Đức Cha Thomas Murphy được bổ nhiệm làm Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận 
Seattle. Ngài luôn quan tâm, yêu mến và hổ trợ cộng đồng Công Giáo người Việt. 
 
Năm 1988 
Thành lập ca đoàn đầu tiên. Ca Đoàn Thánh Gia "tập hát di động/ tại gia" từ 1989-
1992. 
 
Năm 1990 
Các Linh Mục Việt Nam thay phiên nhau đến giúp dâng lễ cho Cộng Đoàn Thánh 
Giuise gồm có: Linh Mục Anphongsô Trần Ðức Phương, Linh Mục Phêrô Hoàng 
Phượng – Phó Giáo Xứ St. Charles Borromeo in Tacoma; Linh Mục Tuyên Úy Phillip 
Vũ Minh – Chaplain at Mchord Air Force Base; Linh Mục Anthony Trần Hữu Lân - 
Phó Giáo Xứ Vincent De Paul in Federal Way.  
- Địa điểm: Thánh Đường Sacred Heart 
- Quý Cha đã giúp cộng đoàn ban các Phép Bí Tích cho giáo dân người Việt như: BT 
Rửa Tội, BT Thánh Thể, BT Hôn Phối, BT Xức Dầu Bệnh Nhân, và cử hành các 
Thánh Lễ An Táng. 
- Cộng đoàn/ Ca đoàn tham gia Thánh Ca Giáng Sinh hàng năm trên Cộng Đồng 
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Seattle.  
- Nhóm trẻ năm người tham gia Đại Hội Giới Trẻ Toàn Quốc lần I - Mùa Hè 1990 
tại Los Angeles  
- Tĩnh tâm các Mùa Chay / Mùa Vọng  
- Tham dự các buổi hội thảo và lễ tại SE Asia & Pacific Islanders  
- Đưa đón và tặng quà cho những gia đình mới đến  
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Năm 1992  
- Mỗi tháng có một Thánh Lễ Việt Nam 
- Các Phép Bí Tích cho người Việt Công Giáo ở Quận 
Pierce được tiếp tục. Càng lúc càng nhiều gia đình tham dự. 
- Tham gia Chương Trình Tết Cổ Truyền hàng năm với 
Cộng Đồng Việt Nam tại Tacoma. 
                   
Năm 1993  
- Mỗi tháng có hai Thánh Lễ Việt Nam 
- Tham gia và giao lưu hàng năm các Lễ Bổn Mạng/ Rước 
Kiệu/ Văn Nghệ/ Dâng Hoa với các cộng đoàn bạn 
Olympia, Auburn, và Seattle. Lúc bấy giờ, các hoạt động 
giao lưu với các cộng đoàn, cộng đồng bạn đều do Ca Đoàn 
Thánh Gia và các đại diện cộng đoàn, chủ lực tham gia. 
                  
Năm 1994 
- Thánh Lễ Việt Nam hàng tuần do bốn linh mục thay 
phiên phụ trách.  
- Thánh Lễ 4:00pm, xưng tội 3:30pm  
- Các sinh hoạt cộng đoàn như Lễ Bổn Mạng/ Rước Kiệu/ 
Văn Nghệ/ Dâng Hoa/ Đọc Kinh Mân Côi vẫn đươc duy 
trì và phát triển. 
 
Năm 1996  
- Thánh Lễ Việt Nam hàng tháng, Linh Mục Anthony 
Trần Hữu Lân phụ trách ba tuần, Cha Quản Nhiệm 
Anphongsô Trần Đức Phương phụ trách một tuần. Giáo 
dân tăng đến 500 người do chương trình ODP/HO. Các 
hoạt động được thêm vào sinh hoạt của cộng đoàn như: 
- Sáu Giáo Khu được thành lập 
- Lớp Việt Ngữ trẻ em (thêm) 
- Lớp Xưng Tội Rước Lễ Lần Đầu 
- Lớp Thêm Sức 
- Lớp Dự Bị Hôn Nhân 
- Lớp Tân Tòng 
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Năm 1997 

Tháng 12, Đức Cha Alexander J Brunett được bổ nhiệm làm Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Seattle. 
Trong nhiệm kỳ của Ngài, Ngài đặc biệt hỗ trợ cộng đồng Công Giáo người Việt bằng nhiều cách. 
Ngài cùng Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn và Cha Phêrô Hoàng Phượng về thăm Việt Nam; ngài 
giúp bảo trợ nhiều Sơ Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp đến giúp các Giáo Xứ Việt Nam trong Giáo 
Phận Seattle. 
 
Năm 1998 - 2001 
- Linh Mục Antôn Vũ Hùng Tôn được bổ nhiệm làm Phó Giáo Xứ Sacred Heart và Quản Nhiệm 
Cộng Ðoàn Thánh Giuse.  
 
Năm 1999  
- Cộng Đoàn bắt đầu Chương Trình Diễn Nguyện Canh Thức Giáng Sinh hàng năm tại 
Trường Lincoln High School (1999, 2000) và những năm sau đó tại Nhà Thờ Sacred Heart. 
- Các sinh hoạt cộng đoàn như Lễ Bổn Mạng/ Rước Kiệu/ Văn Nghệ/ Dâng Hoa/ Đọc Kinh 
Mân Côi càng ngày càng phát triển và lớn mạnh. 
- Nhóm trẻ bảy người đi dự Hội Thảo - Sống Giữa Hai Nền Văn Hóa - tổ chức ở Texas. 
 
Năm 2000  
- Tháng 7, cộng đoàn sát nhập vào Giáo Xứ Sacred Heart, giáo dân Việt Nam trở nên thành 
viên chính thức của Giáo Xứ.  
- Cộng Đoàn Thánh Giuse bắt đầu tham gia đóng góp vào các sinh hoạt chung của Giáo Xứ. 
- Cộng Đoàn Thánh Giuse vẫn là một trong 11 Cộng Đoàn Sắc Tộc Việt Nam thuộc Cộng 
Đồng Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Seattle, Washingtion. 
- Mời gọi và huấn luyện cho các huynh trưởng Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể  
 
Năm 2001 – 2006 
Linh Mục Đôminicô Nguyễn Hùng đến thay Linh Mục Antôn Vũ Hùng Tôn.  Linh Mục Vũ 
Hùng Tôn được bổ nhiệm làm Quản Nhiệm của Cộng Ðồng Seattle, thay Cha Trần Đức 
Phương được chuyển đến Giáo Xứ St. Mary Magdalen, Everett. 
- Cộng Đoàn Thánh Giuse tiếp tục tham gia đóng góp vào các sinh hoạt chung của Giáo Xứ 
Sacred Heart: như giúp tu sửa building trường học, cắt cỏ, làm cỏ xung quanh khuôn viên 
nhà thờ, trang trí dọn dẹp nhà thờ trong các ngày lễ. 
- Năm 2002 Ca Đoàn Thánh Gia được đổi tên thành Ca Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam 
- Năm 2003 có khoảng 550 giáo dân 
- Sinh hoạt cộng đoàn và các hội đoàn thăng tiến và đạt được những thành quả: 
- Bản Tin Hiệp Nhất 
- Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể 
- Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh 
- Hội Con Cái Đức Mẹ 
- Quỹ Tình Thương 
- Ban Xã Hội 
- Ban Tiếp Tân 
- Ban Thánh Giá Nến Cao 
- Ban Giúp Lễ 

- Ban Rửa Tội 
- Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể 
- Ban Công Bố Lời Chúa 
- Hội Lêgiô 
- Cầu kinh trước Thánh Lễ 
- Chầu Thánh Thể và Thánh Lễ Thứ 
Sáu đầu tháng 
- Cung nghinh và kiệu kính Đức Mẹ 
hàng năm 
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Năm 2003 
- Picnic hàng năm, các buổi tĩnh tâm cho Tân Tòng và Lớp Thêm Sức bắt đầu tại Nhà Thờ 
St. John of the Woods, những năm sau đó dời qua Sacred Heart & St. Ann.  
 
Năm 2006 - 2008  
Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn được bổ nhiệm làm linh mục chánh xứ liên giáo xứ: Sacred 
Heart, St. Ann, St. John of the Woods, Visitation, St. Joseph, và Holy Rosary. Khi Cộng 
Đoàn Thánh Giuse sáp nhập vào Giáo Xứ Sacred Heart, Cha Chánh Xứ Đaminh cũng là linh 
mục chánh xứ của Cộng Đoàn Thánh Giuse (thay thế Cha Quản Nhiệm Đôminicô Nguyễn 
Hùng). 
Tại Giáo Xứ Sacred Heart có khoảng 450 giáo dân trong gần 250 gia đình Việt Nam ghi 
danh. Số lượng giáo dân giảm vì số người đến ít hơn số người có công việc ở xa phải dời đi 
nơi khác. 
Quý Sơ Mến Thánh Giá Gò Vấp đến giúp Cộng Đoàn Giáo Xứ đã góp sức cho sự thăng tiến 
các sinh hoạt và mục vụ, nhất là sinh hoạt giới trẻ và giáo dục. 
Sinh hoạt: Thành lập thêm 
- Hội Tông Đồ Cầu Nguyện 
- Hội Thánh Linh 
- Hội Con Thánh Cả Giuse  
- Website Cộng Đoàn được định hình và phát triển 
- Lịch Phụng Vụ đầu tiên của cộng đoàn được in và phát cho giáo dân.  Lịch in bằng máy 
in màu, khoảng $300-$400, trên giấy thường và dùng stapler để đóng các trang lịch lại với 
nhau. Vì máy rẻ tiền, sau khi dùng in lịch với số lượng lớn, không thể dùng cho năm sau, 
máy được giao lại cho các hội đoàn sử dụng.  
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Năm 2009 - 2016  
Năm 2009, được sự chấp thuận của Tòa Tổng, Cha Chánh Xứ Đaminh 
Nguyễn Anh Tuấn và Ban Lãnh Đạo cộng đoàn sắp xếp đưa Cộng Đoàn 
Thánh Giuse từ Giáo Xứ Sacred Heart đến gia nhập vào Giáo Xứ Thánh 
Anna (St. Ann).  
Các sinh hoạt, kế hoạch và mục vụ tiêu biểu:  

- Tháng 1/2009 Đại Nhạc Hội gây quỹ cho dàn âm thanh mới ở nhà hàng 
Imperial Dragon Tacoma  

- Thánh Lễ Thứ Sáu hàng tuần lúc 7 giờ tối được Cha Chánh Xứ duy trì cho 
giáo dân đến tham dự 

- Chương Trình Gói Bánh và Nấu Bánh Mừng Xuân, Mừng Tết Nguyên Đán 
và Thánh Lễ Thượng Thọ hàng năm 

- Các Sinh Hoạt Giới Trẻ tiếp tục phát triển như Trường Việt Ngữ (từ 60 em 
ghi danh tăng lên gần 200 học sinh hàng năm); Thiếu Nhi Thánh Thể (tăng 
lên 120-130 đoàn sinh mỗi năm). 

- Ca Đoàn Emmanuel được thành lập 
- Mở lớp dạy song ngữ chính quy cho các bé tuổi từ 4 trở lên do các Sơ Mến 

Thánh Giá - Gò Vấp phụ trách 
- Thành lập Ban Giúp Lễ 
- Tổ chức Lượm Trứng Phục Sinh cho các cháu bé trong cộng đoàn giáo xứ  
- Hành Hương Núi Mẹ Sầu Bi ở Portland vào mùa hè hàng năm 
- Tham gia Hội Chợ Hè Seattle trong 4 năm để gây quỹ  
- Chương Trình Bán Thức Ăn sau Thánh Lễ Chúa Nhật trong 4 năm 
- Ban Âm Thanh được thành lập 
- Năm 2011 Lịch Phụng Vụ cộng đoàn được in in trên tấm lụa to với 12 tháng 
- Năm 2012 chương trình cắm hoa gây quỹ nhân Ngày Hiền Mẫu được thực 

hiện 
- Năm 2013 Năm Đức Tin, Cha Chánh Xứ hướng dẫn phái đoàn đi Hành 

Hương Đất Thánh 
- Năm 2013 vì sự phát triển của các sinh hoạt giới trẻ và các mục vụ cần thiết, 

ngôi trường giáo xứ được Cha Xứ đưa vào sử dụng sau khi kết thúc hợp đồng 
với Phoenix Housing. Các sinh hoạt của cộng đoàn giáo xứ bắt đầu vào tháng 
9. 

- Ban Phụng Vụ được củng cố với các buổi huấn luyện hàng năm và tái bổ 
nhiệm mỗi ba năm dành cho các Thừa Tác Viên Thánh Thể và Lời Chúa 

- Năm 2015 Cha Chánh Xứ hướng dẫn phái đoàn đi Hành Hương Châu Âu 
- Năm 2015 Ban Bác Ái Xã Hội được thành lập  
- Năm 2015 mở Lớp ESL cho các thành viên có nhu cầu  
- Năm 2015 mở lớp dạy Piano cho các em thiếu nhi và giới trẻ 
- Khởi xướng Chương Trình Hát Thánh Ca hàng năm 
- Năm 2016 Đội Lân và Đội Trống-Trắc được thành lập 
- Tháng 1/ 2016 thành lập Ban Thông Tin & chính thức ra mắt Trang 

Facebook 
- Tháng 7/2016 thành lập Lớp Võ Thuật Vovinam 
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- Năm 2016 Cha Chánh Xứ hướng dẫn phái đoàn hành hương Đất Thánh tại Nhà Thờ Holy 
Rosary Tacoma 

 
Ngoài các hoạt động tiêu biểu kể trên, cộng đoàn duy trì và phát triển: 

- Các sinh hoạt và hỗ trợ các mục giới trẻ và thế hệ tiếp nối trong hàng ngũ phục vụ, điều hành 
và lãnh đạo trong cộng đoàn và giáo xứ.  

- Các Thánh Lễ chung toàn Giáo Xứ  
- Các chương trình Diễn Nguyện Giáng Sinh, Phục Sinh, Múa Dâng Hoa  
- Các Khóa Huấn Luyện Sự Phạm hàng năm dành cho ban giảng huấn Việt Ngữ và các Lớp 

Thăng Cấp cho các huynh trưởng, cũng các buổi chia sẻ dành cho các giáo lý viên. 
- Các chương trình văn nghệ và gìn giữ văn hóa luôn được cổ võ như Tết Trung Thu, Tết 

Nguyên Đán, các buổi văn nghệ Bingo Night của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Lễ Bế Giảng 
của Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh và các buổi văn nghệ của Hội Con Đức Mẹ. 

- Tuần Tĩnh Tâm Mùa Chay và Mùa Vọng hàng năm 
- Truyền thống Kiệu Đức Mẹ và Thánh Cả Giuse hàng năm 

 
Bên cạnh các sinh hoạt hàng năm, Cộng Đoàn chú trọng, cổ võ, và luôn cầu nguyện cho Ơn 
Gọi. Ngoài quý Sơ Mến Thánh Gò Vấp đến giúp các mục vụ và sinh hoạt hàng tuần, các vị 
dưới đây là thành viên và con cháu của cộng đoàn giáo xứ: 
- Thầy Phó Tế vĩnh viễn Giuse Phạm Văn Thể - Thụ phong Phó Tế 2012  
- Sơ Agnes Huỳnh Thị Bích Ngọc MTG-GV - Khấn trọn đời 2013 
- Linh Mục Phêrô Hứa Minh Lâm - Thụ phong Linh Mục 2014 (Dòng Maryknoll) 
- Sơ Maria Lâm Thanh Xuân MTG-LA - Khấn trọn đời 2020  
 
Ngoài ra, còn rất nhiều các tu sinh, thỉnh sinh, tập sinh đã và đang tiếp tục tìm hiểu Ơn Gọi 
cho cánh đồng truyền giáo. 
 
Số giáo dân Việt Nam ghi danh vào cộng đoàn giáo xứ tăng dần theo năm tháng. Số gia đình 
Việt Nam ghi danh hơn 300, trung bình 500 - 600 giáo dân tham dự Thánh Lễ tiếng Việt 
lúc 4 giờ chiều mỗi Chúa Nhật. Các ngày lễ trọng và lễ buộc như Lễ Vọng Giáng Sinh, Giáng 
Sinh, Tuần Thánh, Phục Sinh, hoặc Tết Cổ Truyền, số giáo dân tham dự lên đến 900 - 
1,000.  
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Năm 2017-2019 
Cha Đaminh Nguyễn Anh Tuấn tiếp tục làm Chánh Xứ. Cộng Đoàn Việt Nam 
trở nên nòng cốt của Giáo Xứ và chịu trách nhiệm chính cho các công việc 
bảo quản, chăm sóc, phụng vụ, lễ hội, và gây quỹ cho cộng đoàn giáo xứ. 
Cộng đoàn đều đặn tổ chức các cuộc tĩnh tâm và rước kiệu nhiều lần trong 
năm. Số giáo dân phát triển mạnh lên đến 400 gia đình ghi danh. Các Sơ 
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp tiếp tục làm hướng dẫn chủ lực cho các hoạt 
động của cộng đoàn và giáo xứ.   
Các sinh hoạt, kế hoạch và mục vụ tiêu biểu:  

- Năm 2017, vì nhu cầu người Việt Công Giáo càng gia tăng và với mục đích 
tăng nguồn tài chánh cho giáo xứ, giáo xứ tăng thêm Thánh Lễ VN sáng 
Chúa Nhật và chương trình bán cà phê và thức ăn sáng sau lễ CN do Ban Ẩm 
Thực phụ trách. 

- Tháng 9 năm 2017, Lễ Chúa Nhật bằng tiếng Việt buổi sáng 7:45 am được 
chính thức thêm vào lịch phụng vụ. 

- Chương trình gói bánh chưng mừng xuân, các Thánh Lễ và liên hoan mỗi 
năm vào dịp Tết được tiếp tục 

- Báo Xuân đầu tiên của cộng đoàn ra mắt Tết  2017 
- Tháng 2 năm 2017, Ca Đoàn Teresa Calcutta được thành lập  
- Các lớp ngoại khóa như Lớp Đàn Piano, Lớp Yoga, lớp Sport Dance được 

thành lập 
- Ca đoàn Emmanuel đều đặn hát phục vụ trong dịp Giáng Sinh cho các 

Nursing Home  
- Tháng 9 năm 2018, Quán 3 Miền (nguồn gốc từ Ban Ẩm Thực) chính thức 

ra mắt 
- Chương trình gây quỹ cắm hoa ngày Mother Day phát triển 
- Cộng đoàn giúp sửa chữa sân khấu và thay màn sân khấu giáo xứ 
- 2017 – 2018, cộng đoàn giúp sửa chữa nhà thờ, thay gỗ sàn cung thánh, 

thay thảm mới, sơn lại tường, thay mới Bàn Thánh trong Thánh Đường và 
phòng thay quần áo, bịt các lỗ rò rỉ trên mái nhà thờ. Lắp đặt mới toàn bộ hệ 
thống đèn trong nhà thờ và hội trường 

- Năm 2018, lắp đặt hệ thống màn hình and projector trong nhà thờ, chiếu 
slide cho các lễ Việt Nam và Mỹ 

- Mùa hè 2019, sửa chữa trường học, thay mới các skylight, lót sàn laminate 
cho toàn bộ các lớp học và hành lang, thay hệ thống đèn LED và sơn tường 
bên trong trường học.  

- Gắn thêm đèn bên ngoài trường học để tăng sự an toàn làm một cột điện với 
đèn chiếu sáng (ở khoảng giữa trường học và văn phòng giáo xứ - Đường G) 

- Năm 2019, sửa chữa Văn Phòng Milner Center, thay toàn bộ sàn gỗ, thay 
mới toàn bộ nhà vệ sinh, văn phòng và sơn tường bên trong văn phòng  

- Năm 2019, sửa chữa Nhà Xứ, thay toàn bộ sàn gỗ và sơn tường bên trong 
Nhà Xứ  

- Ca Đoàn CTTDVN tổ chức lễ mừng bổn mạng 30 năm  
- Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh và Đoàn TNTT tiếp tục phát triển và 

lớn mạnh 
- Đoàn TNTT mừng 15 năm thành lập  
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- Năm 2019, Thánh Ca Giáng Sinh lần đầu được tổ chức với ba ca đoàn: Các 
Thánh Tử  Đạo VN, Têrêsa Calcutta, Emmanuel cùng với ca đoàn Cộng Đoàn 
Samoan. 
 
Năm 2020 
Năm 2020 với đại dịch Covid-19, mọi sinh hoạt bị ngưng trệ từ giữa Tháng 
3. Chương Trình Thánh Ca Mùa Chay (lần đầu tiên) và Tĩnh Tâm Mùa Chay 
phải bị hủy bỏ vì lệnh “lockdown” của chính quyền. 

- Ban Kỹ Thuật Trực Tuyến Thánh Lễ được thành lập để giúp giáo dân được 
tham dự Thánh Lễ khi không thể đến nhà thờ vì lý do sức khỏe. 

- Sau hơn một tháng Thánh Lễ trực tuyến tại Nhà Dòng của Quý Sơ Dòng mến 
Thánh Giá tại Thành Phố Lakewood, được dời về Nhà Thờ St Ann. 

- Khi được phép của chánh quyền và Tòa Tổng, Thánh Lễ ngoài trời có giáo 
dân tham dự được thực hiện hai lần trước khi bước vào Giai Đoạn 2 với Thánh 
Lễ bên trong nhà thờ có giáo dân tham dự vào tháng 6 

- Điều đặc biệt là các hoạt động phụng vụ và các Thánh Lễ vẫn tổ chức đều 
đặn ngay trong mùa dịch bệnh. Số Thánh Lễ Việt Nam trong tuần gia tăng: 
Hai Thánh Lễ cuối tuần & hai Thánh Lễ Ngày Thường  

- Trang Facebook hoạt động tích cực để đưa thông tin cũng như Thánh Lễ 
Trực Tuyến đến với giáo dân 

- Trang Youtube của cộng đoàn được thành lập từ tháng 7/2020 để chiếu trực 
tuyến các Thánh Lễ  

- Cổng nhà thờ được trang trí đều đặn theo mùa ngay trong mùa dịch (Mùa 
Chay, Tháng Năm – Tháng Kính Đức Mẹ và Giáng Sinh) 

- Chương trình phát đồ ăn fresh food được tổ chức nhiều lần trong mùa dịch 
với sự tham gia của các thiện nguyện viên  

- Các Thánh Lễ Thêm Sức được thực hiện vào tháng 8 năm 2020 
- Sơ Maria Lâm Thanh Xuân MTG-LA - Khấn trọn đời tháng 9 năm 2020 

Các Thánh Lễ An Táng & Thánh Lễ Hôn Phối vẫn được cử hành nhưng trong 
khuôn khổ giới hạn theo quy định của Sở Y Tế & Tòa Tổng Giám Mục  

- Diễn Nguyện Giáng Sinh không thực hiện được vì đại dịch.  
- Lịch Phụng Vụ 2021 được in và gởi qua đường bưu điện đến các gia đình  
- Bản Tin Hiệp Nhất được gởi qua email / Facebook đến giáo dân và cũng được 

gởi qua bưu điện cho các vị cao niên không đến nhà thờ trong thời gian đại 
dịch. 

- Giáo dân ủng hộ gần $100,000 cho Chương Trình Lắp Đặt Hệ Thống Máy 
Sưởi Nhà Xứ. 
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Các vị chủ tịch cộng đoàn qua từng thời gian 

Năm 1979 - 1981: Trần Tấn Mùi  
Năm 1982 - 1984: Nguyễn Đức Hạnh 
Năm 1985 - 1990: Phạm Quý Hậu  
Năm 1991 - 1996: Phạm Văn Thể  
Năm 1997 - 2000: Phạm Quý Hậu  
Năm 2001 - 2003: Phạm Văn Thể  
Năm 2004 - 2008: Nguyễn Đức Hòa   
Năm 2008 - 2010:  Nguyễn Ngọc Myling / Vũ Đức Vượng 
Năm 2011 - 2015: Nguyễn Văn Xuân 
 
Điều Phối Tổng Hợp các hội đoàn 

 
Từ năm 2016, cộng đoàn hoạt động với một cơ cấu mới, dựa trên sự hiệp nhất 
và chung sức của các ban, các ngành và hội đoàn cùng với sự hỗ trợ của 
các điều phối viên như: Đào Văn Khoa (2016 – 2019), Trần Minh Lương 
(2019 - hiện tại), là nhịp cầu nối kết các hoạt động của Cộng Đoàn Việt Nam 
với giáo xứ.  
 
Cộng Đoàn Việt Nam từng bước hòa nhập và phát triển với trách nhiệm là 
thành viên của giáo xứ nhưng vẫn giữ được văn hóa và truyền thống Việt 
trong đại gia đình đa sắc dân thuộc Giáo Xứ Thánh Anna. 
 
Chân thành cám ơn Thầy Phó Tế Phạm Thể đã giúp một phần về lịch sử cộng 
đoàn.  
 
Mọi sự bổ sung cũng như hình ảnh sinh hoạt của cộng đoàn, các ban ngành, 
và các giáo khu rất cần thiết để giúp cho “Tiến Trình Thành Lập Và Phát 
Triển Của Cộng Đoàn Thánh Giuse” thêm chính xác và phong phú. Xin liên 
lạc với nhóm biên tập (Đào Khoa, Huỳnh Ngọc Thắng, Nguyễn Huê, Phạm 
Tấn Phúc, Bùi Minh Nguyệt Ánh, Lê Ba, Đỗ Xuân Phong, Võ Thủy Tiên và 
Trần Thị Minh Nghĩa).  
 
Chân thành cám ơn, 
Ban Thông Tin 
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“Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” 
Vui cười bồi dưỡng sức khỏe thân tâm 

Phó Tế Phạm Thể 
                                                        

ó những nhà khoa học tâm lý và y khoa đã nghiên cứu liên quan giữa 
vui cười và sức khỏe.  Đầu thế kỷ thứ 20, bác sĩ James Sully đặt vui 
cười vào danh sách các môn thể thao có tầm vóc quan trọng cho việc 

bảo vệ và bồi dưỡng sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần, bởi vì, theo ông, vui 
cười có ảnh hưởng tích cực rất lớn tới hệ thống thần kinh của con người.  Năm 
1928 bác sĩ James J.Walsh cho ra đời cuốn sách “Laughter and Health” (Vui 
Cười và Sức Khỏe), trong đó ông khẳng định rằng: Sức khỏe toàn diện của 
một người, suy giảm hay cường thịnh, tùy thuộc ở việc người đó cười nhiều 
hay ít trong cuộc sống. 

Văn hóa bình dân truyền thống Việt Nam có câu ngạn ngữ: “Một nụ cười 
bằng mười thang thuốc bổ”.  Khi ta cười, thì cả thảy 17 cơ bắp của thân 
thể được năng động, đặc biệt các bắp thịt của miệng và mặt, cơ hô hấp 
và tuần hoàn (phổi, tim), cơ tiêu hóa (dạ dày, ruột, gan) cũng như bộ 
thần kinh. Vì các cơ bộ hoạt động nhiều hơn, nên nguồn sinh lực trong 
toàn bộ cơ thể được gia tăng.  Ta sẽ hít vào và thở ra sâu, đều và nhẹ, 
đưa vào buồng phổi chất lượng dưỡng khí để máu có thể lưu thông trong 
các kinh mạch dồi dào và tươi mát hơn.  Áp huyết giảm bớt; nhịp tim đập 
nhẹ và chậm.  Chất endorphin (sinh tố “hạnh phúc”) tăng lên; còn chất 
adrenaline (sinh tố “phiền não”) giảm xuống, khiến cho sức đề kháng 
chống bệnh tật trong con người được tăng triển. Cảm quan về đau đớn 
và ưu phiền cũng hạ bớt và sức sáng tạo được tăng lên.  Ngoài ra, vui 
cười còn là phương dược hiệu nghiệm chữa trị các bệnh có liên quan trực 
tiếp hoặc gián tiếp tới hệ thống thần kinh, như những bệnh táo bón, mất 
ngủ, nóng nảy, chán nản, lo âu, buồn phiền… 

Kết luận:  Vui cười giúp cho con người sống vui, sống khỏe và sống 
trường họ.  Đây là một dữ kiện đã được chứng nghiệm ngay từ thời cổ 
đại của loài người mà nhà đại bác học Hy Lạp, ông Aristoteles (thế kỷ 
thứ 4 trước công-nguyên), đã ghi lại:  “ Vui cười là một động tác có hiệu 
lực rất lớn cho sức khỏe thân tâm.”  

C 
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Nhân dịp Tân Niên Tân Sửu 2021, xin mời quý vị thưởng thức những câu truyện vui trích 
từ tập sách “Vui Cười Cười Vui” của Nguyễn Văn Tịnh.  Hy vọng quý vị có được những 
nụ cười vui Xuân - thay cho lời chúc sức khỏe đầu năm đến mọi người.  
 
Cám Ơn 
Thưa Dì, cháu hết lòng cảm ơn Dì đã gửi quà mừng năm mới cho cháu! 
Ồ, quà nhỏ mọn, đâu có đáng giá gì! 
Vâng, cháu cũng nghĩ như vậy, nhưng má cháu cứ bắt cháu phải gọi phone nói cám ơn Dì hoài! 
 
Quan Phòng 
Cô giáo:  “Thiên Chúa dựng nên hai vành tai và sống mũi để làm gì vậy? 
Học trò:  “Thưa, để ta đeo kính ạ!” 
 
Nói Tiếng Ngoại Ngữ 
Trước khi đón Thủ Tướng Nehru đến thăm từ Ấn Độ, Thủ Tướng Cộng Sản Việt Nam học 
thuộc lòng câu chào bằng Anh Ngữ: “How are you?” (Ngài mạnh khỏe chứ?) 
Lúc gặp nhau, Thủ Tướng Việt Nam bối rối nói:  “Who are you?” (Ngài là ai?) 
Thủ Tướng Ấn Độ nghĩ thầm, Ông này mời mình tới mà lại hỏi mình là ai!!! 
 
Kế Hoạch Vào Thiên Đàng 
Trong giờ chia sẻ về đời sống vĩnh cửu, một người quả quyết rằng:  Sau khi chết, ông ta chắc 
chắn sẽ được vào Thiên Đàng.   
Khi được hỏi làm cách nào, thì ông ta trả lời: Khi gặp Thánh Phêrô mở cửa Thiên Đàng, tôi sẽ 
gáy o o, như một con gà trống.  Chắc chắn Thánh Nhân sẽ làm hiệu cho tôi vào và nói nhỏ:  
“Thôi, vào ngay đi, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, Ta đau lòng lắm!” 
 
Đề Tài Rất Quan Trọng 
Theo chương trình của ngày huấn luyện chuyên nghiệp cho các bác sĩ, vào buổi chiều, lúc 4:00 
pm, sẽ có một giáo sư y khoa nổi tiếng đến trình bày về một đề tài rất quan trọng.  Trên 500 
bác sĩ ngồi chật ních phòng họp, đợi giáo sư.  Đợi đã 45 phút rồi mà ông vẫn chưa tới.  Họ càu 
nhàu, cau có; một số bỏ ra về.  Một tiếng đồng hồ sau (5:00pm), ông mới đến.  Ông xin lỗi mọi 
người, rồi nói:  “Chắc rằng quí vị rất bực mình vì đã phải đợi tôi cả một giờ đồng hồ!  Có nhiều 
bệnh nhân tới phòng mạch của quí vị có khi còn phải chờ đợi lâu hơn thế nữa!  Đó chính là đề 
tài mà tôi muốn trình bày chiều hôm nay.  Xin hết.  Cám ơn và tạm biệt quý vị!” 
 
Bỏ Sự Lo Âu 
Từ ba năm nay, bệnh nhân mắc bệnh mất ngủ, bác sĩ tận tâm giúp đỡ, nhưng vẫn không có kết 
quả khả quan.  Cuối cùng bác sĩ nói với bệnh nhân:  “Theo tôi, ông nên tập sống thư giãn, dẹp 
bỏ lo âu, thì ông sẽ ngủ được!” 
Bệnh nhân:  “Thưa bác sĩ, chính bởi vì tôi không ngủ được, nên tôi mới lo âu đó!” 
 
Chó Khôn Hay Dại 
Một anh bạn của tôi đã bị hói đầu từ nhiều năm nay.  Trong nhà, anh nuôi một con chó.  
Một hôm, đi ngang qua một tiệm bán tóc giả, anh vào coi, rồi mua ngay một bộ tóc rất 
hợp ý và đội luôn trên đầu, đi về.  Vừa mở cửa để vào nhà, thì con chó sủa ầm ỹ và làm 
dữ, không cho anh vào trong nhà, bởi vì nó không nhận ra đó là chủ nhân của nó! 
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Tu Mi Nam Tử 
Ông chồng khoe với bạn:  “Những chuyện nhỏ trong gia đình, thì bà nhà tôi tự ý quyết định hết.  Tôi chỉ 
quyết định những chuyện lớn và quan trọng mà thôi.  Nhưng cho đến nay, đã hơn 50 năm chung sống với 
nhau, chưa có chuyện nào lớn và quan trọng cả!” 
 
Trẻ Hay Là Già 
Một công nhân sửa điện ở các chung cư, qua đời.  Ông lên tới cửa Thiên Đàng.  Gặp Thánh Phêrô, ông nhăn 
nhó tỏ vẻ đau buồn, thưa với Người rằng:  “Con mới có 40 tuổi đời mà Chúa đã bắt con phải lìa cõi thế!”  
Thánh Phêrô ôn tồn nói:  “Không, con ơi, không phải vậy đâu, bởi vì nếu cộng tất cả các giờ làm việc phụ 
trội mà con đã tính sổ thêm vào cho khách hàng, thì ít nhất bây giờ con cũng đã trên 80 tuổi rồi đấy!” 
 
Đã Được Chúc Lành Rồi 
Người con trai đi làm về, tắm rửa xong, ngồi vào bàn ăn, mà không đọc kinh trước khi ăn.  Bà mẹ nhắc nhở, 
thì cậu trai trả lời:  “Mẹ ơi, tất cả các món ăn trên bàn này, từ hôm qua đến nay, con đã xin Chúa chúc lành 
cả thảy ba lần rồi mà!” 
 
Không Được Phép Đình Công 
Theo luật của Nhà Nước, thì các công chức không được phép đình công?  Có người thắc mắc, hỏi:  Tại sao 
vậy? 
Thưa:  Chuyện đó cũng dễ hiểu thôi; họ có làm việc bao giờ đâu, mà nói đến việc:  Được phép hay không được 
phép đình công! 
 
Đôi Mắt To Và Đẹp 
Một bà mới được giải phẫu thẩm mỹ đứng soi gương trong phòng.  Bác sĩ ghé vào hỏi: “Bà hài lòng chứ?” 
“Tốt lắm, nhưng giá mà đôi mắt tôi to hơn chút nữa, thì tuyệt vời!” 
“Bà yên tâm, chốc nữa, Bà sẽ được như ý, khi bà nhận được tờ biên lai chi phí tôi giải phẫu cho bà.” 
 
Đường Lên Trời 
Một linh mục được mời tới một giáo xứ, để giảng tĩnh tâm.  Trên đường đi tới nhà xứ, cha muốn ghé vào sở 
bưu chính để bỏ thư.  Cha hỏi một cậu bé đi qua:  Nhà bưu chính ở đâu vậy?  Cậu bé chỉ đường cho cha.  Cha 
cám ơn, rồi tươi cười bảo cậu: “Chiều nay con đến nhà thờ nghe giảng nhé, cha sẽ chỉ đường cho con vào Nước 
Trời.”  Cậu bé cám ơn, nói:  “Thưa cha, chắc không được đâu, vì đường tới nhà bưu chính mà cha còn không 
biết, thì làm sao cha biết đường lên Thiên Đàng, để mà chỉ bảo cho con được!” 
 
Kén Vợ 
“Tại sao chú đã lớn tuổi rồi, lại có nghề nghiệp vững chắc, mà vẫn chưa lập gia đình?” 
Anh ta trả lời:  “Bọn phụ nữ ngày nay đần lắm, tôi không chấm được cô nào cả!  Một lần duy nhất, tôi gặp 
được một cô có trình độ trí thức và có nhan sắc xinh xắn, rất vừa ý tôi.  Khi tôi cầu hôn với cô, thì bị cô từ 
chối ngay!” 
 
Văn Nghệ Miễn Phí 
Một nhóm bác ái tổ chức buổi văn nghệ mừng Tết Nguyên Đán. 
Ngay phía ngoài cánh cửa rạp trình diễn có treo tấm bảng:  “Vào Cửa Tự Do”, nhưng phía trong cánh cửa lại 
mang tấm bảng:  “Ra Cửa Trả Tiền”. 
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Tất Niên sửa soạn cửa nhà, 
Thiếu mai thiếu đào thiếu cả chậu bông. 

Giao Thừa ly cách ngồi không, 
Hạt dưa mứt dứa chờ trông đêm ngày. 

Tân Niên cầu chúc an khang, 
Vac-xin hai mũi hết mang vi-trùng. 
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Gia đình tôi định cư ở Mỹ được năm năm. Những năm đầu tôi chưa cảm nhận được cái 
Tết nơi đây. Nhưng từ khi tham gia sinh hoạt tại Giáo Xứ Thánh Anna, gia đình tôi mới 
cảm nhận được cái Tết đầy hương vị của mùa Xuân yêu thương. 
  
Đến hẹn lại lên, cứ mỗi năm vào những ngày cuối năm âm lịch, dù mỗi gia đình luôn bận 
rộn với sự chuẩn bị khác nhau nhưng đều có chung niềm vui và hào hứng trong bầu 
không khí đón Tết cổ truyền Việt Nam. Mặc dù đón Tết nơi xứ người không như quê nhà 
nhưng sự gắn bó và yêu thương với những con người nơi tôi đang sinh sống, mùa Xuân 
cũng không thua gì ở nơi quê nhà. Thật ra đón Tết ở đây chủ yếu là để lưu giữ lại nét 
văn hóa truyền thống cho con cháu đời sau, nhất là đối với người Kitô Giáo. 
  
Tết cổ truyền là sự kiện trọng đại của giáo xứ, luôn được giáo dân chúng tôi chuẩn bị rất 
chu đáo. Đặc biệt giáo xứ nơi tôi đang sinh hoạt cứ mỗi năm tổ chức sự kiện văn nghệ 
mừng Xuân với những tiết mục văn nghệ thật đặc sắc từ các ban hội ngành. Họ cùng 
nhau trang trí cung thánh đường thật lộng lẫy, gói bánh chưng, bánh tét… giúp gây quỹ 
cho giáo xứ cộng đoàn, vừa để gìn giữ hương vị Tết cổ truyền.  
  
Truyền thống đón Tết Nguyên Đán của chúng tôi nơi đây cũng như ở Việt Nam. Mọi 
người dành thời gian cho công việc dọn dẹp trang trí nhà cửa, tham dự Thánh Lễ tạ ơn 
đêm giao thừa hay hái lộc Thánh đầu xuân. Ngày đầu năm mới chúng tôi còn chuẩn bị 
dọn mình. Dọn mình đầu năm rất quan trọng không chỉ về mặt thể xác mà nhấn mạnh 
đến yếu tố tinh thần, làm sạch tâm hồn. Tết là dịp tiễn cái cũ đi để đón cái mới đến, là 
dịp để thay đổi cho tươi mới hơn chính cuộc sống với những tiện nghi vật chất và con 
người của mình. 
  
Đối với những người Kitô Giáo, ngày Mùng Một Tết là 
ngày cầu bình an, mừng tuổi Chúa. Mừng tuổi Chúa là 
một nét đẹp trong văn hóa của người Công Giáo, có giá 
trị rất là thiêng liêng về mặt tâm linh.  
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Do đó việc mừng tuổi Chúa cần được duy trì và nhân rộng trong tất cả các xứ đạo. 
Ngoài ra, năm mới cầu bình an còn là dịp để tất cả con cháu dâng lời cầu nguyện xin 
cho linh hồn ông bà tổ tiên sớm được về nơi Thiên Đàng. Đây là thời điểm để mọi người 
gặp gỡ, chúc nhau những điều tốt đẹp, may mắn và an lành. Bởi vậy có thể nói rằng, 
đây chính là một trong những buổi lễ mang nhiều ý nghĩa nhất trong đời sống Kitô 
Giáo. 
  
Ngày Mùng Hai Tết là ngày kính nhớ ông bà tổ tiên, cha mẹ. Người Công Giáo được 
dạy phải hiếu kính với ông bà cha mẹ, luôn tưởng nhớ và cầu nguyện cho tổ tiên trong 
nhiều dịp như ngày giỗ, ngày lễ các Đẳng Linh Hồn trong suốt Tháng 11 hàng năm. 
Vì vậy không thể nào quên ông bà trong ngày Tết. Tối Ba Mươi Tết trong các gia đình 
thường có buổi đọc kinh cầu nguyện cho ông bà. Tưởng nhớ biết ơn ông bà qua việc 
đọc kinh, dâng việc lành phúc đức để cầu nguyện cho ông bà. 
  
Ngày Mồng Ba Tết, chúng ta dành để dâng lên Chúa những dự định và tương lai của 
chúng ta. Chúng ta xác tín rằng mọi sự đều nhờ ơn Chúa. Chúng ta trình lên Chúa công 
việc làm ăn trong năm, để xin Chúa chúc lành và ban ơn phù giúp để mọi công việc của 
chúng ta phù hợp với thánh ý Chúa. 
  
Tết cổ truyền với người Công Giáo mang nhiều ý nghĩa. Tết là dịp tận hưởng niềm vui, 
là khi gia đình được gặp gỡ đoàn tụ. Tết cũng là dịp để người Công Giáo cầu nguyện 
cho một năm mới an lành, cầu mong thế giới hòa bình yên vui… Những truyền thống 
tốt đẹp đó được mọi người gìn giữ và làm đẹp thêm cho văn hóa của dân tộc.  
Thời khắc chuyển giao năm mới đã cận kề, xin gửi đến mọi người những lời chúc Tết ý 
nghĩa nhất: 
  
Năm cũ qua đi, năm mới đã đến  
Kính chúc mọi người có một bầu trời sức khỏe  
Một biển cả yêu thương,  
Một đại dương tình bạn,  
Một điệp khúc tình yêu, 
Một người yêu chung thủy,  
Một sự nghiệp sáng ngời, 
Một gia đình an khang, thịnh vượng. 
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Mùa Xuân Canh Tý 2020 tươi vui với các chương trình đón xuân truyền thống của Cộng 
Đoàn Thánh Giuse khép lại và Mùa Chay 2020 đã được chuẩn bị thật chu đáo. Chương 
Trình Tĩnh Tâm Mùa Chay và Thánh Ca Mùa Chay được giáo dân chờ đón thật nồng nàn.  
Thế nhưng sinh hoạt xã hội bị đóng băng và lòng người tuyệt vọng! Mọi người choáng váng 
vì lệnh phong tỏa và giãn cách xã hội từ chính quyền.  
 
Ngày 11 tháng 3 năm 2020 - Lệnh phong tỏa  
Từng ngày, từng ngày, thông tin về virus Covid-19 (tên gọi của virus Vũ Hán) được cập 
nhật làm lòng người hoảng loạn. Nhà thờ vắng vẻ dần và từng hội đoàn thông báo tạm ngưng 
hoạt động. Chương trình Đêm Thánh Ca Mùa Chay đã được lên lịch, in quảng cáo và băng 
rôn nhưng vẫn không biết là có thể thực hiện được hay không? Cộng đoàn và đặc biệt là chị 
Giany Nguyễn, người phụ trách chương trình Thánh Ca, hồi hộp từng ngày. Cuối cùng là 
lệnh “lock down”! Không cho biết ngày nào sẽ sinh hoạt trở lại, giáo dân buồn não lòng vì 
nhớ giáo đường, nhớ không khí ấm cúng đầy tình thân ái, nhớ các sinh hoạt đoàn thể, nhớ 
gương mặt người quen biết cùng sinh hoạt với nhau, nhớ Cha Chính Xứ, nhớ Quý Sơ, nhớ 
các Thánh Lễ và nhớ cả các món ăn nóng và ngon của Quán 3 Miền. Lòng thầm lo không 
biết khi xã hội được phép sinh hoạt trở lại, khi ấy biết ai còn và ai đã ra đi vì con virus quái 
ác này! 
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Mùa Chay năm 2020  
Thánh Lễ trực tuyến đầu tiên tại Nhà Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp, Thành Phố Lakewood. 
Thánh Lễ Tiếng Việt, Thứ Sáu Tuần Thứ II Mùa Chay 13/3/2020 và Thánh Lễ Tiếng 
Anh Chúa Nhật Thứ 3 Mùa Chay 15/3/ 2020. Thánh Lễ chỉ cho phép vài người tụ tập, Cha 
Chánh Xứ mỗi sáng lái xe từ St Ann đến Nhà Dòng dâng Thánh Lễ cho cộng đoàn Việt 
Nam và cộng đoàn Mỹ.  
Quý Sơ hết lòng hỗ trợ giáo xứ trong lúc khó khăn, lúc đức tin của Cộng Đoàn Công Giáo 
đang bị thử thách, qua việc tổ chức Thánh Lễ và Chầu trực tuyến. “Cái khó ló cái khôn”, 
Quý Sơ học hỏi cách trực tuyến Thánh Lễ (live stream), dùng iPhone để thu hình và phát 
trực tiếp qua trang Facebook của Giáo Xứ St Ann. Từ nguồn Facebook St Ann, Ban Thông 
Tin Cộng Đoàn chia sẻ Thánh Lễ với trang website cộng đoàn và Facebook Cộng Đoàn 
Thánh Giuse để giáo dân được tham dự Thánh Lễ.  Người người góp sức truyền bá và kêu 
gọi tham gia vào Facebook Cộng Đoàn 
Giáo dân nhìn thấy Cha và Quý Sơ, dù không bằng xương bằng thịt, chỉ qua màn ảnh nhưng 
cũng đủ làm lòng người ấm áp rộn vui. Hạnh phúc nhất là ngày nào cũng có trực tuyến 
Thánh Lễ. Mọi người chỉ còn biết cám ơn và cầu xin Chúa ban cho Cha và Quý Sơ sức khỏe 
và nghị lực để chèo chống con thuyền đức tin được bình yên trong cơn giông bão! 
Hàng ngày đi ngang qua nhà thờ, thấy buồn rười rượi không còn cảnh giáo dân hay các em 
học sinh nhộn nhịp. Cổng nhà thờ khép kín, con chiên không thể vào ngắm Chúa dù là Mùa 
Phục Sinh. Cũng may, một số anh chị em tình nguyện viên vẫn đến chăm sóc cây cảnh và 
trang trí cổng nhà thờ như một chút gợi nhớ. Mọi người dù khó khăn đến đâu cũng sẽ không 
bỏ Chúa.  
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Cha Chánh Xứ rước Mặt Nhật Thánh Thể ra cửa nhà thờ giáo xứ và ban phước lành cho 
tất cả mọi người - Chúa Nhật 19/4/2020 
Cha ước ao được rước Mặt Nhật Thánh Thể ra trước cửa chánh Nhà Thờ St Anna cầu nguyện 
cho Giáo Hội và cho toàn thể giáo dân St Ann. Bàn tính kỹ lưỡng cách thực hiện để không 
vi phạm quy định là không được tụ tập trên 10 người, các anh chị (Trần Minh Lương, Phạm 
Tấn Phúc, Đinh Văn Châu, chị Minh Nghĩa, Chu Minh Tân, Nguyễn Đức Hải, ông Louis) 
đã đến nhà thờ thật sớm. Họ dặn dò nhau phải đậu xe tản mác trong bãi đậu xe nhà thờ vì 
lo sợ hàng xóm thắc mắc và cảnh sát đi tuần ngang qua, thấy nhiều xe sẽ vào xét nhà thờ. 
Đeo khẩu trang, từng người đi vào bên trong nhà thờ. Các anh chị thiện nguyện kể lại rằng 
họ không biết diễn tả tâm trạng như thế nào khi nhìn thấy nhà thờ sau hơn một tháng im 
lìm đóng cửa. Bước vào bên trong, họ đứng ở cuối nhà thờ, cách nhau 6 feet và im lặng nhìn 
lên gian cung thánh. Nơi ấy vị chủ chăn cô đơn đang quỳ trước bàn thờ, chắp tay, đầu cúi 
xuống với đôi mắt nhắm lại cầu nguyện. 
Được tin Cha Chánh Xứ sẽ rước mặt nguyệt ra trước cửa nhà thờ, vài giáo dân lái xe đến 
nhà thờ. Họ chờ ngoài bãi đậu xe và khi vừa thấy Cha và các anh chị thiện nguyện bước ra 
cửa nhà thờ, họ ra khỏi xe và dự định tiến về phía nhà thờ. Khi nhận được tín hiệu không 
được đến gần, họ quỳ ngay xuống bên cạnh xe, trên nền xi măng gồ ghề của bãi đậu xe, chắp 
tay cùng cầu nguyện với Cha. 
 
Thánh Lễ ngoài trời có giáo dân tham dự đầu tiên 
Đại Lễ Mừng Kính Mình và Máu Thánh Chúa Kitô Chúa Nhật 14/6/2020 
Để có được Thánh Lễ ngoài trời, các thiện nguyện viên và nhân viên giáo xứ phải qua một 
chương trình huấn luyện về cách thực hiện Thánh Lễ theo quy định an toàn của Sở Y Tế, 
Tổng Giáo Phận và chính quyền. Giáo xứ phải điền các văn kiện theo yêu cầu khắc khe từ 
Tòa Tổng và Giáo Hạt. Bản kế hoạch phải hợp lý và đúng tiêu chuẩn mới được phép thực 
hiện. Cám ơn Cha Chánh Xứ đã quyết tâm thực hiện Thánh Lễ có giáo dân tham dự và 
khuyến khích tinh thần các thiện nguyện viên. Đấy là khởi đầu cho bước đi đầy gian nan để 
giữ vững đức tin của cộng đoàn. 
Thời tiết những hôm ấy thật xấu, theo dự báo mưa to gió lớn nên ngày trước đó các thiện 
nguyện viên đã cùng đến dựng mấy cái lều lớn và một cái lều nhỏ che khu vực cử hành lễ. 
Như một phép lạ, sáng ấy trời ráo tạnh nhưng lộng gió. Bàn Thánh được đặt trên khoảnh 
đất cao trước văn phòng giáo xứ.  
Gió thổi phần phật như muốn tốc các lều, các thiện nguyện viên phải tìm cách để giữ yên các 
khăn trãi bàn Thánh. Đất ẩm ướt vì mưa nên bộ phận âm thanh cũng vất vả khi kéo dây 
điện cho các cặp loa và microphone.  
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Tinh thần của các thiện nguyện viên thật 
đáng nể khi hết lòng phục vụ để mang lại 
cho giáo xứ một Thánh Lễ đầu tiên sau 
nhiều ngày tháng bị “cấm cửa” để phòng 
ngừa lây nhiễm virus. Tuân thủ luật lệ, ca 
đoàn phải đứng cách giáo dân 30 feet và 
Cha phải cách giáo dân 12 feet.  

Giáo dân phải ghi danh tham dự lễ, giữ khoảng cách là 6 feet và phải mạnh khỏe, không có 
các triệu chứng liên quan đến Covid -19. Mọi người mang khẩu trang theo quy định và phải 
vệ sinh tay bằng nước khử trùng trước khi đến lãnh nhận Mình Thánh Chúa. 
 
Thánh Lễ ngoài trời có giáo dân tham dự lần hai 
Thánh Lễ Mừng Ngày Hiền Phụ, Chúa Nhật, Tuần XII, Mùa Thường Niên, ngày 21 tháng 
6 năm 2020 
Thánh Lễ Mừng Ngày Hiền Phụ với ý lễ kính chúc quý hiền phụ luôn được sức khỏe và ơn 
lành để hoàn thành nhiệm vụ Chúa giao phó. Chúc mừng quý anh chị em vẫn còn ông, cha 
mình để quý vị có dịp để đền ơn công sinh thành và dưỡng dục. 
 
Thánh Lễ đầu tiên trong nhà thờ  
Chúa Nhật, Tuần XIII, Mùa Thường Niên, ngày 28 tháng 6 năm 2020, lúc 7:45 sáng và 4 
giờ chiều 
Sau hai Thánh Lễ ngoài trời, giáo xứ tiếp tục điền đơn gởi lên Tòa Tổng và Gíáo Hạt để 
bước vào Giai Đoạn 2 (Stage 2) để có được Thánh Lễ bên trong nhà thờ.  Vui mừng khi 
được chấp thuận nhưng trách nhiệm càng đè nặng lên vai các thiện nguyện viên, những 
người sắp đặt tất cả các việc từ phụng vụ cho đến vệ sinh an toàn cho giáo dân khi tham dự 
Thánh Lễ bên trong nhà thờ. 
Thánh Lễ đầu tiên có giáo dân tham dự bên trong nhà thờ với ý lễ cầu cho mọi người được 
khỏe mạnh bình an và cho nhân loại chóng thoát qua cơn đại dịch Covid-19.  Sau đó cộng 
đoàn có thêm các Thánh Lễ tối Thứ Ba và Thứ Năm lúc 7 giờ. Sau lễ là Chầu Thánh Thể 
do Thầy Sáu Thể phụ trách. Các ca đoàn thay phiên nhau hát lễ và chầu Thánh Thể. 
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Thật cảm phục tinh thần của Cha, Thầy Phó Tế, các anh chị trong ban phụng vụ, ban phụ 
trách trực tuyến Thánh Lễ, và các ca đoàn đã hết lòng tham gia để giữ vững ngọn lửa đức 
tin của giáo dân. Dù còn nhiều khó khăn vì đôi khi lễ trực tuyến bị gián đoạn hay bị mất 
tiếng nhưng  số người tham gia trực tuyến vẫn trên số hàng trăm người.  
 
Cũng không quên cám ơn các em huynh trưởng của Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể đã giữ vững 
ý chí phục vụ, luôn tiên phong trong việc sinh hoạt trực tuyến qua Zoom hàng tuần. Các em 
còn tham gia trong các hoạt động như phát đồ ăn freshfood cho các gia đình trong giáo xứ.  
Cộng đoàn hãnh diện khi thế hệ tương lai vẫn luôn giữ vững đức tin, sẵn sàng thay thế các 
thế hệ trước. 
 
Thánh Lễ Thêm Sức và Đức Tổng về thăm Nhà Thờ St. Ann 
Thật không gì xúc động khi nhìn thấy con số các em được rước Bí Tính Thêm Sức đạt kỷ 
lục dù cho đang trong mùa dịch bệnh. Giáo Xứ hân hoan chào đón Đức Tổng Giám Mục đích 
thân về ban phép cho các em. Nhà thờ được trang hoàng với sắc đỏ rực rỡ; các em xúng xính 
trong trang phục lịch sự và đẹp nhất để đón Đức Tổng và đón Chúa Thánh Thần. Ngoài ra 
Ban Giáo Lý cộng đoàn đã có thêm ba Thánh Lễ Thêm Sức cho các em thật trang trọng với 
sự tham dự của gia đình và người đỡ đầu. 
 
Thánh Lễ Tạ Ơn và Thánh Lễ Giáng Sinh 

Từ đó, các Thánh Lễ tiếng Việt và tiếng Anh bên trong nhà thờ được thực 
hiện đều đặn và liên tục với Thánh Lễ Ngày Thường và Thánh Lễ Cuối 
Tuần. Những lễ trọng như Thánh Lễ Tạ Ơn và Giáng Sinh rất đông giáo 
dân tham dự nhưng vẫn phải giữ đúng luật 25% sức chứa của nhà thờ hay 
không quá 200 người hiện diện trong nhà thờ. Các hoạt động đã được khởi 
động lại như Bản Tin Tiếng Anh và Hiệp Nhất bắt đầu được in và phát 
cho giáo dân. Dù gặp nhiều khó khăn, Cộng Đoàn vẫn cố gắng in và gởi 
Lịch Công Giáo 2021 và thiệp Giáng Sinh đến cho mọi người.   
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Dù khó khăn vì đại dịch nhưng Giáng Sinh 2020 của cộng đoàn giáo xứ vẫn mang bầu không 
khí náo nức đón Chúa giáng trần với nhà thờ được trang trí lộng lẫy cả bên trong và ngoài 
nhà thờ. Thánh Lễ đêm Vọng Giáng Sinh thật nghiêm trang và ấm cúng. Dù Diễn Nguyện 
năm nay chúng ta không được trực tiếp thưởng thức các màn hoạt cảnh hay những vũ khúc 
chào đón Chúa nhưng ít ra chúng ta vẫn được thấy trích đoạn diễn nguyện của các năm cũ 
xen lẫn với các hoạt cảnh qua Video. Cám ơn Sơ Trinh và Ban Diễn Nguyện đã cố gắng giúp 
cho mọi người có được một đêm sốt sắng mừng Chúa về.  
Giáng Sinh 2020 là một mùa Giáng Sinh đáng nhớ với chúng ta. Trong hoàn cảnh khó khăn 
chung của xã hội, thời gian & tài năng của quý anh chị em là những món quà đặc biệt mang 
lại sự sống động cho Mùa Giáng Sinh tại Giáo Xứ St. Ann. Cha Chánh Xứ, nhân viên và 
toàn thể cộng đồng giáo xứ xin tri ân: 
Quý Tu Sĩ Nam Nữ 
Quý anh chị em và các cháu thiếu nhi giúp trang trí thánh đường và thu dọn trang trí sau Thánh Lễ chiều 
Chúa Nhật 10/1/2021 
Quý thành viên Ban Mục Vụ, Ban Phụng Vụ, Ban Âm Thanh & Ban Kỹ Thuật 
Quý thành viên các ca đoàn CTTĐVN, Teresa Calcutta & Emmanuel 
Quý anh phụ trách trực tuyến Thánh Lễ 
Quý anh em phụ trách an toàn vệ sinh nhà thờ 
Quý anh em bảo vệ bên ngoài nhà thờ cho các Thánh Lễ Giáng Sinh 
Quý anh chị em cắt cỏ và tỉa cây cho khuôn viên nhà thờ được sạch đẹp 
Quý ông bà anh chị em đóng góp tài chánh cho Giáo Xứ, đặc biệt cho Quỹ Món Quà Dâng Chúa Hài Đồng để 
giúp Giáo Xứ hoàn thành dự án thay máy sưởi cho Nhà Xứ 
Đặc biệt cảm ơn tất cả giáo dân của Giáo Xứ đã luôn tuân thủ luật lệ để giữ môi trường an toàn cho Giáo Xứ 
khi tham dự Thánh Lễ tại nhà thờ 
Xin Chúa qua lời cầu bầu của Thánh Cả Giuse và Mẹ Maria ban cho quý ông bà anh chị em bình an và sức 
khỏe suốt năm 2021 
 
Bước tiếp với hy vọng năm 2021 sẽ khởi sắc hơn năm cũ 
Cuối năm, tin mừng về vaccine Covid sẽ được triển khai trên toàn nước Mỹ, nhen nhúm ngọn 
lửa hy vọng, mọi người mơ một tương lai tốt đẹp rạng rỡ như vầng thái dương đang dần ló 
dạng cuối chân trời. 
Râm ran đâu đó, “… mong cuộc sống sẽ trở lại bình thường để mọi sinh hoạt của cộng đoàn 
giáo xứ được như ngày xưa, trước khi có đại dịch ….”. Ước vọng thật dễ thương, dễ thương  
như tâm tình của giáo dân Giáo Xứ Thánh Anna. Hãy cùng nhau cảm tạ Chúa và Đức Mẹ 
luôn gìn giữ đức tin của mọi người và giúp cho Cộng Đoàn nhỏ bé vượt qua cơn gian nan. 
Với hy vọng năm 2021 khởi sắc hơn để mọi người vững lòng đi tiếp trên con đường xây dựng 
giáo xứ, nhưng trong ký ức của chúng ta chắc chắn khó mà quên được năm 2020 gập ghềnh 
đầy thử thách. 
 
Ban Thông Tin 
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Nắng chảy qua thềm trải ánh loan 

Lòng ta dậy sóng nỗi hồn hoang 

Mùa xuân thấp thoáng ngoài khung cửa 

Cánh én la đà rộn xóm thôn 

Dám chắc đêm nay mà ngủ được 

Sao mà chốn ấy mãi lo toan 

Bên trời khói sóng giăng mù mịt 

Hỏi bác Xuân nào bao tiếng oan 

Mới đó mà Xuân đã đến rồi 

Phố phường rộn rịp khắp nơi nơi 

Mai vàng rộ nở như chào đón 

Cúc trắng khoe hương để gọi mời 

Mượn bút đề thơ trao cảm hứng 

Gieo vần mời bạn tỏ niềm vui 

Dang tay góp nhặt niềm tâm sự  

Nhớ những xuân xưa thoáng ngậm ngùi 
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ùa Xuân luôn mang lại niềm vui, niềm hy vọng tới cho mọi người mọi 
nhà. Nghênh đón mùa xuân đến với ba ngày Tết và những chuẩn bị 
trước đó là truyền thống không thể thiếu của người dân Việt. Cộng 

Đoàn Công Giáo Việt tại Tacoma dù xa quê hương, có người xa chỉ một vài năm 
hay có người xa đã hơn bốn mươi năm, vẫn “ăn” Tết hằng năm để vừa nhớ đến cội 
nguồn, vừa hòa nhập với tình tự dân tộc, và vừa để hưởng không khí xuân giữa 
những ngày còn giá lạnh.  
 
Thi sĩ Vũ Đình Liên trong bài thơ “Ông Đồ” khắc họa thật linh động khung cảnh 
mùa xuân với những câu thơ mộc mạc: 

Mỗi năm hoa đào nở 
Lại thấy ông đồ già 
Bày mực Tàu, giấy đỏ 
Bên phố đông người qua. 

 
Cảnh ông đồ viết câu đối chỉ có thực ở quê hương, nhưng có nhiều lần, hình ảnh ông 
đồ đã được tái hiện trong những hoạt cảnh văn nghệ mừng xuân của Cộng Đoàn 
Tacoma. Để cùng vui Tết, ngoài những buổi trình diễn văn nghệ tưng bừng với các 
màn múa lân, trình diễn võ thuật và ca hát vũ kịch, Cộng đoàn còn tổ chức viết báo 
Xuân và gói bánh chưng bánh tét với mục đích “tìm vui chứ chẳng kiếm lời”. Đỉnh 
điểm của những sinh hoạt mừng xuân là các Thánh Lễ Tân Niên và Chúc Thọ. Đây 
là lúc cộng đoàn quây quần cùng chúc nhau những gì tốt đẹp nhất. 
 
Ông đồ không đem đến mùa xuân, nhưng khi thấy hình ảnh ông đồ bầy mực Tàu 
giấy đỏ, người ta biết xuân đang đến ngoài ngõ. Cũng thế, nơi vùng đất cảng 
Tacoma, khi thấy hoa đào nở chúm chím trên cành, khi nghe những tiếng trống tập 
múa lân vang vang trong đêm vắng, khi nếm được vị hành nén cay cay từ Quán Ba 
Miền của cộng đoàn, ta biết được ngay mùa xuân đang đến.  
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Thế nhưng, có năm nào như năm nay…  

Năm nay đào lại nở 
Không thấy ông đồ xưa 
Những người muôn năm cũ 
Hồn ở đâu bây giờ? 

 
Những câu thơ cuối trong bài thơ “Ông Đồ” làm chúng ta chưng hửng.  
Vì sao ông đồ không còn đến nữa? Vì chiến tranh, loạn lạc, vì tuổi già 
sức yếu, hay vì mực nay khô cứng, giấy đã bạc mầu? Hay đơn giản hơn, 
ông đồ không đến vì phố nay đã vắng người, nên ông chẳng còn khách để 
mài mực múa bút. 
 

Vậy nên, 
Buồn ơi là buồn, năm nay chẳng thấy ông đồ! 
Xuân đâu chẳng tới, nhánh mai vàng lá héo khô. 
Ông ơi, xưa ông vẽ một trời xuân 
Nay ông không đến nữa 
Tết này có sắc xuân? 

 
 
Mùa xuân mang đến hy vọng. Những ngày đông giá lạnh rồi cũng qua đi 
để mùa xuân mang ấm áp tươi vui đến cho mọi nhà. Biết thế, nhưng ai 
cũng tự hỏi, mùa xuân sẽ đến thật không, hay chỉ đến nửa vời? 
 
Cộng đoàn tôi đang ở giữa một thời khắc trọng đại, khi vận mạng cộng 
đoàn lơ lửng giữa chín tầng mây. Xưa dân Do Thái đi lòng vòng trong sa 
mạc mất bốn mươi năm trước khi vào Đất Hứa. Nhưng nay cộng đoàn tôi, 
dù đã tất tả ngược xuôi gần 45 năm, nhưng Đất Hứa vẫn còn xa tít 
tắp.  Có lẽ nào, cộng đoàn tôi sẽ mãi mãi là dân du mục, nay đây mai đó, 
loay hoay hoài nhưng chẳng có được một Đền Thờ cố định để lo việc lễ 
lạy phụng thờ. 
  
Những khó khăn vì dịch bệnh, cảnh xuân hiu quạnh, và nỗi lo đời du mục 
đè nặng lên tâm trí bao người trong cộng đoàn. Những sinh hoạt trong 
cộng đoàn, xưa đông vui, nay im ắng như chiếc xe đứng khựng giữa 
đường. Người buồn nhưng cảnh còn buồn hơn. Phải như còn những sinh 
hoạt như gói nấu bánh chưng bánh tét, hay múa lân múa võ thì đỡ buồn 
biết mấy. Phải như còn những Thánh Lễ đầy kín người tham dự để cùng 
chia sẻ những ngọt bùi. Phải như và phải như…. 
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Năm Tân Sửu đang đến, nhắc ta bài ca dao:  
Trâu ơi ta bảo trâu này: 

Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta. 
Cấy cày giữ nghiệp nông gia, 

Ta đây trâu đấy, ai mà quản công. 
Bao giờ cây lúa còn bông, 

Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn. 
 
 
 
 

 
Những vần thơ lục bát thật giản dị tả cảnh lao động trên đồng ruộng khi người và 
vật cùng thiên nhiên sống hài hòa, tựa nhau mà sống. Những vần thơ đó cũng nhắc 
nhở mọi người khi làm việc thì phải làm hết lòng, đừng nên tiếc công, ngại khó, phải 
cùng nhau làm việc thì mới mong có được thành quả. Năm tháng sắp đến, cộng 
đoàn phải đối diện với nhiều thử thách. Cùng nhau cầu nguyện và cùng nhau làm 
việc để tìm được một giải pháp tốt nhất cho cộng đoàn có lẽ là điều nên làm trong 
lúc này. 
 
Trong khoảnh khắc trừ tịch năm nay, với bó nhang trầm hương trên tay, cộng đoàn 
tôi cầu Chúa cho nạn dịch mau qua, và xin Chúa cho cộng đoàn tôi được tiếp tục 
sống đạo trong môi trường văn hóa Việt, nơi đã sản sinh hàng trăm ngàn người 
dám chết vì Đạo. 
  
Cũng trong đêm trừ tịch đó, cộng đoàn tôi nhắn nhủ với ông đồ: “Năm tới Nhâm 
Dần, ông về thăm cộng đoàn nhé, sẽ có bánh chưng bánh tét để đãi ông!” 
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Chào mùa Xuân Tân Sửu 
Gia đình vui tề tựu 
Quẳng bỏ gánh phiền ưu 
Nâng mừng vui ly rượu 
Mong ước một năm mới 
Tài lộc trong tầm tay 
Làm việc luôn hăng say 
Sức khỏe luôn tràn đầy 
Tiền bạc đếm mỏi tay 

Tình yêu không đổi thay 
Cười vui tươi cả ngày 
Cung chúc mùa xuân này 
Tốt hơn mùa xuân cũ 
Không còn những ủ rủ 
Mong mọi nhà no đủ 
Vàng bạc chất đầy hũ 
Đón một năm sung túc 
Luôn sum vầy hạnh phúc. 

 

 

 

 

 

Vậy là năm cũ đã qua 
Nắng mai rực rỡ đón chào ngày Xuân 

Hoa lan đào nở rộn ràng 
Giọt sương khẽ đọng trên hàng lá cây 

Trên trời cánh én la đà 
Bầy ong bướm lượn nô đùa cùng nhau 

Nhà nhà mua sắm tưng bừng 
Bánh chưng bánh tét hoa đào hoa mai 

Xuân sang lại được lì xì 
Đỏ tươi năm mới tràn đầy điều may 

Pháo hoa rộn rã khắp trời 
Bầy em bé nhỏ hòa cùng niềm vui 

Tạm biệt năm cũ lắng lo 
Chuột đi trâu đến bốn phương yên bình 

Thiên tai dịch bệnh đẩy lùi 
Vaccine đã có còn gì vui hơn 

Cảm ơn đất nước đồng lòng 
Giữ gìn sức khỏe tránh làm lây lan 

Cảm ơn dân Việt khắp nơi 
Chung tay cứu trợ miền Trung quê nhà 

Cảm ơn y tế tận tình 
Ngày đêm thăm khám giúp ngàn bệnh nhân 

Cầu mong đất nước yên bình 
Nhà nhà êm ấm tình thân đậm đà 

Cung chúc vạn sự thành công 
An khang thịnh vượng lộc tài trong tay 

Người người vui đón Tết sang 
Ước cho hạnh phúc bình an mọi nhà 

Hy vọng một năm nhẹ nhàng 
Âu lo gian khó không còn trong tâm 

Ta cùng nâng chén tình say 
Chúc cho năm mới tràn đầy hồng ân. 
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Những ngày cuối năm Dương Lịch 2020, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Xứ 
Saint Ann được Tòa Giám Mục Seattle khen vì phát triển khả quan hơn các giáo xứ bạn 
trong vùng. 

Khen vì số người theo và giữ đạo gia tăng. Số người tham dự Thánh Lễ nhất là Thánh 
Lễ ngày Chúa Nhật gia tăng. Số người thực hành các Bí Tích cũng gia tăng. Đặc biệt 
việc đóng góp tài chánh ổn định đủ để trang trải cho nhu cầu bảo trì cơ sở và các chi 
tiêu cần thiết khác của Giáo Xứ. 

Tâm lý chung, được khen, ai mà không hả dạ. Nhìn đời thấy cả một bầu trời màu hồng 
tựa ánh cầu vồng sau cơn mưa chiều ngày tháng hạ. Niềm hy vọng lan tỏa như những 
làn mây trắng lướt thướt bay trên bầu trời xanh giữa mùa xuân thắm. 

Nhưng cũng lắm người tự hỏi, những lời khen tặng nầy có nghĩa gì đây! Trong khung 
cảnh gần ngày Giáo Hội mừng kỷ niệm Con Chúa Giáng Trần Cứu Độ muôn dân. Nhớ 
lại lời Thiên Sứ Gabriel chúc mừng Mẹ Maria “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở 
cùng Bà.” Lc. 1, 28 

Từ khi Mẹ Maria thốt lên hai tiếng XIN VÂNG, cuộc sống Mẹ gian khổ trăm bề. Vì Con 
mà tim Mẹ luôn bị mũi nhọn đâm thâu như lời ông Simeon tiên báo, Lc. 2, 34-35. Vì 
Con mà lòng Mẹ héo hon nhất là khi thấy Con bị người đời kết án, đọa đày đến nỗi 
không còn hình tượng người và khi thấy Con bị đóng đinh, bị treo trên đỉnh đồi 
Golgotha nắng cháy. 

Như chuyện đã rồi, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Ann cũng chỉ 
biết thốt lên hai tiếng XIN VÂNG. Xin vâng trong những lắng lo, trĩu nặng tâm tư vì từ 
lâu, giáo dân thầm mong một ngày nào đó Cộng Đoàn Giáo Xứ sẽ được TỰ CHỦ. 
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Những ngày cuối năm Dương Lịch 2020, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Xứ 
Saint Ann được Tòa Giám Mục Seattle khen vì phát triển khả quan hơn các giáo xứ bạn 
trong vùng. 

Khen vì số người theo và giữ đạo gia tăng. Số người tham dự Thánh Lễ nhất là Thánh 
Lễ ngày Chúa Nhật gia tăng. Số người thực hành các Bí Tích cũng gia tăng. Đặc biệt 
việc đóng góp tài chánh ổn định đủ để trang trải cho nhu cầu bảo trì cơ sở và các chi 
tiêu cần thiết khác của Giáo Xứ. 

Tâm lý chung, được khen, ai mà không hả dạ. Nhìn đời thấy cả một bầu trời màu hồng 
tựa ánh cầu vồng sau cơn mưa chiều ngày tháng hạ. Niềm hy vọng lan tỏa như những 
làn mây trắng lướt thướt bay trên bầu trời xanh giữa mùa xuân thắm. 

Nhưng cũng lắm người tự hỏi, những lời khen tặng nầy có nghĩa gì đây! Trong khung 
cảnh gần ngày Giáo Hội mừng kỷ niệm Con Chúa Giáng Trần Cứu Độ muôn dân. Nhớ 
lại lời Thiên Sứ Gabriel chúc mừng Mẹ Maria “Kính chào Bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa ở 
cùng Bà.” Lc. 1, 28 

Từ khi Mẹ Maria thốt lên hai tiếng XIN VÂNG, cuộc sống Mẹ gian khổ trăm bề. Vì Con 
mà tim Mẹ luôn bị mũi nhọn đâm thâu như lời ông Simeon tiên báo, Lc. 2, 34-35. Vì 
Con mà lòng Mẹ héo hon nhất là khi thấy Con bị người đời kết án, đọa đày đến nỗi 
không còn hình tượng người và khi thấy Con bị đóng đinh, bị treo trên đỉnh đồi 
Golgotha nắng cháy. 

Như chuyện đã rồi, Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Giáo Xứ Saint Ann cũng chỉ 
biết thốt lên hai tiếng XIN VÂNG. Xin vâng trong những lắng lo, trĩu nặng tâm tư vì từ 
lâu, giáo dân thầm mong một ngày nào đó Cộng Đoàn Giáo Xứ sẽ được TỰ CHỦ. 
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“...Cộng đoàn phát triển từ đây 

Tiến lên Tự Chủ tròn đầy ước mơ.” 

như hai câu kết của bài thơ ngắn mà một giáo dân đã thầm mơ, giấc mơ của những 
người “Ăn Nhờ Ở Đậu” đã lâu ngày. 

Ý tưởng lời Kinh Thánh của Thánh Sử Mattheu chợt đến trong lúc tâm tư người viết 
trĩu nặng, dày vò: “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” Mt. 11,30 

Chúa Giêsu ơi, cái ách, cái gánh của Giáo Phận Seattle tròng lên vai chúng con có nhẹ, 
có êm ái như ách của Chúa không? Hay chúng con lại phải lệ thuộc, lại phải hợp tác với 
Ban Mục Vụ các giáo xứ bạn trong việc hoạch định mọi việc liên quan đến sinh hoạt của 
cộng đoàn. Tương lai Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam của chúng con sẽ trôi dạt về đâu 
Chúa ơi...! Thầm mong Cộng Đoàn Việt Nam chúng con sẽ không giống như Cộng Đoàn 
người Đại Hàn trước đây, cũng sáp nhập vào Saint Ann rồi lại khăn gói ra đi lập giáo xứ 
riêng. 

Với bản tính chịu thương chịu khó, chăm chỉ làm việc, cần mẫn hy sinh của người Việt 
Nam như đã ăn sâu vào huyết quản từ ngàn đời nhất là hy sinh để phụng sự Chúa và 
phục vụ những lợi ích chung. Nhờ dòng máu nầy thôi thúc nhiều anh chị em, sau những 
giờ làm việc cực nhọc tại các công, tư sở để nuôi sống bản thân và gia đình, trước khi về 
nhà nghỉ ngơi, họ đã cùng nhau đến nhà thờ, giúp cộng đoàn giáo xứ tân trang lại cơ sở 
đã hơn 50 năm tuổi đời. Cơ sở Giáo Xứ Saint Ann có bộ mặt được khen hôm nay là nhờ 
nhiều công lao, nhiều sự hy sinh của anh chị em giáo dân Việt Nam. Họ chỉ biết ‘lấy 
công làm lời’ chứ không như người Mỹ, mọi việc chung từ nhỏ đến lớn phải thuê mướn. 
Thuê mướn ngay cả giáo dân của giáo xứ. 

Trình bày những điều nầy không phải để kể công, nhưng chỉ thầm mong các cấp lãnh 
đạo Giáo Phận, các Ban Mục Vụ Giáo Xứ bạn thấu hiểu nỗi lòng cùng nhau bàn bạc 
những khía cạnh tế nhị trong việc phục vụ, củng cố đức tin ngày càng thêm vững mạnh 
hơn trong sự hài hòa. Chưa chắc ‘có tiền mua tiên cũng được’ như người đời thường nói. 

Với tâm tình ưu tư, lo lắng cho tương lai giáo xứ của từng cá nhân cũng như của tất cả 
giáo dân trong Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam, chúng con thành tâm khiêm cung 
nguyện xin Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse cầu bầu để Chúa Thánh Linh soi sáng cho sự 
hiệp nhất các giáo xứ nầy sẽ trở nên Men, Muối hầu việc truyền giáo ngày thêm phát 
triển như lòng Chúa mong ước. 
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ứ đạo là Cộng Đoàn Thánh Giuse, Giáo Xứ Thánh Anna thuộc thành phố Tacoma, tiểu bang 
Washington nơi tôi đã sống và sinh hoạt. 

Thấm thoát tôi đã xa Cộng Đoàn Thánh Giuse năm năm rồi. Hồi tưởng lại năm 2009, lần đầu Cộng 
Đoàn gói bánh chưng, Thủy Tiên nói “Chị ra giúp Cộng Đoàn gói bánh chưng.” Mặc dù không biết 
gói bánh chưng hay bánh tét nhưng như có cái gì thôi thúc nên cũng đi họp và nhận xôi đậu xanh để 
làm nhân bánh. Lần đầu ra nhà bếp tôi rất ngại ngùng vì chưa bao giờ sinh hoạt chung với Cộng 
Đoàn, nhưng sự thân thiện vui vẻ và hướng dẫn của những anh chị đi trước làm tôi thấy vui và quên 
đi những lo sợ. 

Từ đó tôi bắt đầu thích sinh hoạt với Cộng Đoàn và Giáo Xứ, nơi được chia vui, sẻ buồn với mọi 
người trong Cộng Đoàn như đại gia đình. Những lần sinh hoạt giúp tôi tìm được niềm vui, và một 
phần nào đáp lại những hồng ân của Thiên Chúa, sự yêu thương của Công Đoàn đã dành cho tôi và 
gia đình. 

Cứ mỗi lần tới Tết Nguyên Đán là tôi lại háo hức, cùng với mọi người trong Cộng Đoàn chung tay 
gói bánh chưng, bánh tét (nói cho sang chứ tôi chưa gói bánh ở Cộng Đoàn bao giờ) để đem chiếc 
bánh truyền thống trong ngày Tết đến cho những người Việt tha hương, sống nơi đất khách quê 
người. Những ngày này tuy mệt nhưng vui, vì vừa làm vừa có dịp hàn huyên tâm sự với mọi người. 
Ra được cái bánh là công lao của bao người, từ Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, quý Sơ, quý cụ lớn 
tuổi, các anh chị, các em thanh thiếu niên, các em thiếu nhi, mọi người đều hăng say làm việc. Những 
kỷ niệm, yêu thương này mãi mãi là những ký ức đẹp, khiến tôi luôn nhớ Cộng Đoàn Thánh Giuse. 

Cứ tưởng dòng đời sẽ êm đềm trôi, nhưng Chúa đã cất ông xã tôi về với Chúa vào tháng 12, năm 
2015, vì vậy tôi phải xa Cộng Đoàn về sống với các con, gần chị em ở thành phố Carrollton, tiểu 
bang Texas. Những ngày đầu ở đây đi tham dự Thánh Lễ cũng là Giáo Xứ Việt Nam, nhưng tôi thấy 
thật lạc lõng và bơ vơ, có lẽ những kỷ niệm và nhớ thương Cộng Đoàn Thánh Giuse đã in sâu trong 
lòng, nên khó quên lãng. Đã năm năm trôi qua, tôi cũng đã hội nhập vào sinh hoạt với giáo xứ ở đây, 
nhưng tôi vẫn chưa tìm được cảm giác êm đềm trong ngôi nhà thân thương, vẫn lầm lẫn khi đi chợ 
hay đi nhà thờ nhìn thấy ông A bà B thuộc Cộng Đoàn Thánh Giuse, để rồi... phải nghẹn ngào thức 
tỉnh mình đang ở Texas, không phải là Tacoma, Washington. 

Với những email, tin tức nhận được từ Cộng Đoàn Thánh Giuse, tôi cảm nhận được những yêu 
thương, và như đang được ở trong ngôi nhà hạnh phúc của Cộng Đoàn và Giáo Xứ, vì vậy dù sống ở 
đâu, lúc nào tôi cũng mang trong lòng “Nỗi Lòng Người Xa Xứ Đạo”. 

Ngồi viết những dòng chữ này vào cuối năm 2020. Năm mới Tân Sửu 2021 sắp đến con xin kính 
chúc Cha Chánh Xứ, Thầy Phó Tế, quý Sơ và Cộng Đoàn Thánh Giuse năm mới dồi dào sức khỏe, 
hạnh phúc và tràn đầy hồng ân của Thiên Chúa. 

X 
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ầu năm mọi người ai cũng mong đón Xuân về vì không có ngày nào vui hơn ngày Tết. Năm 
nào con cũng mong đến Tết để con được mặc áo đẹp, múa hát với các bạn, ăn nhiều bánh 
ngon, và nhận được nhiều lì xì! Nhưng năm nay không khí Mùa Xuân không giống như 

những năm trước. Cả thế giới đã trải qua nhiều khó khăn và đau đớn hơn những năm trước. 
 
Xuân sắp về nhưng lòng người vẫn chưa thấy ổn. Những khó khăn này đã dạy cho con lòng biết ơn 
đến mọi người và tạ ơn Chúa với tất cả những gì Chúa ban cho con, nhất là gia đình con một gia đình 
đầy ắp yêu thương. Tết năm nay con chú ý đến ý nghĩa của “Mùng Một Tết Cha, Mùng Hai Tết Mẹ” 
để chia sẻ những lời tạ ơn dành cho ba mẹ con. 
 
Năm mới đến, ba mẹ già hơn thêm một tuổi nhưng với ba mẹ thì con vẫn là con gái út của ba mẹ yêu. 
Dịp Tết này, con xin gởi lời tạ ơn của con đến ba mẹ. Đúng ra mỗi ngày con phải nói với ba mẹ điều 
này vì không có ngày nào mà ba mẹ không cho cuộc sống của con tốt đẹp hơn.Trước hết, con cám ơn 
ba mẹ đã cho con tất cả, ba mẹ đã hy sinh cho gia đình. Hồi trước mẹ đi làm vất vả để lo cho chồng 
con, chắc mẹ buồn lắm vì mẹ chỉ được gặp gia đình mỗi buổi sáng sớm và đêm khuya thôi, vì mẹ đi 
làm suốt ngày và không được nghỉ nhiều. Giờ đây mẹ đi làm ít hơn nhưng mẹ vẫn làm bao nhiêu việc 
ở nhà. Lúc nào mẹ cũng làm việc hay nấu ăn, mẹ không bao giờ nghỉ. 
 
Ba yêu, con cám ơn ba vì ba là người luôn luôn ở nhà chăm sóc dạy dỗ con và một mình ba làm đủ 
mọi việc trong nhà khi mẹ đi làm. Mặc dù ba lớn tuổi rồi và mắt ba không thấy được nhiều, ba vẫn 
ráng làm hết việc nhà. Ba không bao giờ vì đôi mắt của mình làm ngăn trở những điều ba muốn làm. 
Ba chưa bao giờ chịu thua một điều gì hết và con cám ơn ba đã dạy cho con tính cương quyết này. 
 
Ba mẹ ơi, con muốn ba mẹ biết là con rất biết ơn vì tất cả những gì ba mẹ đã làm cho con, dù nhỏ 
hay lớn. Con nợ cuộc đời của con với ba mẹ vì ba mẹ là người đã sanh ra con và đưa con vào thế giới 
này, và ba mẹ đã làm tất cả mọi thứ để cho con có một cuộc sống hạnh phúc và tốt đẹp. Sau hết, con 
tạ ơn Chúa vì con được làm con của Chúa và là con của ba mẹ yêu. Con nghĩ rằng thế giới này không 
đủ từ ngữ để con có thể diễn tả lòng biết ơn của con với ba mẹ, hai từ nhỏ bé “cám ơn” không đủ để 
nói lên lòng biết ơn của con. Con cám ơn ba mẹ với tất cả tấm lòng, và con xin tạ ơn Chúa đã cho gia 
đình mình được bình an. Với con, ba mẹ là báu vật quý hơn bất cứ mọi thứ trên thế gian này. Tết sẽ 
không là cái Tết ý nghĩa trong đời con nếu con không có ba mẹ yêu. 
 
Con chúc ba mẹ một năm mới vui vẻ, khỏe mạnh, hạnh phúc, và đầy hồng ân và tình yêu của Thiên 
Chúa. 
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Vứt một năm lề mề vào sọt rác 

Tờ lịch cuối cùng cũng trốc gốc bay theo 

Vào năm mới tuyết giăng trắng phố 

Những buồn vui ai khóc, ai cười 

Vận mệnh hên xui ai nào biết được 

Một năm qua rồi, cũng rứa mà thôi 

Tính trật lất còn đây trong ký ức 

Mấy mùa xuân như nước chảy qua cầu. 
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Ánh bình minh khói sương mờ phủ 
Nhân ảnh ta chưa đủ hình người 
Xa xa vọng lại tiếng cười 
Người đi kẻ đến mua vui qua ngày 
  
Bầy chim biển chợt bay sà xuống 
Tiếng kêu la như muốn tranh phần 
Lòng ta cứ mãi phân vân 
Loài người đã có mấy lần hơn chim! 
  
Đây Vùng Vịnh, nhịp tim trăn trở 
Dân tứ xứ mừng rỡ kiếm ăn 
Bạc vàng bao kẻ lùng săn 
Để rồi chết thảm, đất bằng sóng dâng 
  
Đảo hoang giam giữ thân tù tội 
Chứng tích còn những nỗi xót xa 
Trăm năm trong cõi người ta 
Tham, sân, si, chính là nghiệp oan 

  
Nhìn thế sự bàng hoàng khôn xiết 
Thương cho đời mãi miết tìm vui 
Bỏ quên cái - túi - tình - người 
Trên đường đi bộ tiếng cười ầm vang 
  
Bao cảnh đẹp, nhà sang lóa mắt 
Những bước chân thoăn thoắt qua cầu 
Con người rồi sẽ về đâu 
Xã - hội - tục - hóa đi đầu là đây 
  
Bầy tội phạm như dây rừng thẳm 
Buộc thân người vào lắm bi thương 
Tả xung hữu đột trăm đường 
Tình người gục chết vì vương thói đời 
  
Nói sao cho cạn hết lời 
Tiếng chim vang vọng ngàn đời chẳng phai. 
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Già trẻ gái trai đều khoái Tết, 
Cỏ cây hoa lá cũng mừng Xuân. 

 
Đêm Ba Mươi nghe tiếng pháo nổ... Đùng !... Ờ… ờ... Tết  

Sáng Mùng Một ra chạm niêu đánh... Cộc !... À… à... Xuân 
 

Xuân tha hương, sầu thương về quê mẹ 
Tết xa nhà, buồn bã nhớ quê cha. 

 
Đêm Ba Mươi, đếm tờ lịch, ba mươi tờ buồn xa tháng cũ 

Sáng Mồng Một, ngắm cành mai, đơn một cành vui đón năm mới. 
 

Tết tha hương có bánh chưng, bánh tét sao không thấy Tết 
Xuân viễn xứ cũng cành đào, cành mai mà chẳng gặp Xuân. 

 
Tết xa nhà, không mai vàng, chợ đông vui Tết 

Xuân tha phương, chẳng mứt xanh, phố vắng buồn xuân. 
 

Sưu Tầm Internet 
 

Có là bao, ba vạn sáu ngàn ngày, được trăm cái Tết 
Ước gì nhỉ, một năm mười hai tháng, cả bốn mùa Xuân. 
  
Tối Ba Mươi, giơ cẳng đụng cây nêu, Ủa ! Tết ! 
Sáng Mồng Một, lắng tai nghe lời chúc, Ồ ! Xuân ! 
 
Thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ 
Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh 
 
Ðấp gốc cây cao, Tết đến thắp hương thơm đèn sáng, 
Khơi nguồn nước mát, Xuân về dâng trái ngọt hoa thơm. 
 
Ba vạn sáu ngàn ngày, góp lại chốc đà trăm bận Tết, 
Một năm muời hai tháng, ước chi đủ cả bốn mùa Xuân. 
 
Ủa! Tết đến rồi đó, chẳng lẽ trơ cùi cùng tuế nguyệt, 
Kìa! Xuân sang đấy ư, thôi đành mở múi với giang sơn. 
 
Ngào ngạt mùi hương, dẫu tại đất người, không mất gốc, 
Lung linh ánh lửa, dù xa quê cũ, chẳng quên nguồn. 
 
Xuân vẫn còn dài, hướng đến tương lai vùng đất mới, 
Tết dù đã ngắn, quay nhìn dĩ vãng cảnh người xưa. 
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Trở lại quê hương chiều nghiêng bóng 
Mưa buồn giăng kín gót tha nhân 
Mấy mươi năm chặng đường đâu ngắn 
Đời cổ lai chưa trót nợ trần 
 
Trở lại quê hương tìm bạn cũ 
Đứa còn, đứa mất, đứa xa quê 
Biết bao kỷ niệm còn in dấu 
Rừng keo thay thế những rặng tre 
 
Trở lại quê hương nghe biển khóc 
Ngọn Bắc phong thảm họa đau lòng 
Thuyền và bến hoang vu đời ngư phủ 
Xót xa đau quyền thế vẫn im ru 
 
Trở lại quê hương thời Covid 
Đời cách ly phố xá cũng hoang vu 
Em của ngày xưa thành góa phụ 
Ngồi ôm con nhìn thiên hạ bon chen  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trở lại quê hương, lòng quặn thắt 
Nơi chôn nhau, ngày cũ mất đâu rồi? 
Hồn ngẩn ngơ trông vời con nước nổi 
Sau cơn mưa, tắm mát khóm tre già 
 
Trở lại quê hương, tìm em thời tóc xõa 
Chưa cột đời nhau sao đã lãng quên 
Mười năm đèn sách đầy mơ ước 
Chinh chiến qua rồi, lại thấy buồn tênh 
 
Trở lại quê hương đầu đã bạc 
Một bóng ngày xanh đã thoáng qua 
Ta muốn níu thời gian quay về dĩ vãng 
Tìm chút hương xưa buổi xế tà… 
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 “Xuân xuân ơi 
xuân đã về 
Có nỗi vui nào vui 
hơn ngày xuân 
đến…” 
  
Vậy là không lâu nữa 
thôi, chúng ta sẽ 
bước sang một năm 
mới, một mùa xuân 
với biết bao hy vọng 
đang đến gần.  
 

Tạm biệt năm 2020 với đầy rẫy những khó khăn, trăn trở, những cuộc chia ly không ai mong muốn. 
Nhà nhà ai nấy đang đón chờ nàng tiên mùa Xuân đến, với bao ước vọng về một ngày mai sẽ tươi 
sáng hơn...  
  
Chẳng phải tự nhiên mà người ta lại yêu thích mùa xuân đến như vậy. Mùa xuân là mùa mở đầu cho 
một năm mới, là niềm hy vọng và niềm háo hức vô bờ với con người, muôn thú và cây cỏ. Cứ mỗi độ 
xuân về, tiết trời trở nên ấm áp hơn, có nhiều nắng và cây cối bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Trong đôi 
mắt và đôi tai của những người nghệ sĩ, đã có vô số những tác phẩm nghệ thuật ra đời, nào là hội 
họa, thi ca. Còn trong lòng của những người con xa xứ, xa quê hương Việt Nam, mùa xuân là mùa 
của sự đoàn viên, sự trở về, là niềm hạnh phúc và hy vọng của biết bao trái tim đang ngày đêm mong 
mỏi. Họ là những cánh chim đang khao khát tìm về tổ ấm của chính mình. Những cánh chim không 
mỏi ngày đêm chao lượn trên bầu trời của cuộc sống, của những miền đất lạ khắp nơi trên thế giới. 
  
Nhắc đến mùa xuân thì không thể không nhắc đến Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Và thật sự 
không có cái Tết nào hạnh phúc bằng Tết đoàn viên, cũng chẳng có cái Tết nào buồn như Tết của 
những người con xa xứ, tha phương cầu thực ở nơi xa xôi không phải quê cha đất mẹ, ngày ngày chỉ 
có một mình bươn chải đi làm đi học, cơm áo gạo tiền…. Ca dao Việt Nam có câu: 
  

“Dù ai buôn bán nơi đâu 
Nhớ đến ngày Tết rủ nhau mà về” 

 
Nhưng chắc có lẽ, Tết năm nay, các em du học sinh, các cô chú anh chị đi xuất khẩu lao động, hay 
các cô gái trẻ lấy chồng nước ngoài sẽ không có cơ hội về thăm quê nhà, đón Tết ấm cúng cùng gia 
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đình, bên ba mẹ, người thân. Văng vẳng đâu đó câu hát “Mẹ ơi xuân này con không về...” thật khiến 
người ta quặn lòng quá. Cơn dịch bệnh đổ ập xuống bắt đầu từ sau Tết năm ngoái 2020 kéo dài đến 
năm nay vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Nhà nhà ai nấy đang sống trong cảnh lầm than. Gia 
đình chia ly vì có người nhiễm bệnh không qua khỏi. Các hãng hàng không liên tiếp đóng cửa xuất 
nhập cảnh. Các anh chị em du học sinh, xuất khẩu lao động bị kẹt lại ở xứ người, phải xin tá túc ở 
nơi cửa chùa, nhà thờ. Những cô dâu trẻ lấy chồng xa xứ chỉ mong ngày Tết đến để trở về trong lòng 
bên người thân. Tất cả những hình ảnh ấy làm cho ta thật buồn và xót xa.  
 
Sẽ thật là thiếu sót nếu không nhắc đến những người anh hùng thầm lặng, những vị y- bác sĩ đã và 
đang ngày đêm túc trực bên giường bệnh với bộ đồ bảo hộ, nào kính bảo hộ, khẩu trang, nón, áo bịt 
kín từ đầu đến chân. Những vị y tá bác sĩ này phải làm việc trong môi trường ngột ngạt và áp lực về 
tinh thần khi phải đặt lên vai trọng trách cứu hàng triệu sinh mạng đang chiến đấu với dịch bệnh, 
mà chính bản thân những y bác sĩ này cũng đang đối diện với chính nguy hiểm khiến mình bị lây lan. 
Thương làm sao khi mà cái Tết đã gần kề, nhưng họ vẫn phải làm tăng ca ngày đêm để chữa bệnh, 
cứu người, hy sinh cả thời gian và buổi cơm Tết với gia đình thân yêu.  
  
Trong không khí trầm lắng trước thềm năm mới đón mừng Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, lòng 
tôi bỗng dưng bồi hồi xúc động, với một cảm giác miên man khó tả. Trong ký ức tôi vẫn còn nhớ rõ, 
ngày thơ bé khi còn ở Việt Nam, trước Tết một tuần, mẹ chở tôi trên chiếc xe máy quen thuộc, đi hết 
chợ này lại vòng khắp chợ kia. Mẹ tôi là người phụ nữ của công việc, mẹ luôn quay cuồng với vòng 
xoáy của lao động, kiếm tiền nuôi ba anh em tôi. Tuy bận rộn rất nhiều, nhưng mỗi ngày Tết, mẹ 
luôn tự tay đi chợ, chọn lựa các thực phẩm nấu cho những ngày xuân, mua hoa, trái cây, đồ dùng 
trang trí trong nhà… Đối với mẹ, công việc dù có bận rộn đến mấy, thì ngày Tết vẫn phải đầy đủ, 
chỉn chu. Tết là truyền thống của người Việt Nam, là dịp các thành viên trong gia đình gặp gỡ nhau, 
vui mừng ăn uống, kính nhớ đến ông bà, tổ tiên nội ngoại. Người ta đi làm dành dụm cả năm trời chủ 
yếu là để dành mua quà, lì xì cho những người thân yêu như một lời chúc, lời tri ân, hoặc đơn giản 
chỉ là để ai nấy cũng vui khi nhận được quà. Bây giờ khi đã lớn và có gia đình riêng, tôi lại bắt chước 
mẹ chuẩn bị cho ngày Tết của gia đình mình thật chu đáo. Nào bánh chưng, bánh tét, hoa mai, bao 
lì xì, hạt dưa, hạt mứt, trái cây, … Như mặc định, chỉ cần nhìn thấy bánh chưng, bánh tét, bao lì xì, 
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Cá nhân tôi nói riêng và tất cả mọi người trên toàn thế giới nói chung, 
đều ước mong cho dịch bệnh mau chóng qua đi. Kinh tế của thế giới sẽ 
phát triển trở lại, người dân lại trở về cuộc sống ấm no hạnh phúc. Các 
bạn du học sinh, các anh chị xuất khẩu lao động nước ngoài, hay các 
cô dâu trẻ lấy chồng phương xa,… sẽ được trở về thăm gia đình thân 
yêu. Mùa xuân năm nay, có lẽ ai cũng mang trong mình niềm hy vọng 
to lớn về sự bình an cho nhân loại. Ước mong rằng, Thiên Chúa sẽ 
dang rộng vòng tay, lắng nghe lời cầu nguyện của tất cả chúng ta, ban 
cho đất nước và người người được quốc thái dân an, luôn thái bình và 
thái hòa.   

57



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hấm thoát đã hai mươi bảy năm trôi qua thoáng như một giấc chiêm bao, kể từ ngày gia đình 
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Làm sao quên được những vui buồn của tuổi thơ ngày xưa ấy. Quê hương tôi đó, có cây cầu Cẩm Lệ 
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Bỗng một hôm làng tôi nhận được tin chẳng lành từ chính quyền đưa xuống: Kể cả các thôn làng 
chung quanh là phải giải tỏa để “Nhà Nước” xây dựng khu đô thị mới. Bước đầu có một số giáo dân 
không muốn rời xa ngôi nhà thờ, đến nơi ở mới cách khoảng năm cây số thôi không phải đi xa lắm, 
mãi đến bây giờ thì cũng đã xong. Giáo xứ tôi đã sát nhập vào Thành Phố Đà Nẵng, chỉ còn lại ngôi 
nhà thờ là vẫn uy nghi thi gan cùng tuế nguyệt và mỗi ngày càng có nhiều giáo dân ở các nơi khác 
đến mua đất và cất nhà, nên giáo xứ càng đông giáo dân hơn. 
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Có những lần tôi về thăm lại quê hương mong tìm lại những kỷ niệm vui buồn của một 
thời ấu thơ, nhưng tôi chẳng tìm được một kỷ niệm nào của thời xa xưa ấy, trên chính 
quê hương mình. Bởi nơi đó không còn như ngày xưa, người dân không còn phải vất 
vả cày sâu cuốc bẫm, những con đường đất thân thương, những lũy tre xanh, những 
bụi chuối sau vườn đã đi vào dĩ vãng. Còn đâu những thân dừa, những hàng cau cao 
vút, nhánh sông nhỏ uốn khúc quanh co bao bọc cánh đồng! 

 
Hình như có những mùa xuân luôn gắn liền với tôi qua những biến cố trong đời. Trước 
hết là biến cố Tết Mậu Thân năm 1968, thật là hãi hùng cho xứ đạo chúng tôi. Vào 
sáng mồng một Tết năm ấy, khoảng sáu giờ ba tôi gọi mẹ và chị em tôi thức dậy để đi 
lễ đầu năm. Sau khi thức dậy, tôi nghe có nhiều tiếng súng nổ. Ba tôi lại nói sao giờ 
nầy mà còn bắn giao thừa nhỉ, thường mấy năm trước đón giao thừa cũng có đốt pháo 
kết hợp với súng nên ông nghĩ vậy, (phải nói thêm là trong giáo xứ chúng tôi có hai 
xóm cách nhau một cánh đồng, xóm A là xóm nhà thờ, chúng tôi thuộc xóm B). Và 
sau đó ba tôi được chú tôi báo cho biết là VC về tấn công bên xóm nhà thờ. Một tin sét 
đánh, chị em tôi vừa sợ vừa láo nháo vì gia đình chị tôi cũng ở bên xóm nhà thờ, anh 
rễ cũng là lính. Cuối cùng VC bắn chết hết mười người trong giáo xứ, chúng vào nhà 
nào cứ thấy đàn ông, con trai là lôi ra bắn chết thật khủng khiếp. Trong dịp Tết mà 
giáo xứ gặp một đại nạn tang tóc, trong sự đau buồn lần lượt đưa tiễn những anh em 
đến nơi an nghĩ cuối cùng! 
 
Hơn nửa năm sau chúng tôi cũng chưa nguôi ngoai về cái Tết Mậu Thân đau thương 
ấy, con người cứ sống mãi trong lo âu sợ sệt như một cơn ác mộng. Rồi thời gian đâu 
cũng vào đấy, Chúa cho bình yên trở lại, mọi sự từ từ cũng lặng trôi. 
Mãi đến năm 1985, cũng vào dịp Tết nhằm ngày 13 Tháng Chạp âm lịch, mẹ tôi lặng 
lẽ ra đi sau vài ngày ốm đau, bỏ lại ba tôi thui thủi một mình trong căn nhà vắng lặng, 
vì anh em chúng tôi đã có gia đình ở riêng hết. Đây là một biến cố đau buồn cho chúng 
tôi! 
 
Sau khi định cư ở Hoa Kỳ này được ba năm, tôi chưa một lần về thăm ba được. Rồi 
cũng mùa xuân, vào ngày hai mươi Tháng Chạp âm lịch năm 1995 qua bao ngày tháng 
mỏi mòn chờ đợi, mà tôi vẫn không về thăm ba được, và ba đã nhắm mắt xuôi tay về 
với Chúa! Đó cũng là định mệnh, nhưng tôi thì tan nát cõi lòng! 
Thế rồi những mùa xuân tiếp tục trôi qua, gần đây nhất là mùa xuân năm 2017, vào 
ngày mồng sáu Tết anh trai tôi cũng ra đi trong sự an bài của Thiên Chúa với tuổi đời 
84. Những mùa xuân trong đời tôi thường đong đầy nước mắt! 
 
Tuy nhiên cũng có những mùa xuân tươi đẹp, tình yêu nở hoa. Vào mùa xuân Giáp Tý 
năm 1984 chúng tôi gặp gỡ và yêu nhau, qua sự tác động của Thiên Chúa chúng tôi 
tiến đến hôn nhân và xây dựng hạnh phúc gia đình. Cũng gặp nhiều khó khăn trở ngại 
nhưng chúng tôi đều vượt qua mọi gian nan thử thách để có được mái ấm gia đình bé 
nhỏ hôm nay. Chúng con tạ ơn Chúa đã đồng hành với chúng con trong suốt quãng 
đường dài, ba mươi sáu năm qua. Và chúng con an vui với cuộc sống hiện tại, những 
hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. 
 
Tacoma chiều cuối năm 2020. 
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Lần này nữa là mấy cái Tết đi qua trong cuộc đời ly xứ - Tết nơi xứ người sao mà tẻ 
nhạt, bình thường quá, biểu tượng của một mùa Xuân không phải những cánh én 
dập dìu trên trời xanh mây trắng, hay những cánh mai vàng lung linh đầu ngõ mà 
ngược lại ngọn Bắc phong vi vút kéo theo những bông tuyết trắng xóa trân trọng 
báo Xuân về! 

Làm sao tìm lại được hương vị ngọt ngào của một cái Tết quê hương với những “thịt 
mỡ, dưa hành, câu đối đỏ - Cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh” của một thời bình 
yên trong quá khứ. Nào cùng những bận rộn nhất là trong những ngày giáp Tết, 
quả thật về với trăm mối bên lòng, tất bật ngược xuôi lo toan cho một cái Tết để 
“Tháng Giêng là tháng ‘ăn chơi’.” 

Chiều 23 Tháng Chạp chuẩn bị quà cáp, lương thảo cho cuộc hành trình thần Táo 
về chầu Ngọc Hoàng báo bẩm sinh hoạt của trần gian, thanh toán sổ sách cuối năm 
với nhà Trời và thanh thản đón một năm mới với mọi sự mới. 

Buổi chợ Ba Mươi là buổi chợ cuối năm đông như kiến mà Đoàn Văn Cừ diễn tả 
trong Chợ Tết “Người mua bán ra vào đầy cổng chợ... Chợ tưng bừng như thế đến 
gần đêm.” 

Người ta tranh mua, tranh bán trong ngày cuối cùng này, để rồi ngày mai năm mới 
chợ đâu có đông, phải mất ba ngày chợ mới nhóm lại và cái đêm đó … Đêm Ba Mươi 
cái đêm trừ tịch linh thiêng theo quan niệm Á Đông, sự giao thoa giữa cũ và mới 
từng phút từng giây. Buổi chiều Ba Mươi quét dọn bàn thờ, chưng bày lễ vật đồng 
thời lên nhang đèn bánh trái, xôi thịt ... cúng ngoài sân và trong nhà gọi là rước 
ông bà về hưởng Tết cùng gia đình và rồi cùng gia đình quay quần bên bếp ấm đêm 
Giao Thừa để đón chào năm mới. Tất cả thật gần trong trí nhớ nhưng thật sự đã xa 
khuất ngàn xa ở bên kia bờ biển lớn. 

Vâng! Cứ mỗi độ trời trở mình để thai nghén mùa Xuân mới thì người Việt tha 
hương khắp năm châu bốn bể chừng như ngậm ngùi nhiều hơn cho thân phận lưu 
vong, biệt xứ và dòng đời trôi cứ mãi trôi, chúng ta cứ mãi nhớ nhung diệu vợi... 
Nhớ lắm những ngày giáp Tết nơi quê nhà và chỉ có nơi ấy mới có được cái không 
gian diệu kỳ ấm cúng và thân thương ấy, cái đầm ấm của mẹ, của cha, của anh chị 
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em và bà con hàng xóm láng giềng. Còn nơi đây chúng ta cứ cặm cụi làm việc ray 
rứt nhớ thương với hoài mong sẽ có được một mùa Xuân trùng phùng trên quê mẹ 
dấu yêu. 

Và ngoài kia mùa Xuân đã vẫy tay mời gọi giữa trời Tây tuyết trắng phủ ngập lối 
đi đã dẫn tôi về với luỹ tre xanh với ngôi đình làng với cây cốc sào đầu thôn với bến 
sông xưa và với một Sài Gòn thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa là Hòn Ngọc Viễn 
Đông nay chỉ còn cái tên trong kỷ niệm. 

Năm mới với người dân quê Việt Nam là sự hòa giải thứ tha, để cùng ngồi lại bên 
nhau bên cốc rượu, chén trà, bánh mứt vừa cay vừa ngọt như cuộc đời từng trải. Do 
vậy tất cả những gì không nên làm mất đi điều may mắn đều phải được cấm kỵ 
trong ngày đầu năm mới để tạo điều may và hòa khí cho cả năm. 

Tết là một cái mốc, một khởi điểm cho mọi toan tính, những may rủi cho môt năm 
cho nên người dân quê Việt Nam thường đặt ra những cấm kỵ truyền tụng trong 
nhân gian như: ngày Mùng Một không quét nhà, không giặt giũ như vậy là là xua 
đuổi sự may mắn; không cãi cọ, rầy la, không được chải tóc tránh sự rắc rối trong 
năm... 

“Có đói cũng ba ngày Tết, có hết cũng ba ngày mùa” câu ca dao này nói lên tính 
quan trọng của Tết; do vậy nhà nào giàu hay nghèo cũng phải chuẩn bị cho một cái 
Tết thật đầy đủ nào hoa, nào liễng, nào đối đều được mua về hay đem ra chưng bày. 

 Giây phút thiêng liêng nhất là Lễ Giao Thừa, mọi người ai ở nhà nấy không được 
ra ngoài, ngồi lại với nhau yên lặng quên đi những lo toan, quên đi những mưu mô 
cạnh tranh nghiệt ngã, lắng đọng tâm hồn hướng thượng để chiêm nghiệm những sự 
tốt lành hơn. 

Và nhất là để lắng nghe con vật gì lên tiếng trước để báo hiệu sự khởi sắc trong 
năm. 
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Quê tôi Đà Lạt thân yêu 
Sương mù phủ kín trên triền đồi thông 
Khi trời chuyển tiết sang đông 
Đậu nành uống nóng ấm lòng tuổi thơ. 
  
Học trò lứa tuổi đang mơ 
Áo dài màu trắng mẹ vừa mới may 
Thăng Long lưu bút trao tay 
Nghẹn ngào lưu luyến lúc ngày biệt ly. 
  
Mùa đông theo bước tôi đi 
Đi xa xa lắm ít khi được về 
Hồn thơ đi lạc xa quê 
Tìm trong cõi nhớ đường Lê Đại Hành. 
  
Xa quê từ tuổi còn xanh 
Thu qua đông tới mong manh tháng ngày  
Miên man nỗi nhớ mây bay 
Đọc đây lưu bút cho khuây nỗi lòng. 
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uân đến. Mùa Xuân là mùa mở đầu trong một năm mới, là mùa 
mà mọi người đều háo hức, trông mong. Mùa Xuân là mùa hoa 
lá đâm chồi nẩy lộc, hoa nở nhiều màu sắc, đua chen nhau đầy 

hương thơm. Mùa Xuân là mùa đến sau một mùa đông với tiết trời lạnh 
giá, sau một mùa thu với cây cối ủ rũ, hoa lá rơi rụng đầy sân. Mùa Xuân 
đến như đem đến cho đất trời một màu áo mới, một không khí tươi vui, 
lòng người cũng đầy sự vui vẻ, trao cho nhau lời hay ý đẹp, đem những 
lời chúc ngọt ngào nhất, hay ho nhất dành tặng cho những bạn bè, người 
thân yêu của chúng ta. 

 
 
 
 
 
 
 

CUNG kính mời nhau chén rượu nồng 
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong 
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ 
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng 
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết 
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông 
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn 
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong 
(Thơ sưu tầm) 
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Câu chuyện này tôi đã nghe nhiều lần từ nhỏ nhưng không thấy được truyền bá trong dân gian. 
Bây giờ tôi xin mạn phép được kể lại, nếu có gì sai xin cho tôi biết. 
 
Câu chuyện khởi đầu sau khi Thiên Chúa sáng tạo trời đất, ánh sáng, bóng tối, ngày và đêm.  
Người còn lập ra đất và biển, thực vật và động vật. Trên hết tất cả Người tạo ra con người theo 
hình ảnh của Thiên Chúa để làm chủ mọi loài. Chúa còn giao cho con người nhiệm vụ đặt tên 
cho các loài vật. Cứ mỗi loại đến trước mặt, con người đều đưa ra những tên thật là hay để đặt 
cho chúng. Con người thật cố gắng để chọn những tên thật đẹp cho từng con vật như họa mi, 
thiên nga. Những con vật trung thành với con người sẽ được đặc biệt đặt những tên thật đẹp 
chẳng hạn như con trâu tượng trưng cho “trân châu”, mèo tượng trưng cho “mỹ miều”.  Nhưng 
riêng con vật mà con người ghét nhất đó là con chuột thì con người đặt tên là chột (với mong 
ước nó bị thui chột đi) vì con người rất ghét con vật lười biếng lại hay phá phách mùa màng và 
đồ ăn trong nhà. 
  
Sau đó con người bị con rắn quyến rũ và bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, con người rất mệt mỏi 
vì phải tự mình làm việc để tự nuôi sống bản thân, vì thế con người than phiền với Thiên Chúa 
rằng con đã quá mệt rồi mà không có ai chịu giúp đỡ. Động lòng thương con người, Thiên Chúa 
liền tổ chức cuộc hội chọn ra 12 con vật để giúp đỡ con người trong mọi việc. Cuộc thi này cho 
phép tất cả mọi con vật trên thế giới tụ tập ở vườn địa đàng. Con vật nào chứng tỏ lòng trung 
thành với con người và sẽ được đứng tên trong bảng 12 con giáp. Và câu chuyện của chúng ta 
đã xảy ra vào lúc này, một câu chuyện về tình bạn giữa con trâu và con chột. 
 
Buổi sáng trước ngày hội một ngày, trâu khởi hành từ sớm vì nó cũng đã biết bản thân rất 
chậm trong việc đi đứng. Trâu còn chuẩn bị thật là nhiều món quà để mang tặng cho Thiên 
Chúa. Buổi sáng hôm đấy là một buổi sáng âm u, vì mây bao phủ tối sầm, và mưa rả rích cả 
ngày hôm trước. Đường đi thật gập ghềnh và khó khăn. Trâu cẩn thận bước đi thật chậm chạp 
trên đường từng chút từng chút một. Bỗng có một tiếng chút chít ở bên vệ đường. 
“Này anh trâu, anh đang đi đâu đấy? Có phải anh đi gặp mặt thi tuyển chọn 12 con giáp 
không?” 
Trâu quay lại thì ra đó là một chú chột đen thui và nhỏ xíu ốm nhắt nhìn đôi mắt thật tròn to 
và láu lỉnh.  
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Trâu mỉm cười và nói,  
“Vâng, đúng vậy. Tôi đang đi đến đó đấy. Còn anh sao anh đã bắt đầu đi chưa?” 
“Còn sớm quá mà sao anh lại vội vã thế, bộ anh thật sự muốn được ghi tên vào bảng 12 con 
giáp sao?” 
“Tôi không nhất thiết phải ghi tên vào bảng đó. Tôi có thể bầu cho bất kỳ ai cũng được. Mục 
đích của tôi là phụ giúp con người mà thôi nên dù không có tên trong danh sách tôi vẫn hết 
lòng với con người.” 
“Thế thì anh thật là tốt. Tôi nghĩ rằng con người rất ghét tôi, nên có lẽ tôi không được tên 
trong danh sách này đâu. Nhưng tôi cũng muốn đến thăm Thiên Chúa. Nếu có thể anh cho tôi 
đi cùng được không?  Nói thật nha, tôi không biết đường đi,” chuột nói. 
“Ồ, tôi rất sẵn sàng, anh cùng đi với tôi nhé. Tôi đang buồn là đoạn đường dài dễ buồn ngủ mà 
không có người đi cùng, có thêm người đi thì càng vui. Nào chúng ta đi thôi.” 
  
Chột vui mừng lon ton đi với trâu. Thiệt ra nó biết rành đường đi nhưng vẫn giả bộ không biết 
đường. Nó cũng chẳng muốn đi cùng với con trâu nhưng đã nhắm đến đống hàng mà trâu đang 
mang trên lưng. Dạo này nó rất là đói. Cũng đã lâu rồi, chột đã không được ăn no. Mà chột thì 
chẳng bao giờ được ăn no. Nó sống lây lất bằng cách lén ăn cắp các đồ ăn của con người. Mà 
con người lại rất ghét chột. Các con vật khác cũng hùa theo ghét chột. Sau khi được đặt tên 
xấu như vậy, mọi con vật đều xa lánh nó và tìm cách đánh đuổi nó. Chột sống chui sống lủi ở 
các ngóc ngách và lẩn trốn tất cả con người và con vật. Hôm nay nó đánh bạo ra mặt vì nó 
thấy con trâu đang đi với thật nhiều hành lý và đồ ăn. Nó hy vọng trên đường đi sẽ ăn cắp 
được một món nào đó thì ít ra cũng sống được huy hoàng vài ngày. Cứ tưởng thượng là nó thấy 
vui rồi. Nó phấn khởi quay qua hỏi trâu:  
“Sao anh đi sớm vậy? Ngày mai mới cần gặp Chúa mà.” 
“Thì anh thấy đó. Tôi rất chậm chạp và lại còn mang rất nhiều nhiều phẩm vật nữa.” 
“Nhưng Chúa đâu có bắt phải mang phẩm vật đâu sao anh mang chi nhiều.” 
“Thì tôi thấy chỉ có dịp này mới được gặp Người, nên sẵn tôi cũng làm ra được nhiều thứ nên 
mang tặng người luôn.  
Chột thở dài, “Tôi lại không có gì cho Người hết, không biết Người có ghét tôi không?”  
“Thiên Chúa luôn yêu tất cả mà làm sao có chuyện đó. Mà anh đừng lo. Nếu anh muốn thì tôi 
sẽ nói là đây là quà tặng của cả tôi và anh để anh không thấy hổ thẹn.”  
“Sao lại như vậy được? Không được đâu. Phần của ai phải rõ ràng chứ.” 
“Hay như vậy nè. Bây giờ anh đi lên đống hàng trên lưng tôi và lựa ra một món để làm quà 
tặng cho Chúa nhé.” 
“Thôi tôi ngại lắm. Ai lại làm thế. Kẻ không có công sao lại được hưởng chớ.” 
“Đâu có sao. Tất cả đều là của Thiên Chúa mà. Tôi chỉ chia sẻ của cải của Người mà thôi.” 
“Nếu anh đã nói như vậy thì tôi xin phép nhé.” 
Nói xong chột nhảy tót lên lưng trâu và bắt đầu lục lọi các món quà của trâu. Nó sáng mắt khi 
thấy các thực phẩm như lúa, cải, cà rốt. Ôi lại còn có cả bơ, phomat, sữa và có bao nhiêu loại 
trái cây. Lúc đầu chột khéo léo nếm mỗi thứ một chút để trâu khỏi nghi ngờ. Nhưng đến khi 
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lên cơn tham ăn nổi lên, nó bắt đầu ăn thả dàn, đồ ăn bắt đầu rớt ra trên đường. Trong khi đó, 
trâu vẫn vô tư vừa đi vừa hỏi: 
“Anh đã lựa được món anh thích chưa? Anh lấy nhiều món cũng được.” 
“ Tôi vẫn còn đang lựa đây vì tôi sợ nhiều quá thì tôi không mang được.” 
“ À, chuyện đó anh đừng lo. Tôi sẽ mang tất cả.” 
“ Sao tôi lại có thể làm phiền anh như vậy được.” 
“Trước sau thì tôi cũng vẫn mang đi mà. Không phiền gì đâu. Anh lấy đi thì tôi càng vui.” 
  
Chột vẫn ăn mải miết trong khi ầm ừ trả lời trâu. No căng bụng, chột bắt đầu thiu thiu ngủ. 
Nó cũng chẳng buồn xuống đi bộ với trâu. Trời vừa tối vừa lạnh, chột liền chui vào đống lúa 
và ngủ thẳng chằng thèm tiếp chuyện với trâu. Trâu vẫn cứ vừa đi vừa nói cho đến khi nghe 
được tiếng ngáy của chột thì nó mỉm cười mà tiếp tục lạch cạch đi. Trâu đã quen việc mang cày 
bừa nên việc mang đống hàng hóa chẳng là vấn đề gì cả. 
  
Trời tối dần. Trâu không thấy đường được nữa nên nó tìm một gốc cây thật lớn và dừng lại. 
Hạ các hành lý xuống, nó cười khẽ khi thấy chột đang cuộn tròn trong đống lúa. Nó khẽ lay 
chột: 
“Anh chột ơi, tôi phải nghỉ ngơi rồi. Tối quá tôi không thấy đường đi vả lại tôi cần ăn một 
chút.” 
Không có gì hiệu quả bằng cái từ “ăn”. Chột vội mở mắt và leo ra khỏi đống lúa ấm áp. Nó 
nhảy ra và lại gần trâu và khi nó thấy trâu đang nhai cỏ, nó chợt khựng lại. Nó thắc mắc:  
“Sao anh lại ăn thứ này được. Anh mang theo quá chừng các món ngon mà không ăn. Sao 
không lấy một mớ lúa non thơm lừng mà ăn. Anh không thích à?” 
“Có chớ. Ai mà không thích. Nhưng đây là quà tôi dâng cho Thiên Chúa nên tôi nguyện hy 
sinh. Tôi cũng quen ăn cỏ mỗi ngày rồi. Mời anh ăn chung cho vui. Nói vậy chớ ăn cỏ ngọt lắm.  
Anh ăn thử đi.” 
Chột ngập ngừng bứt một cọng nhỏ xíu đưa lên nhấm nháp. So với các thứ trái cây thì cỏ không 
thấm vào đâu, vả lại bụng của chột vẫn còn đang no căng sau bữa ăn quá thịnh soạn. Nó nhả 
miếng cỏ đang nhai ra và nói:  
“Thôi ăn như vậy khô quá để tôi ra lấy cho anh ít nước uống nhé. Hình như tôi nghe có tiếng 
suối ở đâu đây.” 
Nói dứt lời, chột liền chạy thẳng mặc kệ trâu đang kêu lên “Anh đi sai hướng rồi. Đó là hướng 
về nhà. Muốn ra suối phải đi hướng ngược lại cơ mà.” 
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Dĩ nhiên là chột biết hướng đi của mình. Nó muốn về lại cái tổ của nó. Nó vừa đi vừa cười sự 
ngu ngốc của con trâu và cũng tự trách mình đã ngủ lâu quá khiến đường về nhà thật xa. Lẽ 
ra ăn xong là nó phải nhảy xuống chạy về nhà nhưng cái giường lúa thì quá ấm, và nằm trên 
lưng trâu thật êm dịu như đưa võng làm cho nó ngủ thiếp đi. Nó lại càng chạy nhanh hơn vì sợ 
trâu nhận ra nó đã phá quá nhiều đồ thì lại bắt đền nó. Một phần nó cũng thấy hối lỗi với trâu. 
Có lẽ đây là lần đầu tiên có một người bạn đối với nó tốt như vậy trong khi bao con vật khác 
đều ghét nó. Nhất là con mèo. Không biết lão mèo hình như có thù với nó hay sao mà cứ gặp 
nó là đuổi bắt. Nhiều khi lão bắt nó xong lại vờn tới vờn lui làm nó chết khiếp. Hàm răng nhọn 
hoắt của mèo chính là nỗi ám ảnh hằng đêm đối với chột. Nhiều lúc đang ngủ trong tổ kín đáo, 
mà nó cũng giật mình thức dậy nhìn quanh vì thấy hình như cặp mắt sáng loáng của mèo đang 
nhìn nó.  
Kìa chột đang tỉnh hay mơ đây. Sao chột lại thấy cặp mắt của mèo đang nhìn nó như hai ngọn 
đèn vậy. Chột đang mơ nữa à. Không, đó là sự thật. Đó là mèo. Nó đang chạy theo chột. Chột 
hét thất thanh và tăng tốc chạy. Tại sao lại có gã mèo này. Gã chắc đã theo chột từ hồi đầu 
nhưng vì sợ trâu nên không dám lại gần. Bây giờ nó thấy chột một mình liền ra tay. Chột chạy. 
Chột hét. Chột kêu cứu nhưng liệu có ai thèm giúp con vật hôi hám và đểu giả như chột. Lão 
mèo đã đến rất gần rồi. Chột đã hết hy vọng rồi. Bụng ăn no lại làm cho nó chạy chậm đi nhiều. 
Đồ ăn chưa kịp tiêu hoá lại đang như sắp trào ra. Chột ơi.  Vậy là xong đời mày rồi nhé… 
  
Chột mở mắt. Cái đầu tiên nó thấy là hàm răng trắng nhỡn và cặp mắt đầy lo lắng của trâu. 
Chột thều thào:  
“Tôi chết rồi à. Đây là hỏa ngục phải không. Sao anh tốt vậy mà vẫn phải xuống hỏa ngục?” 
Trâu lại cười to hơn,  
“Nói bậy. Anh làm sao chết được, và đừng lo. Mọi người sẽ lên thiên đàng mà không ai xuống 
hỏa ngục đâu.” 
“Đâu phải mọi người ai cũng tốt như anh để lên thiên đàng”, chột rên rỉ, “sao tôi lại chưa chết. 
Rõ ràng gã mèo đã tóm được tôi rồi mà.” 
“Đúng anh đã bị tóm rồi. Tôi nghe tiếng anh la nên lật đật chạy đến xem. Tôi đến đúng lúc 
anh mèo chộp được anh. Tôi cũng sợ quá lật đật rống một tiếng thế là anh ấy bỏ chạy. Sau này 
gặp lại anh ấy thế nào tôi cũng phải xin lỗi.” 
“Anh đâu cần phải tốt với lão mèo đó. Hắn là kẻ giết người.” 
“Tôi nghĩ anh ấy chỉ giỡn với anh thôi.” 
“Trên người của tôi đang bị chảy máu vì bị gã quào mà anh không thấy sao? Chưa kể biết bao 
nhiêu vết sẹo trên người. Tai sao anh lại có thể tha thứ cho kẻ giết người như hắn, và làm bạn 
với đứa ăn cắp như tôi chớ...” 
Chột dừng lại vì nó biết là đã lỡ lời. Nó liếc nhìn trâu. Khuôn mặt thật ngô nghê và thành thật 
của trâu làm chột thêm tức. Tức cho cái ngu của người bạn, và tức cho sự gian tham lừa đảo 
của mình. Nó la lên: 
“Anh có biết tôi đã làm gì với anh không? Anh có biết tôi đã làm gì với anh không? Anh có biết 
là tôi đã ...” 
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“Tôi không biết. Tôi không cần biết. Đối với tôi anh là người tốt. Anh mèo cũng tốt. Mọi người 
đều là con cái của Thiên Chúa. Tôi phải yêu thương mọi người và đối xử với mọi người như 
nhau như anh em của mình vậy.” 
Chột bật dậy nhưng vội nhăn nhó vì các  vết thương trên người do móng mèo cắm sâu vào đã 
làm cho nó thật đau nhức. Nó phát ra tiếng rên và bật khóc. Khóc vì bị đau thì ít mà vì tủi hổ 
thì nhiều. Trâu hoảng hốt: 
“Anh bị đau lắm à. Để tôi đi kiếm có ai giúp được không nhé.” 
“Không cần đâu. Mà anh có kiếm thì cũng không ai chịu giúp cho thằng chột này đâu. Cuộc 
đời của tôi đã bị thui chột từ khi con người đặt cái tên đó cho tôi.” 
“Không đúng. Anh là người tốt. Con cái của Chúa đều là người tốt. Lần này khi gặp Chúa thì 
chúng ta hãy xin đổi tên cho anh đi. Nếu anh không muốn gặp ai cũng không sao. Cứ nằm nghỉ 
ở đây qua đêm nay thì chắc anh sẽ đỡ hơn. Đừng khóc. Anh vẫn còn sống thì vẫn phải vui 
mừng, dù cuộc sống của anh đầy gian khổ. Vì biết đâu đó là Thánh Giá anh phải mang. Như 
tôi nè. Cả đời tôi cũng cực khổ, phải cày bừa cả ngày chỉ được nghỉ một chút vào buổi tối với 
chỉ có ít cỏ khô nhai cho đỡ đói nhưng tôi vẫn chấp nhận. Mỗi người đều có nỗi khổ của mình. 
Mỗi ngày đều có cái khổ của nó. Khi ta chấp nhận Thánh Giá của mình thì ta sẽ cảm thấy nó 
đẹp và vui. Và khi nhìn thấy được kết quả của việc trồng trọt cày bừa thì tôi vẫn cảm thấy 
xứng đáng.” 
  
Bình minh lên nhưng vẫn không hứa hẹn một ngày tốt hơn. Trời vẫn mưa âm ỉ và lạnh cắt. 
Chột thức dậy, người nóng sốt vì các vết thương bắt đầu sưng và nhức. Nó quay sang nhìn trâu 
thì thấy nó đã sẵn sàng. Đồ đạc đã được cột gọn gàng trên lưng. Chột cảm thấy chột dạ. Nó 
biết là trâu đã thấy những món phẩm vật  bị phá nát nhưng trâu vẫn không hề trách móc nữa 
lời. Trâu tiến lại hỏi: 
“Anh còn đau lắm không?  Xin lỗi. Tôi biết anh đi lúc này rất đau cho anh nhưng bỏ anh ở đây 
một mình thì tôi không đành. Lỡ anh mèo lại đi ngang qua đây thì cũng không tốt.” 
”Anh đừng lo. Tôi đi được. Tôi rất muốn được gặp Chúa hôm nay để xin người đổi tên cho tôi.” 
“Tôi sẽ để anh nằm trên lưng tôi. Chỗ ấm và êm nhất. Anh đừng lo.” 
“Tôi không muốn làm phiền anh đâu. Tôi đã làm phiền quá nhiều rồi.” 
“Đừng anh chột. Hãy cho tôi một cơ hội được phục vụ anh đi. Chúa thích tôi làm như vậy mà.” 
  
Chột phải chịu thua trước sự nhiệt tình của trâu. Hai con vật lại tiếp tục đi. Đường càng lúc 
càng trơn trượt khó đi, và trâu lại càng đi thật chậm vì sợ chột bị đau. Mưa lại bắt đầu lớn hơn. 
Thỉnh thoảng sấm chớp lai nổi lên. Chợt có tiếng chột nói: 
“Anh trâu ơi, anh đi nhầm đường rồi. Anh phải quẹo hướng bên kia chớ.” 
“Tôi biết chớ nhưng nếu đi hướng kia xa lắm tôi sợ không kịp nên đi đường tắt.” 
“Đường này phải băng qua một con sông nước chảy xiết. Nguy hiểm lắm. Trời lại mưa lớn.” 
“Anh đừng lo. Tôi khoẻ như trâu mà. Tôi bơi giỏi lắm. Tôi bảo đảm chúng ta sẽ vượt qua con 
sông đó dễ dàng. Và không chừng khi tới bờ sông thì mưa sẽ tạnh đó.” 
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Mưa  vẫn không tạnh mà hình như còn lớn hơn khi hai con vật tời bên 
bờ sông. Chột lo lắng nói: 
“Anh có chắc là anh có thể bơi qua được không?  Tôi thấy nước chảy 
rất mạnh. Kìa còn có cả vài thanh gỗ trôi trên sông nữa. Thôi anh 
trâu à, tôi nghỉ chúng ta quay lại đi, hay anh quay lại đi đường kia 
một mình thôi. Tôi có thể ở lại đây chờ anh. Nếu anh bỏ lại các phẩm 
vật thì anh có thể chạy nhanh hơn và sẽ kịp đó. Tôi sẽ trông chừng 
cho anh, và tôi hứa sẽ không đụng đến chúng đâu. Chúng sẽ còn y 
nguyên khi anh quay về.” 
“Không, tôi không thể đến gặp Chúa với tay không được, và tôi càng 
không thể bỏ anh ở lại. Anh đừng lo, tôi sẽ đưa anh và các quà qua 
sông an toàn. Anh còn quan trọng hơn những món quà của tôi. Vườn 
Địa Đàng ở ngay bên kia sông, chỉ cần qua được con sông này là xong. 
Tôi tin là Chúa ngay bên kia sông và Người sẽ không để chúng ta bị 
chuyện gì đâu. Tin tôi đi, Chúa sẽ bảo vệ chúng ta mà.” 
Trâu chậm rãi bước xuống nước mang theo chột đang run cầm cập ở 
trên lưng. Trâu đi thật chậm nhưng dòng nước chảy xiết thật nguy 
hiểm, ngay cả khi không có mưa gió như hiện tại. Chột nghe tiếng 
trâu thở phì phò mà cảm thấy sốt ruột. Chợt nó nghe một tiếng động 
mạnh, một thanh gỗ đã đụng vào đầu của trâu khiến nó suýt ngã.  
Chột hét lên và nhảy ra khỏi lưng trâu. Trâu hốt hoảng: 
“Đừng, anh làm gì vậy. Quay trở lại đi, tôi không sao. Anh đang bị 
thương mà.  Anh không thể bơi được đâu.” 
“Không, tôi không thể ngồi yên được. Bây giờ anh cũng bị thương 
rồi.” 
“Anh lên lại đi, anh có xuống cũng đâu có làm nhẹ thêm cho tôi chút 
nào đâu, không chừng anh còn làm tôi lo thêm nữa.” 
“Ít ra tôi cũng có thể dẫn đường cho anh, coi kìa, thanh gỗ đã đụng 
vào mắt anh làm cho nó bị sưng rồi kìa, tôi có thể báo cho anh biết 
khi thấy các thanh khác. Nè, coi chừng có một thanh đang đến bên 
trái kìa.” 
Lại thêm một thanh gỗ, lại một thanh nữa trôi tới, và đột nhiên có rất 
nhiều thanh trôi nhanh theo dòng nước xiết và đụng liên tiếp vào 
người của trâu khiến nó lảo đảo và té xuống. Đống đồ nặng trên lưng 
đổ sang một bên làm trâu gần như không đứng dậy được.  Nó sặc sụa 
và lúc lắc đầu thật mạnh lấy hết sức đứng dậy. Chột la lên: 
“Anh bỏ lại hết đống đồ đó đi, anh sẽ bị chết nếu cố giữ nó.” 
“Tôi không sao, tôi sẽ không đến với Chúa mà không có quà tặng.” 
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“Nghe tôi đi, anh đã là một quà tặng cho Người rồi, những người có 
trái tim tốt sẽ luôn là một món quà cho Chúa. Tôi xin anh đó, hãy bỏ 
đi.”  
“Chúng ta đã gần tới rồi,” trâu bướng bỉnh nói, “anh có thấy bờ chưa 
kìa. Chỉ cần tôi ráng một chút sẽ tới . Dù tôi có chết cũng vẫn sẽ mang 
quà đến cho Người, ối Chúa ơi…” 
  
Đột nhiên trâu bị dòng nước xiết cuốn đi ra phía ngược ra ngoài, trong khi nó đang tới rất gần 
bờ. Dòng nước lôi trâu đi thật nhanh, đến nỗi chột chỉ kịp bám vào sừng của nó. Cả hai trôi 
thật nhanh theo dòng nước cho đến khi đống quà cùng dây nhợ trên lưng trâu bị mắc kẹt vào 
một mỏm đá ở giữa dòng sông. Trâu cố gắng vùng vẫy hết sức nhưng không thể thoát ra, nó 
lả đi và chìm dần. Chợt như có một phép lạ, trâu cố gắng chòi đạp để nổi lên.  Giữa tiếng nước 
xoáy, trâu hổn hển nói với chột: 
“Anh chột nè, nghe tôi nói một lần thôi nhé. Tôi không đủ sức bơi nữa. Tôi đã sai khi không 
nghe anh, nhưng anh vẫn có thể thoát được. Tôi sẽ hất anh thật mạnh về phía bờ sông và anh 
có thể bơi vào bờ. Nhớ khi gặp Chúa thì nói với người rằng tôi yêu Chúa, và đừng quên xin 
người đổi tên cho anh nhé.  Đi nào, đi.” 
Trước khi chột có thể trả lời thì trâu đã hất nó về phía bờ, và cũng nhờ nhỏ bé nên nó rơi vào 
đúng bờ sông. Chột quay lại và hét lên, nhưng trâu và món hàng vẫn mắc kẹt ở mỏm đá. Chột 
quay nhìn xung quanh xem có ai có thể giúp được nhưng bờ sông vắng tanh. Nhìn trâu đang 
mệt nhọc thở hắt, chột đã biết mình phải làm gì. Nó nhảy ngay xuống nước và cố gắng bơi lại 
phía của trâu. Sức của chột rất yếu, người vẫn đau nhức vì vết cào và mệt lả vì đã lăn lộn từ 
sáng đến giờ, nhưng nghĩ đến trâu đang sắp chết thì chột không còn cảm thấy mệt mỏi và đau 
đớn. Nó hình như không còn nghĩ gì đến sự sống còn của mình, mà chỉ nghĩ làm sao cứu được 
trâu. Và hình như Chúa cũng cảm động trước sự hy sinh của chột. Nước như chảy chậm lại, và 
bằng một phép màu nào đó chột trôi đến và bám được vào đống hàng trên lưng trâu. Chột vội 
vã cắn vào sợi dây cột hàng bằng tất cả các sức lực còn lại mà nó có. Một sợi đứt, hai sợi đứt, 
chỉ còn vài sợi nữa mà thôi, ráng lên chột ơi. Bạn của mày đang chết dần, xem anh ấy thở 
những hơi cuối cùng kìa. Chột cắn không ngừng, răng của nó tóe máu nhưng nó không còn cảm 
giác gì cả, nó chỉ nghĩ về trâu đang chờ nó giúp. Cuối cùng các sợi dây đã được cắn đứt và trâu 
đã được thoát ra. Và cũng nhờ một phép màu nào đó, dòng nước bỗng đổi ngược hướng về 
hướng bờ sông vườn Địa Đàng giúp cho chột có thể đẩy trâu về phía bờ. Chột vưa bơi, vừa đẩy 
và vừa hét gọi trâu tỉnh lại, nhưng trâu hình như vẫn bất động. Đến khi chột vừa cạn sức, thì 
hình như chân trâu cũng đã chạm được phần đất gần bờ. Trâu hặc lên một tiếng và nhoi lên bờ 
nhưng cũng đúng lúc đó, một dòng nước đột nhiên tràn ra và đẩy chột ra xa. Nếu như còn sức, 
thì chột đã có thể bơi ngược trở lại vì nó đã ở rất gần bờ nhưng bây giờ nó chỉ có thể mỉm cười 
và thả trôi mình đi. 
  
Chột không biết mình đang tỉnh hay mơ nhưng nó có thể cảm thấy cơ thể đang nằm gọn trong 
lòng của ai đó thật êm, thật ấm áp. Tiếng của Thiên Chúa khe khẽ bên tai nó: 
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“Con ngủ tiếp đi, không cần phải lo gì hết, con yêu của ta.” 
“Con là con yêu của Chúa sao?” Chuột mơ màng nói 
“Phải đó con.” 
“Nhưng con rất xấu xa. Con chỉ biết ăn cắp và làm hại người khác. Bạn của con, anh trâu, mới 
đúng là con yêu của Chúa.  Anh ấy tốt và giúp đỡ mọi người.  Anh ấy cho con ăn và không hề 
oán trách dù con đã phá hoại các món quà của anh ấy. Anh ấy còn cõng con trên lưng dù biết 
con đang lợi dụng lòng tốt của anh. Con không đáng là con yêu của Chúa đâu. Anh trâu mới 
đúng là đứa con yêu, và con hiểu tại sao con người rất thương anh ấy.” 
“Tất cả các con đều là con yêu của ta. Tất cả những ai biết yêu thương đến nỗi hy sinh thân 
mình vì người khác đều là con yêu của ta, vì các con đã thực hiện đúng điều răn của ta. Riêng 
con, từ một kẻ hư hỏng, con đã nhận ra lỗi lầm và quay về, thì con lại càng xứng đáng hơn với 
tình yêu của ta. Để thưởng cho con, ta sẽ đặt con làm người đứng đầu 12 con giáp. Và con biết 
không, ta nghĩ rằng cái tên chột không còn thích hợp với con nữa. Từ đây ta sẽ đặt lại tên con 
là chuột, nghĩa là con đã “chuộc” lại được các lỗi lầm ngày xưa rồi. Bây giờ con hãy nghỉ ngơi 
đi, ngày mai con sẽ có nhiều việc phải làm và con sẽ được gặp lại người bạn trâu của con nhé.  
Nghỉ ngơi đi con yêu của ta.” 
  
Không đợi Chúa nhắc lại, chuột (vâng chúng ta phải gọi tên mới của con vật này từ bây giờ) 
cuộn tròn người và ngủ thật say. Một giấc ngủ bình an và vui vẻ. Không còn phải lo sợ đói khát 
và nhất là không còn phải sợ đôi mắt sáng quắt của lão mèo nữa. Ngày mai, ngày mai, mọi sự 
sẽ khác. Tôi sẽ thành một người mới, một con yêu của Chúa … 
  
Đây là câu chuyện tôi đã được nghe kể lại. Mọi người sẽ nói với tôi làm gì có con chuột nào mà 
tốt như vậy, để làm con yêu của Chúa. Chuột ngày nay vẫn quậy phá, và hại con người cùng 
với mùa màng. Làm gì có chuyện chuột biết thương và hy sinh cho con trâu chớ. Thậm chí trâu 
rất ghét các con chuột. Bạn thân mến, hãy nhớ rằng ngày xưa đã có một chú chuột biết ăn năn 
hối lỗi, và nhất là biết hy sinh thân mình vì tình yêu, tin tôi đi. Ít nhất là tôi đã tin và hy vọng 
như vậy.  
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Chúa Đang Canh Táo 
Giờ ăn trưa ở một một trường tiểu học Công Giáo, các em đang xếp hàng dài trong căng tin 
để lấy đồ ăn. Phía đầu dãy có bày một khay chứa đầy táo. Cạnh đó là tờ giấy ghi chú của 
các Sơ dán trên khay: "Chỉ được lấy một quả thôi nhé. Chúa đang canh chừng các con đó." 
Nhưng "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba là... ", các Sơ đâu có ngờ rằng ở cuối dãy bên kia nơi có để 
một khay bánh cookie chocolate, một học sinh cũng ghi một tờ ghi chú dán lên khay: "Lấy 
bao nhiêu bánh cũng được, đừng lo vì Chúa đang canh táo ở bên kia." 
 
Người Đàn Bà Tội Lỗi 
Chúa Jesus đang ngồi trước người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình và lên tiếng bảo với 
đám đông rằng “Nếu ai không phạm tội, thì hãy ném đá đầu tiên.” Đột nhiên, một viên đá 
ném trúng vào sau đầu Người. Chúa Giêsu liền quay lại và than, "Mẹ à!" 
 
Chờ Một Giây 
Người đàn ông hỏi: Chúa ơi, một triệu năm đối với Chúa thì như thế nào? 
Chúa nói: Chỉ như một giây thôi con ạ 
Người đàn ông lại hỏi:  Vậy một triệu đô đối với Người thì như thế nào? 
Chúa đáp: Chỉ như một xu thôi 
Mừng quá, người đàn ông liền xin: Vậy Chúa cho con một xu nhé 
Chúa đáp: Chờ ta một giây nhé 
 
Chúa Lại Làm Phép Lạ 
Chặn xe một vị linh mục lại vì lái quá tốc độ, người cảnh sát tuần tra ngửi thấy mùi rượu 
trong hơi thở của vị linh mục. Sau khi nhìn thấy một chai rượu rỗng trên sàn, anh ta liền 
hỏi: “Cha ơi, cha đã uống rượu à?” "Không Cha chỉ uống nước lã thôi", vị linh mục nói, trong 
khi ngoéo ngón trỏ vô ngón giữa. Người cảnh sát lại hỏi,"Vậy tại sao con lại ngửi thấy mùi 
rượu?" Vị linh mục nhìn vào cái chai và nói, “Ngợi khen Chúa! Người lại làm phép lạ nữa 
rồi!” 
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Mẹ Của Người Làm Đấy  
Chúa Giêsu đi ngang qua Thiên Đường và nhìn thấy rất nhiều người đáng lẽ không được ở 
đó. Vì vậy, Người đã đến Cổng Thiên Đàng và hỏi Thánh Phêrô. "Phêrô, có chuyện gì đang 
xảy ra ở đây vậy? Những người này đáng lẽ không được vào trong này chứ!" Thánh Phêrô 
liền thưa: "Chúa ơi, không phải lỗi của con! Con đã đuổi họ đi rồi, nhưng mấy người này đi 
vòng ra cửa sau và Mẹ Ngài đã cho họ vào đấy ạ!" 
 
Sự Trợ Giúp Của Người Vợ 
Billy: Anh biết không, chính vợ tôi đã làm tôi tin vào tôn giáo. 
Joe: Thật không? 
Billy: Ừa, đúng vậy. Tại vì trước khi cưới cô ấy, tôi đâu có tin là có Hỏa Ngục. 
 
Quyết Định Làm Cha 
Sau khi đi lễ nhà thờ vào một buổi sáng Chúa Nhật, một cậu bé đột nhiên thông báo với mẹ 
của mình, “Mẹ ơi, con đã quyết định lớn lên sẽ trở thành linh mục.” “Ba Mẹ thì không sao, 
nhưng điều gì đã khiến con quyết định như vậy?” “Thì đó,”cậu bé nói,“Trước sau con cũng 
phải đến nhà thờ vào Chúa Nhật, nên con nghĩ thà đứng lên và la hét thì vui hơn là ngồi yên 
một chỗ và lắng nghe. ” 
 
Đèn Xanh 
Một cậu bé đang nghe một bài giảng quá dài và quá chán trong nhà thờ. Đột nhiên ngọn đèn 
nhà tạm màu đỏ đập vào mắt cậu. Kéo tay áo bố, cậu hỏi: "Bố ơi, khi đèn đổi màu xanh 
chúng ta đi được không?" 
 
Hãy Gõ Thì Sẽ Mở 
Vào một ngày Thứ Bảy, Cha Chánh Xứ 
đi ra ngoài thăm giáo dân của mình. 
Ngang qua một ngôi nhà, rõ ràng là có 
người ở nhà, nhưng không ai mở cửa dù 
Cha đã gõ cửa nhiều lần. Cuối cùng, Cha 
lấy tờ danh thiếp ra và viết “Khải Huyền 
3:20” ở mặt sau và dán vào cửa. “Nầy, ta 
đứng ngoài cửa mà gõ; nếu ai nghe tiếng 
ta mà mở cửa cho, thì ta sẽ vào cùng người 
ấy, ăn bữa tối với người, và người ấy sẽ ở 
với ta.” Ngày hôm sau, tấm danh thiếp đó 
lại xuất hiện trong giỏ thu tiền. Dưới lời 
nhắn của Cha là hàng chữ “Sáng Thế Ký 
3:10”. “Tôi có nghe tiếng Chúa trong 
vườn, và tôi sợ hãi, bởi vì tôi lõa lồ, nên 
phải đi ẩn mình.” 
 
Ban Thông Tin sưu tầm 
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ỗi năm khi Tết sắp đến, mình lại có một cảm giác bồi hồi khó tả trong lòng. 
Không còn nhỏ nữa nhưng vẫn có cảm xúc nôn nao, hồi hộp, mong chờ một cái gì 

đó mới mẻ mà có cả sự linh thiêng nữa.  

Có lẽ đó là sự hoài niệm, sự nhớ nhung thời gian mà ba vẫn còn. Từ những ngày trước 
Tết, mình hay xin đi chợ chung với má để được nhìn hàng quán, ngắm các cô các bà đi 
chợ chọn thực phẩm để nấu các món ăn quen thuộc cho những ngày Tết như thịt kho 
trứng, dưa giá, giò thủ, canh hầm khổ qua (để cho mọi sự khổ đau qua đi) ... Tiếng cười 
nói hỏi han nhau của các cô dì đi chợ làm nhộn nhịp cả không gian những ngày cận Tết.  

Về nhà mình cũng lăng xăng phụ với má và các chị lột củ kiệu để má ngâm chua. Ba và 
anh thì chạy ra các chỗ bán hoa để chọn một chậu mai vừa ý nhất, một vài chậu cúc hay 
mãn đình hồng. Lớn lên chút nữa, khi cả nhà chuẩn bị gói bánh chưng bánh tét, má cắt 
và ướp thịt và các chị ngâm nếp, đãi đậu xanh, mình cũng vô phụ lau lá, xếp lá. Mình 
ráng xếp sao cho những chiếc lá dong có các nếp gấp để khi bánh được gói xong là bốn 
nếp gấp giao nhau nhìn cho đẹp mắt.  

Tối 30 Tết, cả nhà cùng nhau đi nhà thờ để tạ ơn Thiên Chúa đã ban bình an cho gia 
đình cả năm qua. Khi ba không còn nữa, tuy buồn hơn nhưng cả nhà vẫn giữ truyền 
thống là sáng Mùng Một Tết, sau khi cả gia đình đi nhà thờ về thì mọi người bắt đầu 
chúc Tết má trước và sẽ chúc Tết nhau, mong nhiều điều may mắn sẽ đến với mọi người.  
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Những năm gần đây, gia đình nhỏ của mình định cư ở Thành Phố Tacoma, không 
còn gần gũi gia đình, không còn được ở gần má và các chị nên rất buồn! Không còn 
những sinh hoạt gia đình như trước đây nữa, nhưng may mắn là gia đình mình gia 
nhập Cộng Đoàn Công Giáo tại Giáo Xứ Thánh Anna, các con được tham gia các 
Lớp Giáo Lý, Việt Ngữ, Thiếu Nhi Thánh Thể… Tết đến, nhà thờ có những hoạt 
động như nấu bánh chưng, bánh tét rất vui. Mỗi người góp một tay, người người đều 
tham gia, từ một em nhỏ cho đến các cô chú lớn tuổi, ai cũng đến giúp và xem nhau 
như một đại gia đình. Thánh Lễ đầu năm mới cũng chúc thọ các vị cao niên, phát 
Lộc cho các gia đình trong giáo xứ.  

Mọi hoạt động của giáo xứ đang ổn định nhưng từ tháng 3 năm 2020 đại dịch 
Corona Virus làm mọi sự bị ngưng trệ, từ các Thánh Lễ đến các sinh hoạt, các hoạt 
động của giáo xứ đều bị ảnh hưởng! 

Chuẩn bị bước qua một năm mới, mong mọi sự sẽ trở lại bình thường như trước đây, 
mọi sinh hoạt trong giáo xứ sẽ phát triển hơn. Mong một mùa “Xuân Hy Vọng”, 
niềm vui của đất trời hòa hợp với nhau, mong Cha Chánh Xứ luôn được bình an để 
Ngài dẫn dắt đoàn chiên của Ngài luôn đi đúng hướng mà Thiên Chúa đã định ra. 
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in chợt thức giấc khi nghe tiếng động khá lớn nhưng chưa kịp mở mắt thì 
chợt bên tai nghe tiếng suỵt khẽ khiến anh tò mò không mở mắt liền. Tiếng 
nói ấy nghe rất nhỏ nhẹ và dễ thương: 

“Anh làm nhẹ một chút coi, kẻo cậu chủ lại ngồi dậy.” 
Và một tiếng ồm ồm trả lời: 
“Xin lỗi, tôi vui quá nên nhảy mừng hơi mạnh, nhưng chắc cậu ấy chưa tỉnh đâu vì mắt vẫn 
còn nhắm kìa.” 
“Tôi biết, lần này anh may mắn đó, chứ không thì biết đến lúc nào tôi mới bàn giao việc cho 
anh được. Đã hết năm rồi mà mình còn rất nhiều chuyện chưa xong.” 
 
Tin khẽ hé mí mắt để xem ai đang nói chuyện, thì chợt nhận ra tiếng nói phát ra từ hai bức 
tượng trong bộ 12 con giáp mà gia đình đã để lại từ rất nhiều năm. Từ lâu anh đã rất muốn 
đem bỏ đi vì nó không phù hợp với các trang trí trong nhà. Tin chuộng phong cách hiện đại 
và trang trí nhà cửa theo lối ấy từ màu sơn, đồ đạc và các vật dụng trong nhà. Bộ tượng này 
bố mẹ anh đã mang vào cách đây 10 năm khi dọn vô ở chung và dù anh nói cách nào cũng 
không bỏ đi. “Đây là đồ gia truyền mà, đâu có bỏ đi được.” đó là câu trả lời mỗi khi Tin dọn 
dẹp và muốn bỏ đi các đồ không hợp. Đôi khi anh cũng hơi bực mình nhưng phải ráng chịu 
và để bộ tượng này ở tận trên nóc tủ để không bao giờ nhìn thấy nó.  Bộ tượng 12 con giáp 
này chiếm khá nhiều chỗ nhưng cũng phải công nhận rằng mỗi tượng đều được điêu khắc rất 
đẹp theo từng đặc tính của mỗi con: nhanh nhẹn, láu lỉnh, chân thật, hay xảo trá. Nhưng có 
một điều chắc chắn rằng Tin không bao giờ có thể tưởng tượng rằng sẽ có ngày các bức 
tượng này có thể nói như con người. “Thật đáng sợ, vậy làm mình càng có lý do để mang bỏ 
các bức tượng này rồi.”, Tin thầm nghĩ. 

 
Vẫn tiếng nhỏ nhẹ phát ra từ bức tượng chuột: 
“Anh nhanh lên để tôi nói nốt các việc của năm vừa qua và bàn giao 
năm mới cho anh, để tôi được nghỉ thêm 11 năm nữa. Cái tật lề mề của 
anh chẳng bao giờ thay đổi hết!  Anh có nhớ lẽ ra anh đã đứng đầu mọi 
con giáp nhưng rốt cuộc tôi lại là người đến trước, dù anh đã bắt đầu đi 
từ sớm.” 
 
“Chớ không phải là tại anh giành trước sao? Chính tôi là người đã cõng 
anh vì đường rất lầy lội, để phút cuối anh nhảy vọt lên chiếm vị trí đầu 
khi Thượng Đế bắt đầu phân chia thứ tự của 12 tướng tinh của nhân 
loại.” 

T 
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“Ah, cái này thì không đúng. Tôi lúc đó đang đứng trên lưng anh, không dè anh hất tôi lên 
trên đó chớ.” 
“Không phải, lúc đó tôi bị vấp té, nhưng anh đã vội nhào lên. Nếu thực sự anh không muốn 
đứng đầu thì đã có thể nhường rồi.” 
“Làm sao mà nhường được khi lúc đó Thượng Đế đã cười và nắm lấy tôi rồi. Nhưng thôi, 
mỗi lần mình bàn chuyện là phải cãi nhau về chuyện này hết nửa thời gian rồi. Hãy nói về 
chủ đề chính đi vì mình không còn nhiều thời gian nữa. Hôm nay tôi phải giao lại hết cho 
anh vì tôi mệt quá rồi! Cả năm nay tôi bị biết bao nhiêu là dịch bệnh đến nỗi tôi không biết 
làm sao để có thể thoát ra được cái ách này nữa. Hy vọng là anh khỏe mạnh thì sẽ giúp cho 
bệnh mau hết chớ bé tí xíu như tôi thiệt là không gánh nỗi. Đã có trên 23 triệu người nhiễm 
bệnh và trên 400 ngàn người chết vì Corona rồi.  Nước Mỹ của chúng ta đứng đầu dịch bệnh 
trên thế giới.  Mọi người đều lo lắng cho tương lai của nước Mỹ. Mọi công việc làm ăn đều bị 
đình trệ, và nhà nước đã tốn không ít tiền để chạy chữa và giúp đỡ người dân.” 
“Trời ơi, chuyện gì mà ghê gớm vậy? Liệu tôi có làm nổi không đây?” 
“Không nổi cũng phải làm chớ sao. Anh cũng may mắn lắm vì dù sao cũng đã có tia hy vọng 
cuối đường hầm rồi.” 
“Ý anh là sao?” Trâu chậm chạp hỏi. 
“Thì mới gần đây đã có vacxin để chữa bệnh rồi, sao mà anh chậm thông tin quá vậy? Làm 
sao mà người ta có thể tin anh dẫn dắt thêm một năm kế tiếp chớ?” 
“Tại vì năm nay tôi chủ yếu theo dõi tin thức bầu cử nước Mỹ nên chẳng để ý đến chuyện 
khác. Năm nay tình hình trong nước thật sôi động với nhiều tin tức quá mà. Tôi cũng biết là 
tôi cần phải chuẩn bị cho nhiệm vụ của tôi chớ. Tôi biết phải nắm bắt thông tin của cả ba 
phần, tin tức quốc gia, tin tức địa phương, và tin tức của chủ nhà. Biết chớ, biết chớ … “ 
“Nếu biết vậy thì ai sẽ là tổng thống mới của nước Mỹ này?” 
“Ông Joe Biden chớ ai, biết từ ngay sau khi bầu cử cơ mà.” 
“Không đúng, điều này vẫn chưa quyết định cho đến ngày 6 tháng 1 nhé.”   
“Ai đúng rồi tôi quên mất, nhưng cũng may mà mọi chuyện được suôn xẻ tuy có bị chút trục 
trặc trong ngày quyết định ai là Tổng Thống tại Tòa Quốc Hội. Tôi vẫn nhớ là quốc gia sẽ 
có vị nữ phó tổng thống đầu tiên là bà Kamala Harris nhé. Tôi còn biết Thượng Viện và Hạ 
Viện đều thuộc về Dân Chủ.” 
“Ghê nhỉ! Tôi không ngờ chúng mình lại có một nhà chính trị rành rẽ như vậy. Thế còn 
chuyện của địa phương anh đã biết được chuyện gì nào? Chắc là anh không biết rồi. Tôi biết 
tính của anh mà, chỉ có thể tập trung vào một chuyện thôi. Anh đã tập trung vào chuyện 
quốc gia rồi thì chắc không thể biết vào chuyện địa phương, nhất là chuyện hội nhập của các 
nhà thờ ở Quận Pierce này phải không?” 
“Tôi chịu, thật sự không biết. Anh nói là Nhà Thờ Saint Ann của chúng ta sẽ bị thay đổi 
sao? Năm vừa qua chúng ta đã làm rất nhiều chuyện mà… Tôi nhớ là có rất nhiều sửa chữa 
cho các trường học, văn phòng, Nhà Xứ… Chúng ta góp sức rất nhiều. Còn nữa các hoạt 
động của Giáo Xứ và Cộng Đoàn thật sôi nổi. Vậy việc gì đã xảy ra vậy?” 
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“Để từ từ tôi kể cho nghe nhé. Năm vừa qua thật là không may cho nước 
Mỹ và nhà thờ chúng ta. Hồi đầu năm cộng đoàn chúng ta đang phát triển 
mạnh với chương trình bánh chưng bánh tét, Lễ Tết, và Liên Hoan Tết.  
Sẵn trớn chúng ta bước vào Mùa Chay thật sốt sắng và có lẽ lập được kỷ 
lục là lần đầu tổ chức được chương trình Thánh Ca Mùa Chay. Mọi người 
thật vui và hăng say thì bệnh Covid bắt đầu hoành hoành. Tòa Tổng phải 
dừng các Thánh Lễ và chỉ cho tổ chức lễ trực tuyến. Đáng hãnh diện là 
chúng ta có đội ngũ lãnh đạo thật sốt sắng do anh Lương, anh Tân và chị 
Nghĩa dẫn đầu. Thêm vào sự phụ giúp của các Sơ, nhà thờ chúng ta là một 
trong những số ít có thể bảo đảm các Thánh Lễ tiếng Anh và tiếng Việt 
trong dịch bệnh. Thật là cảm động khi chúng ta còn có thể tổ chức các buổi 
đọc kinh và Chầu do các Sơ hay các ca đoàn/ ban ngành phụ trách. Đức tin 
của mọi người vẫn đứng vững dù cuộc thử thách này rất khắc nghiệt.  Các 
thông tin và Bản Tin Hiệp Nhất vẫn được gởi tới giáo dân qua email, 
facebook và website của Giáo Xứ và Cộng Đoàn.  Lịch Công Giáo vẫn được 
phát hành và gởi đến tận nhà mỗi người. Tôi thật cảm động khi chúng ta 
vẫn có thể tiếp tục cả chương trình Lễ Giáng Sinh với Diễn Nguyện Giáng 
Sinh bằng Video, tuy đơn sơ nhưng vẫn thật trang trọng.” 
“Nghe hay quá anh chuột ơi, nhưng vì sao mình phải ngừng hoạt động vậy? Tôi tưởng là 
mình đã có kế hoạch làm một Giáo Xứ độc lập mà?” 
“Không, anh cũng như nhiều người khác đã nghỉ hơi sai rồi. Không phải là ngừng hoạt động. 
Chúng ta được gộp lại với các giáo xứ khác để lớn mạnh thêm đấy chớ.  Chúng ta sẽ được 
thêm giáo dân của các Giáo Xứ Holy Rosary, Visitation, và Saint Rita vì các giáo xứ đó 
không thể tự phát triển được. Đó là niềm hãnh diện của chúng ta vì giáo xứ mình quá vững 
vàng nên có thể giúp cho cộng đoàn dân Chúa phát triển thêm. Chúng ta có thêm nhân lực 
để trở thành một giáo xứ mạnh của quận Pierce đó.” 
“Ôi chao! Nhiều chuyện như vậy mà sao tôi không biết nhỉ!” 
“Mọi tin tức đều được đưa lên mạng hay email cho mọi người. Không những thế, thông tin 
còn được đưa lên Bản Tin Hiệp Nhất hàng tuần nữa. Anh thật là chậm. Chúng ta đã có bao 
nhiêu cuộc họp và có một ban đại diện để lo cho chuyện sáp nhập này. Mọi người nửa mừng 
và nửa lo vì tương lai của Cộng Đoàn Việt Nam của mình sẽ ra sao? Rôi cơ sở nhà thờ, văn 
phòng, và trường học sẽ ra sao …? Vậy mà anh vẫn không hay biết gì cả!” 
“Anh cũng biết tôi là trâu chậm mà.” 

“Anh phải theo dõi cho kỹ lưỡng vào nhé vì chuyện sáp nhập vẫn tiếp tục trong năm 
2021 này.  Sẽ có nhiều cuộc họp của Tòa Tổng với các giáo xứ và đặc biệt Đức Tổng 
sẽ gặp mặt với Cộng Đoàn Việt Nam nữa. Mọi người cần phải có nghĩa vụ vì tương lai 
của Giáo Xứ đấy.” 
“Tôi biết, tôi xin lỗi. Tôi sẽ theo sát việc này.”  
“Vậy là tôi đã nói xong về chuyện địa phương cho anh biết,” Chuột nói 
“Vậy còn chuyện về gia đình thì sao? Trong năm qua, có thay đổi nhiều không?” 
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“Nói chung không nhiều lắm nhưng dịch bệnh đã 
làm thay đổi các sinh hoạt của gia đình và mọi người 
nói chung rồi. Anh thấy đó, các em phải học trực 
tuyến hết, không được đến trường trong khi người 
lớn cũng phải làm việc ở nhà. Gặp mặt nhau cả 24 
tiếng thì dễ xảy ra nhiều đụng chạm. Ra đường thì 
giới hạn, không được tụ tập để nói chuyện tiệc tùng. 
Đi đâu cũng phải đeo đồ bịt mặt để tránh lây bệnh 
và đứng cách xa 6 feet.” 
“Ôi thật là tội nghiệp cho mọi người!” 
“Tội nghiệp nhất là cậu chủ nhà này, làm việc hãng 
rồi lo chuyện chăm sóc gia đình rồi lại quay lại làm 
việc tiếp. Rồi lại lo phụng vụ nhà thờ cho các lễ như 
quay và phát các Thánh Lễ, hát trong các lễ. Lo 
chuyện vệ sinh trước và sau lễ, rồi còn lo giữ gìn 
vườn tược sửa chữa nhà thờ nữa.  Ôi, tôi thấy thương 
cho cậu Tin và cho các anh chị thiện nguyện viên 
của nhà thờ này quá. Bận rộn đến nỗi ăn ngủ tại bàn 
làm việc luôn kìa!” 
“Vậy chúng ta phải làm gì để nhắc nhở cậu phải cân bằng mới được chớ. Phải tập thể dục và 
nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ mới đủ sức phục vụ nhà thờ và gia đình.” 
“Tôi hy vọng qua năm mới này, anh sẽ giúp cậu ấy có thể giữ gìn sức khỏe và tinh thần tốt 
hơn. Năm nay thật nhiều biến động nên mọi người ai cũng phải quay cuồng thay đổi theo. 
Mong rằng năm mới này nhờ Chúa che chở, mọi người sẽ trở lại một cuộc sống điều hòa.” 
“Tôi cũng mong vậy, chớ áp lực nhiều quá cũng tội cho cậu Tin. Ê kìa, tôi thấy hình như cậu 
ta đang thức dậy, mình phải đi đây. Hy vọng sẽ được gặp lại anh trước khi tôi bắt đầu nhận 
chức nhé.” 
“Tôi cũng mong vậy. Nếu không có dịp gặp lại thì sẵn đây tôi chúc cho anh luôn khỏe như 
trâu nhé và nhanh nhẹn như chuột vậy.” 
“Anh biết mà, tôi làm sao mà nhanh như anh được. Thôi tôi cũng chúc anh thêm được nhiều 
may mắn và chúc cho mọi người được mau trở lại cuộc sống như bình thường trước thời kỳ 
dịch bệnh.” 
 
Tin khe khẽ cựa mình và vươn vai.  Tư thế vừa rồi làm cho anh đau nhức khắp người. Anh 
chậm rãi đứng dậy và tiến đến bộ tượng 12 con giáp. Các con vật nhìn anh chằm chằm như 
đoán xem anh đang muốn làm gì. Tin nhẹ nhàng nhấc từng con ra khỏi nóc tủ, lau bụi cẩn 
thận và đặt chúng vào trên bàn làm việc trước mặt màn hình máy tính. Anh muốn nhìn 
chúng mỗi ngày trong khi làm việc để chúng nhắc nhở cho anh có thể sống cân bằng giữa 
gia đình, công việc, và phục vụ Cộng Đoàn trong những ngày sắp tới. 
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Mừng Xuân mới, Xuân Hy Vọng, Ban Biên Tập Báo Xuân 
kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe và tài lộc dồi 

dào. Cầu xin Chúa tuôn đổ Hồng Ân trên quý vị và gia đình. 

  

Chân thành cám ơn sự ủng hộ tinh thần và đóng góp bài vở 
cho Báo Xuân của quý anh chị em. Đặc biệt cám ơn Ban 

Thông Tin và Trường Việt Ngữ Phaolô Lê Bảo Tịnh 
đã khởi xướng và mời gọi viết bài cho Báo Xuân Online của 

Cộng Đoàn. Từ khởi điểm này, hy vọng chúng ta sẽ đều đặn có 
những số Báo Xuân cho các năm kế tiếp. 

  

Hãy cùng thắp lên ngọn lửa “Hy Vọng” cho năm mới,  
năm Tân Sửu 2021. 

  

Ban Biên Tập Báo Xuân 

 


