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ĐỀN THỜ:
NƠI THỜ PHƯỢNG hay HANG TRỘM CƯỚP?
__________________________________

Lm Joe Mai Văn Thịnh DCCT
Các hành động của Đức Giê-su trong bài Tin Mừng theo Thánh Gio-an hôm nay là một
‘dấu chỉ’. Qua dấu chỉ này, Đức Giê-su muốn dậy cho chúng ta biết rằng Đền Thờ đích thật chính
là Thân Thể của Người. Giống như hoàn cảnh của chúng ta, các môn đệ phải nhờ đến ánh sáng
Phục Sinh, có nghĩa là sau khi Đức Giê-su sống lại từ cõi chết, họ mới hiểu thấu ý nghĩa của việc
Chúa làm hôm nay.
Như chúng ta đuợc biết, đền thờ Giê-ru-sa-lem là trung tâm, giữ một vai trò quan trọng
trong việc thiết lập và phát triển đạo Do Thái. Đó còn là dấu chỉ nói đến sự hiện diện của Thiên
Chúa và với sự tồn tại của đền thờ, những người Do Thái còn hãnh diện được làm dân riêng của
Thiên Chúa, dòng giống mà Thiên Chúa đã tuyển chọn.
Thưa anh chị em,
Theo thông lệ, hàng năm, vào dịp lễ Vượt qua, mọi công dân Do Thái buộc lên đền thờ
Giê-ru-sa-lem tham dự các nghi lễ theo luật dậy. Mỗi gia đình phải dâng tế phẩm cho Thiên Chúa,
nộp vào đền thờ các phần hoa lợi trong năm, đồng thời thi hành các tục lệ và mừng Đại Lễ Vuợt
qua, làm sống lại việc can thiệp của Thiên Chúa cứu thoát dân vượt qua Biển Đỏ.
Một điều đáng cho chúng ta lưu tâm là dân từ khắp nơi tuôn về; và các phương tiện di
chuyển thời đó không nhanh chóng và thuận tiện như chúng ta ngày nay. Nói chung, họ phải đi bộ
mấy ngày đường thì làm sao có thể mang theo của lễ theo như luật dậy. Vì thế, người ta buôn bán
những vật liệu cần thiết cho việc tế tự và xử dụng các loại tiền riêng để nộp thuế đền thờ. Nghĩa
là, dịch vụ buôn bán và đổi chác là các phương tiện cần thiết giúp cho dân thực hành việc tế lễ.
Nhưng, thay vì xử dụng chức vụ để phục vụ nhu cầu tế tự của dân chúng. Trái lại, để kiếm
lợi, các thầy thượng tế và hàng ngũ tư tế đã tổ chức các bàn đổi tiền ngay tại sân đền thờ, đồng
thời buôn bán những con vật để làm của lễ như chiên, bò và chim câu. Họ độc quyền trong việc áp
dụng bảng giá thật khắt khe để thu lợi nhiều hơn. Dân đen vẫn là đám thua thiệt và bị chèn ép.
Đó là điều Đức Giêsu không thể chấp nhận, Người nổi giận vì tâm địa tàn ác, óc não vụ lợi,
xử dụng chức quyền vào mục đích riêng tư của cá nhân và phe nhóm họ. Khi xua đuổi những
người đổi tiền và những người buôn bán ra khỏi đền thờ là Đức Giêsu đã đụng chạm đến quyền
lợi, uy danh của tầng lớp thế lực là các thượng tế và luật sĩ. Thiên Chúa không còn là đối tượng
của việc thờ phượng cho nhóm họ, trái lại Thiên Chúa đã trở thành bình phong cho các mưu đồ
riêng tư của cá nhân và phe nhóm họ.
Đức Giê-su đã không chỉ vì an toàn cho bản thân mà làm ngơ trước hành vi sai trái của họ.
Đức Giê-su còn biết rất rõ là họ sẽ chống đối và tìm cách tiêu diệt Người. Nhưng vì lòng yêu mến
Thiên Chúa và những người dân vô tội, Đức Giêsu đã hành động quyết liệt: xô đổ bàn ghế, lấy
dây làm roi xua đuổi chiên bò và còn ra lịnh cho họ: hãy đem tất cả những thứ này ra khỏi nơi đây
và đừng biến nhà Cha Người thành hang trộm cướp.
Thưa anh chị em,

Qua hành động rất quyết liệt của Đức Giêsu khiến chúng ta có thể nghĩ rằng: Người làm
như thế không chỉ đơn giản là việc xua đuổi mấy con buôn; nhưng Người muốn thay đổi một quan
điểm, lật nhào một hệ thống tôn giáo đã mất gốc và đem đến một luồng gió mới, phục hồi lại
bản chất đích thực của việc thờ phượng, tái tạo một lối sống đạo, trong đó Thiên Chúa là
gốc và cùng đích của mọi sinh hoạt. Và, không có một tà thần nào có thể thay thế Thiên Chúa.
Không có một kiểu thờ ngẫu tượng nào thay thế một tâm hồn chân chính trong việc phụng thờ
Thiên Chúa được. Điều này đã đuợc thể hiện thật rõ ràng qua Lời Người phán “các ông cứ phá
huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ dựng lại”. Người nói như thế để ám chỉ đến Đền Thờ
mới là Thân Thể Người. Nhưng, họ đã không hiểu. Làm thế nào họ có thể hiểu được khi con tim
và đôi mắt của họ chỉ nhắm đến việc thu vén tiền của và củng cố uy quyền mà thôi.
Theo tinh thần của Đức Giê-su thì tôn giáo hay đạo không chỉ dựa trên một hệ thống giáo
điều và các việc tế tự tập trung vào trong tay của giai cấp lãnh đạo đền thờ mà thôi. Đạo chính là
con đường, là lối sống đuợc xây dựng trên các mối tương quan giữa những kẻ tin với nhau. Và
trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta nhớ lại lời dậy bảo của Chúa: Người muốn việc
làm của chúng ta được phát sinh bởi lòng mến, lòng thương xót đối với người khác chứ không
bằng hy lễ hay các nghi thức tế tự mà thôi. Hy lễ tuy cần thiết, nhưng nếu các điều đó không được
phát sinh bởi tình yêu và lòng thương xót thì các nghi thức tế lễ cũng chỉ có tính chất trình diễn,
nặng về mặt hình thức và chúng ta vẫn bị luẩn quẩn trong các nghi thức chết và không có sức
sống (Mt 9: 13).
Đền thờ tuy cần thiết cho tôn giáo, nhưng nếu đền thờ không còn mang ý nghĩa là tụ điểm
của yêu thương, không còn là nơi để con người thờ phượng Chúa và chia sẻ tình huynh đệ thì
cho dù đền thờ có nguy nga, tráng lệ và bền vững đến đâu cũng chẳng còn ích lợi gì cho lối sống
đạo của chúng ta nữa. Ngoài ra, nếu cách biểu lộ việc sống đạo của chúng ta chỉ còn được diễn tả
bằng các hình thức tế tự tại các đền thờ và quên đi tình yêu và lòng thương xót mà Đức Giê-su đã
làm gương, thì lối sống đạo hình thức đó còn đem lại giá trị và hậu quả gì nữa đây!
Thật vậy, lối sống của Chúa là lối sống mở ra để đón nhận mọi người. Trong tình yêu thì
không có biên cương, không bị giới hạn và trói buộc bởi hệ thống giáo điều, cơ cấu hay đền đài.
Sự sống của Người là lối sống chia sẻ, nghĩa là sống cho và sống với người khác; đặc biệt là
những ai bị bỏ rơi, những ai bị liệt vào hạng tội lỗi. Tất cả đều được mời gọi đồng bàn với Người;
và khi đồng bàn với Người thì Người ban cho họ sức mạnh đổi mới, mời gọi họ chia sẻ con đường
và lối sống của Người. Đến lúc đó, chúng ta có thể hãnh diện làm chứng rằng chính thật chúng ta
là đền thờ của Thiên Chúa.
Thưa anh chị em,
Trong tâm tình đó, chúng ta hãy dành đôi phút để nhìn vào thực tế những gì mà Giáo Hội
tại các nước Tây Phương, đặc biệt tại Úc đang phải đối diện. Làm sao chúng ta không đau lòng
khi đọc bản báo cáo của Uỷ Ban Hoàng Gia điều tra về các vụ lạm dụng tình dục trẻ em, cho rằng
có 60% những vụ lạm dụng xẩy ra trong các tổ chức của Giáo Hội Công Giáo. Họ đã bị lạm dụng
bởi vì họ đã trao niềm tin của họ cho một vài người thuộc giai cấp lãnh đạo, để rồi chính họ đã
phải ôm một mối hận trong lòng mà không làm sao có thể thoát ra đuợc.
Những sự kiện này được gọi là ‘xâm phạm hay lạm dụng tình dục’. Cụm từ tuy ngắn gọn,
nhưng ảnh hưởng và sự thiệt hại của nó rất lớn. Nó ám chỉ đến hành vi phản bội về mặt tinh thần,
tâm lý và sinh lý của một người có chức quyền đối với người kém thế hơn; đặc biệt là đối với trẻ
em. Nó để lại trong tâm hồn và đời sống của các nạn nhân những vết thương và sự thù ghét Giáo
hội. Đôi khi, họ còn mang mặc cảm bị khước từ. Họ cắn răng chịu đựng trong tủi nhục. Có một số
người lại lâm vào trạng thái ‘trầm cảm’ và nghĩ là mình không còn xứng đáng thuộc về cộng đồng
mà họ mong muốn là một thành viên.
Có một số người trong chúng ta cho rằng Uỷ Ban Hoàng Gia được thành lập để khai thác
và làm mất uy tín của các tổ chức trong Giáo Hội Công Giáo, đặc biệt là công kích hàng ngũ lãnh
đạo. Cái nhìn như thế xem ra không chính xác. Thật ra, những người trong Uỷ Ban tuy có trình độ
chuyên môn riêng, nhưng họ làm việc theo nhóm. Dù nhiều người trong ủy ban có khả năng về
luật pháp, nhưng họ chỉ đề nghị với các nhà lãnh đạo của các tổ chức liên hệ tìm cách chấm dứt
tình trạng mà chúng ta ngày nay coi như là ‘tội ác’ này. Họ không kết tội. Họ giúp chúng ta thanh
lọc và yêu cầu mọi người tôn trọng công lý để bảo vệ mọi thành phần có cuộc sống an vui. Thiên
Chúa làm mọi sự trong mọi người miễn là chúng ta nhận ra bàn tay và sự can thiệp của Thiên
Chúa nơi các con người đó.
Khi nhìn vào những vết sẹo, những nỗi hằn do các chi thể trong Thân Thể của Đức Kitô tạo
ra, cũng là dịp giúp chúng ta nhận ra tính mỏng dòn và yếu đuối của con người. Tuy nhiên, chúng

ta không nhìn lại các sự kiện xẩy ra trong quá khứ, đôi khi bị coi là tội ác đó, bằng cái nhìn mặc
cảm, chán nản, thất vọng và buông xuôi. Trái lại, qua đó chúng ta nhận ra được một điều là chỉ
Trong Chúa, con người mới được đổi mới. Với Đức Ki-tô, chúng ta mới tìm thấy cách thức thờ
phượng Thiên Chúa đích thật.
Phần chúng ta, hãy tiếp tục nỗ lực đổi thay bằng cách xây dựng cuộc đời và lối sống đạo
của mình trên nền tảng của Đức Ki-tô Phục Sinh; nghĩa là xây dựng hình ảnh Đức Ki-tô trong đời
mình đến mức hoàn hảo hơn.
Lm Joe Mai Văn Thịnh DCCT

GIA ĐÌNH ANPHONG SYDNEY
HỌP MẶT MỪNG XUÂN MẬU TUẤT 2018
________________________
Mây Chiều ghi nhanh
Thành ngữ có câu "Thời gian như bóng câu qua cửa sổ", ý muốn nói là thời gian trôi qua
nhanh, nhanh như bóng của một con ngựa non, rất sung sức chạy rất nhanh, rồi vụt biến mất bên
cửa sổ. Mà thời gian thấm thoát trôi đi mau thật, mới ngày nào anh em chúng ta xum họp mừng
Xuân Đinh Dậu, nay Xuân Mậu Tuất đã ập đến, thời gian vẫn cứ trôi mà không thấy bao giờ
ngừng lại.
"Xuân đến xuân đi xuân lại đến
Xuân đi xuân đến xuân lại đi
Xuân đến xong đi xong lại đến
Xuân đi rồi đến đến rồi đi"
Nằm ở Bắc bán cầu, mùa Xuân trên quê hương Việt Nam tới vào đầu tháng Giêng mỗi
năm, còn mùa Xuân Sydney, vốn nằm ở Nam bán cầu, lại rơi vào đầu tháng 8 mỗi năm, nên
không biết chúa Xuân Việt Nam có nhớ để lặn lội ngàn cây số mà đến Sydney-mà Sydney, tuy
đang cuối mùa hè, nhưng nắng hanh và gắt gỏng khiến bao người khốn khổ, nhăn nhó bởi cái oi
bức khó chịu, nắng gắt đến mức lá cây cháy xém, chúa Xuân có đến thì không biết có chịu đựng
nổi cái nóng như thiêu như đốt? mà trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúa Xuân Việt Nam có đến hay
không, nóng bức ngột ngạt thế nào chăng nữa, Gia đình Anphong Sydney bao giờ cũng tổ chức
đón Xuân, và năm nay chung vui đón Xuân rơi vào đúng ngày mồng 3 Tết.
Về địa điểm, chẳng cần nói thì ai cũng nằm lòng là tại nhà anh chị Mai Tá,không chỉ năm
nay, mà bao nhiêu năm qua, anh chị Mai Tá luôn mở rộng vòng tay đón chào Gia đình An Phong
cùng thân hữu, luôn luôn đứng ra bao thầu tại Mai Tá gia trang, số nhà 33 đường Goodacre vùng
Fairfield. Hơn thế nữa, anh chị còn vun đắp Cây Mùa Xuân bao giờ cũng với vài trăm gói quà,
trước để mua vui, sau nhằm kiếm thêm tiền yểm trợ các thí điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu
Thế (DCCT) nơi quê nhà.
Trên đường tới Mai Tá gia trang, Mây Chiều trộm nghĩ bữa nay nhằm Mồng 3 Tết, anh
em tham dự có thể thưa thớt. Nhưng Mây Chiều đã lầm to, chưa Tết nào mà anh em tham dự
đông như năm nay, trẻ già lớn bé đếm sơ vượt trên số 70. Số thân hữu có thể gấp 3 lần số cựu đệ
tử mà số Cựu Đệ Tử nay còn lại cũng rất ít, chưa đến con số 20. Một số đã được về nhà Chúa,
một số thì tuổi tác cao, vượt cả cái tuổi thất thập cổ lai hy, một số còn trẻ tuổi nhưng có tinh thần
cao, một lòng gắn bó với Gia đình Anphong Sydney nhỏ bé.

Giờ hoàng đạo đã đến, phòng khách Mai Tá gia trang chật ních, hai cánh trái và phải
không còn một chỗ trống. Thêm nữa, MC Vũ Nhuận thông báo vừa nhận được tin nhắn một số
anh em tới trễ vì đang tìm chỗ đậu xe, mặc dầu một bên đường Goodacre trải dài một công viên,
mọi ngày dư thừa chỗ đậu xe. Cha Thịnh sắp cử hành Thánh lễ, tiếng cười nói tắt dần. Nhờ đi tới
đi lui chụp hình mà chiếc áo dài màu vàng lộng lẫy và quyến rũ chị Mai đang diện đã nổi bật trong
cái không gian nhỏ bé này. Chi Hội Trưởng Phương Anh cũng diện một chiếc áo dài xanh lơ
duyên dáng, nhưng sao sánh bằng chiếc với chiếc áo vàng hoàng gia?
Trong bầu không khí trang nghiêm, lời ca nhập lễ được cất lên, hòa với tiếng đàn thanh
thoát của Anthony (trưởng nam anh chị Mai Tá) cộng thêm tiếng đàn guitar của Thụ Nhân (trưởng
nam anh chị Khuê-Chi, cùng lớp 2 anh Tá, Chương) đang bay lên trời cao chúc tụng Thiên Chúa.
" Trong hân hoan chúng con về đây
Mang tin vui mơ ước nồng say
Cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha
Bao năm tháng con hằng mơ ước
Về bên Chúa hát khúc tạ ơn
Ôi giây phút chan hòa thánh ân
trong cõi lòng dâng tràn ý Xuân."
Đã từ lâu, Mây Chiều rất say mê phong cách Anthony chơi đàn, không gò bó mà sáng
tạo. Cứ đến mỗi cuối câu hát, nhưng ngón tay điệu luyện của Anthony lại lả lướt trên phím đàn,
tạo nên một âm thanh trầm bổng réo rắt. Thụ Nhân tuy mới ra tay năm nay, tiếng đàn xem ra cũng
có hạng.
Tới phần chia xẻ lời Chúa, cha Thịnh nhắc nhở đã sinh ra làm người, ai ai cũng đều bị
cám dỗ, cám dỗ không buông tha bất cứ ai và sẽ bám riết con người cho đến chết. Cám dỗ nhiều
khi ác liệt và gay gắt đến độ thánh Phaolô phải kêu lên "Điều lành tôi muốn, tôi không làm, trong
khi điều dữ tôi gớm ghét, tôi lại làm". Xưa kia, Satan tìm cách cám dỗ Chúa Giêsu từ bỏ đường lối
của Chúa Cha để đi theo đường lối ma quỷ, thì hôm nay, Satan cũng luôn tìm cách để lôi kéo
chúng ta đi trệch ra khỏi đường Chúa như vậy. Cũng vì vậy mà Chúa đã dạy chúng ta đọc kinh
Lạy Cha, với cuối kinh là câu "Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con khỏi
sự dữ"
Kết thúc Thánh lễ bao giờ cũng là bài ca tri ân tổ tiên, ông bà, cha mẹ, họ hàng. Tất cả
hợp lòng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các đấng bậc tổ tiên, đền đáp lại bao nhiêu ân tình
trời biển mà chúng ta đã nhận lãnh từ những ngày còn thơ: "Con ra đời có Mẹ Cha, là trời cao biển
lớn bao la, bé nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con khôn lớn trong muôn lời ca". Trong
Thánh lễ, MC Vũ Nhuận cũng như chị Mai lúc thì cầm máy ảnh ngắm phía này, lúc thì ngắm phía
kia, có gắng ghi chép những tấm hình thật trung thực, sống động để tung lên mạng ngay - không
những cho chúng ta, mà còn cho tất cả bạn bè năm châu cùng thưởng thức.
Theo chương trình mừng Xuân, MC Vũ Nhuận đến giờ này mới giới thiệu Chi Hội
Trưởng Duy Lâm chào mừng quan khách. Anh mở lời thật tự nhiên, ngắn gọn không chút rườm
rà. Mà kìa, cứ nhìn mái tóc của anh, tuổi tác còn xuân, nhưng đã đốm bạc. Có thể một phần vì tình

trạng sức khỏe, thấy anh có phần xuống sắc. Mây Chiều có nhận xét là nhiệm kỳ Chi Hội Trưởng
Duy Lâm và Chi Hội Phó Ngọc Tá là một nhiệm kỳ thành đạt nhất, và để phá lệ trong kỳ bầu cử
Chi Hội Trưởng vào tháng 8 tới đây, chúng ta sẽ dồn tất cả phiếu bầu cho Duy Lâm- Ngọc Tá, để
cặp bài trùng này hy sinh thêm một nhiệm kỳ nữa.

Ngoài ra, chúng ta cũng phải tri ân sự đóng góp của MC Vũ Nhuận, đã không nề hà dịp
nào cũng chọn lựa bài hát, in ấn, rồi điều khiển chương trình. Cả ba nhân vật này thật xứng đáng
đón nhận huân chương cao quý OAFS từ chữ viết tắt Order of Alphonse Family Sydney, để ghi
nhớ công sức mà ba nhân vật này đã đóng góp xây dựng gia đình Anphong Sydney ngày thêm
phát triển và vững mạnh.
Sau phần chúc tết của Chi Hội trưởng Duy Lâm, MC Vũ Nhuận giới thiệu thân hữu mới
gồm có đại gia đình bác Liên cùng 3 gia đình nhỏ là gia đình anh chị Hậu -Loan, Hùng -Hoa và
Linh -Lan.
Lần đầu tiên tham dự là Bà Đặng Kim Ngọc và Bà Tôn Nữ Ly. Bà Đặng Kim Ngọc, sáng
lập viên Hội Phụ Nữ, nay ở tuổi 80, nhưng vẫn còn họat động mạnh mẽ, đang là Chủ nhiệm diễn
đàn Phụ Nữ Việt Nam. Với phụ tá là Bà Tôn Nữ Ly. Bà Đặng Kim Ngọc là một khuôn mặt nổi tiếng
họat động giúp đỡ chị em phụ nữ gặp hoàn cảnh khó khăn, nhắc đến tên Bà, hầu như ai cũng đều
biết hoặc nghe tên.
Ngoài ra, sau nhiều năm vắng bóng, Bác Kim gái nay cũng xuất hiện, không những Bác
đã tặng quà giá trị để anh em đấu giá gây quỹ, mà còn yểm trợ thêm cả hiện kim. Bác Liên gái tuy
tuổi đã cao, nhưng cũng đến mừng Xuân với chiếc áo dài cổ truyền, mà đối với phụ nữ Huế thời
xưa, bao giờ ra khỏi nhà cũng đều mặc chiếc áo dài.
Bác Cung gái tuy ở Wollongong, cách xa Sydney cả trăm cây số, nhưng Bác đều thường
xuyên trong bất cứ sinh họat nào. Bác cũng diện một chiếc áo dài truyền thống. Viết đến đây thì
Mây chiều sực nhớ ra là đã quên lời Bác nhắn nhủ là gọi Bác bằng Chị- vì Bác còn tương đối trẻ
chưa tới bậc Bác. Thú thật với Bác Cung nhé, cái miệng Mây chiều, cũng như nhiều anh chị em
khác, xưng hô như vậy thành cái thói quen rồi lúc nào mà không hay. Trước đây gọi bác là Bác,
nay xuống hàng Chị thì thấy cái miệng nó ngượng làm sao ấy, tuy nhiên lần tới Mây Chiều sẽ nhớ.
Này nhé, đối với Cha Thịnh, chắc chắn có nhiều anh chị hơn tuổi Cha, thế mà lúc nào
cũng Cha Cha, Con Con, không những làm cho Cha ngại ngùng, mà chính người gọi cũng cảm
thấy nó làm sao ấy. Phải khen anh Tá thoải mái xưng hô Anh, Tôi với Cha. Rồi tới anh Bình, một
trưởng thượng của chúng ta, với mái tóc bạc xóa thêm tuổi 80, nhưng thấy ai cũng đều xưng hô
Anh Em hoặc Anh Tôi, chẳng thấy ai gọi là Bác Bình, vì anh em gặp nhau quen thân đã từ lâu, nay
không phải vì lý do tuổi tác mà đổi Anh thành Bác, mà muốn đổi Bác xuống Anh hoặc Chị, lại càng
khó thập phần.
Rồi đến phần anh Tá phổ biến tin tức. Vốn nhiều năm qua bị mang tiếng hay tung Tin Vịt
cồ, nhưng lần này với tin nóng hổi là Cha Thịnh sắp mừng lễ kỷ niệm 25 năm thụ phong Linh mục
và 40 năm khấn Dòng. Tin này chắc là chính xác nên xin anh em ta nhớ chuẩn bị dự lễ cùng tiệc
liên hoan mừng dịp vui nhé.
Ngoài ra, anh Hương Nam, một thân hữu quen thuộc, đã nhờ phổ biến Dạ tiệc Kết Nối
Yêu Thương 2 do chính anh là người tổ chức. Dạ tiệc nhằm mục đích giúp cho các em mồ côi,
khuyết tật và những bệnh nhân phong cùi do các Sơ Dòng Mến Thánh Giá Phan Thiết phụ trách.
Dạ tiệc được tổ chức tại nhà hàng Crystal Palace lúc 7.30pm tối thứ Sáu ngày 06/04/2018.
Xong xuôi phần lễ nghi cũng như giới thiệu cùng tin tức thì cũng cái bụng nó làm reo,
đúng vào lúc tiệc liên hoan mừng Xuân mở đầu. Phải nói rằng chưa Tết nào anh em ta ăn một cái
Tết hoành tráng như Tết năm nay, với các món ăn thật phong phú và bia rượu cao cấp, hàng
ngoại để chứng tỏ đẳng cấp cao. Đặc biệt hơn cả cả anh chị Dũng -Chi đã tặng một con heo sữa
quay, nhưng tiếc quá thịt heo sữa đã được chặt ra và xếp vào hộp rồi, chứ nếu cứ để cả con heo

sữa quay đem tới rồi chặt thịt sau đó thì hào hứng biết mấy! Mây Chiều xin thay mặt anh em cám
ơn anh chị Dũng - Chi hết lòng. Ngoài món heo quay nạc và giòn tan, những món ăn khác cũng
đều ngon lạ và đặc sắc. Xin kể:
- Chị Hồ Thị Loan với một bánh thạch màu sắc Cung Chúc Tân Xuân và một khay to Bánh
Bột lọc gói lá
Các anh chị Hậu- Loan, Hùng -Hoa và Linh -Lan đem ba khay lớn Bò Tái Chanh, Chem
Chép sào ớt tươi và cánh Gà chiên ngon tuyệt
- Anh Hương Nam với món Bánh Bao
- Cô Mỹ Hương với món Bánh Ít trần
- Anh chị Huân (con Bác Liên) với món Gà quay
- Chị Bích Thủy với món Cơm Gạo lức chiên Hải sản
- Chị Thu Hồng với 3 đòn Bánh Tét
- Chị Đặng Kim Ngọc với khay Bánh Bò hấp nhiều màu sắc
- Anh chị Tiến Hùng - Nga với món Miến Đại hàn xào
- Anh chị Đắc Dũng - Vân với món Gỏi Gà
- Cô Bích Huyền với món Salat trộn màu sắc
- Anh Bình với Trái cây tráng miệng
- Anh chị Mai Tá với món Bánh Chưng, Dưa món, Lạp xưởng. Tết mà thiếu Bánh Chưng thì
không thể gọi là ăn Tết được.
- Anh chị Dũng -Phụng với món Cari Dê ăn với Bánh mì, ăn rồi càng muốn ăn thêm
- Anh chị Thành - Hương với món Gỏi Tôm Thịt đệ nhất hạng và Chè theo mùa để tráng
miệng
- Anh chị Nhuận - Nông với món Mì xào nổi tiếng miền đồi núi Cecil
- Chi Hội trưởng Duy Lâm - Phương Anh với món Nem chua Chả nướng gia truyền đâu kém
gì món Nem Công Chả Phượng dành cho Vua Chúa
- Anh chị Hùng - Hoa với món Bánh Dày Đậu tuyệt cú mèo vừa lạ vừa ngon
- Anh Chương tuy đi một mình vì bà xã phải đi Thái Lan dự lễ cưới của đứa cháu ruột,
nhưng anh cũng đóng góp nào là Nho, rôi Mơ, Đào vvv đủ lọai
- Anh Linh đem bia rượu
- Anh chị Nam- Vân với món Vịt quay
- và còn nhiều món của các anh chị khác nữa nhưng Mây Chiều không nhớ hết.
Và món ăn nào cũng đều hấp dẫn, MC Vũ Nhuận thường xuyên nhắc nhở anh em cứ chậm rãi
thưởng thức, vì các anh em có tuổi rồi, ăn uống chậm rãi, cứ từ từ mà hưởng hương vị ngọt ngào.

Sau tiệc liên hoan, Vé số mùa Xuân được rao bán, cứ 5 đô mua được 3 vé. Vé nào cũng trúng
cả. Năm nay có 290 gói quà thì 230 là của anh chị Mai Tá rồi. Không riêng gì anh chị mà cả hai
người con là Anthony và Thiên Ân, người em vợ là cô Uyển rồi đến hàng cháu là cô Huyền đều ra
tay đóng góp vừa công sức lẫn hiện kim. Dẫu có bị mang tiếng là 'Mèo khen mèo dài đuôi' thì Mây
Chiều cũng xin anh em ta hết mình hoan hô và hoan hô đại gia trang Mai Tá.

Trước khi kêu số lấy quà Cây Mùa Xuân, MC Vũ Nhuận đã mời tất cả mọi người cùng hát bài Ly
Rượu Mừng, một bài hát nổi tiếng và quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Đình Chương 'Ngày Xuân
nâng chén ta chúc nơi nơi ...' thế nên cả sân sau nhà anh chị Mai Tá rộn ràng vui tươi hứng khởi
đầy ắp không khí Tết. Rồi cũng MC Vũ Nhuận sắp xếp các cháu nhỏ chạy đến Chúc Thọ các Ông,
các Bà lớn tuổi. MC Vũ Nhuận sau đó cũng đã đạo diễn để tất cả mọi người có được một tấm hình
chung cho bên nam và một hình cho bên nữ thật đẹp.

Xen lẫn với việc gọi số phát quà là phần đấu giá những tặng phẩm đều do anh em đem tới:
-

Tặng phẩm 1 là bức hình thêu tượng Chúa Giêsu được chính tay chị Cung thêu tay rất
công phu được Chi Hội Trưởng Duy Lâm hiến giá 200 đô.
Tặng phẩm 2 là một cặp Cún cưng của anh chị Chương - Lê được anh chị Dũng - Phụng
hiến giá 70 đô
Tặng phẩm 3 là Chai rượu đỏ Made in France mà chị Bích Thủy nói là của anh Thành tặng,
được anh chị Dũng - Chi hiến giá 170 đô, nhưng sau cùng chị Chi tặng thêm 30 đô cho nó
chẵn 200 đô.
Tặng phẩm 4 là một ghế dựa Premium RV Chair của Anh chị Chương - Lê tặng được chị
Hồ Thị Loan là bà xã của anh Tân hiến giá 100 đô.
Tặng phẩm 5 là một Khăn bàn thêu hình Rồng, một bộ dao và một túi da mà Bác Kim gái
tặng đã được anh Chương hiến giá 110 đô.
Tặng phẩm 6 là 2 Chai rượu mạnh Jack Daniel và một cặp da đựng rượu của anh chị Mai
Tá tặng. Mây Chiều có nhận xét là trong việc đấu giá, những tặng phẩm cho dù đắt tiền,
nhưng ngoài rượu thì đều không được giá cao, mà hễ cứ đấu giá rượu thì đấu giá vô cùng
sôi nổi. Phải chăng đang lúc chúng ta bị ma men cám dỗ? Rồi cứ thế mại dzô, mại dzô?
Chả thế mà 2 chai rượu lúc đầu giá 100 đô nhưng ma men cám dỗ giá cứ lên vùn vụt
chóng cả mặt để rồi sau cùng không lọt vào tay một bợm nhậu hay đại gia nào, mà lại rơi
vào tay một hưu trí viên là Bà Đặng Kim Ngọc, với giá cao ngất ngưởng 330 đô. Theo Mây
Chiều biết thì Bà Đặng Kim Ngọc đã về hưu, tiền bạc hạn chế nhưng bà đã không ngại chi
ra gần nửa số tiền lương hưu trí mà chính phủ cấp dưỡng mỗi hai tuần lễ. Xin anh chị em
cùng hoan hô sự hào phóng này. Sau khi đem rượu về nhà, cấp dưỡng hưu trí đã cạn, có
thể Bà Đặng Kim Ngọc phải uống rượu trừ cơm tuần này? Vậy xin anh em nhớ mua Diễn
đàn Phụ Nữ Việt Nam Xuân 2018 Mậu Tuất, mà bà Đặng Kim Ngọc là Chủ nhiệm với giá
ủng hộ 5 đô. Xin anh em ta mại dzô và mại dzô!

Trở lại phần gọi số nhận quà, nếu tiếp tục e nửa đêm cũng chưa xong, MC Vũ Nhuận có sáng
kiến ai đã mua bao nhiêu số bì thơ thì nhận bấy nhiêu phần quà. Một sáng kiến hay và chẳng
mấy chốc, núi quà đã biến mất.
Tổng kết tất cả số tiền thâu được xuân này chia ra như sau:
1. Bán Vé số cây mùa xuân - 290 gói quà
2. Bán đấu giá
- Bức tranh Chúa
- Cặp Cún cưng
- Ba chai rượu đỏ
- Premium RV Chair
- Khăn bàn & Dao
- 2 Chai rượu Jack Daniel và cặp da

$470.00
$200.00
$ 70.00
$200.00
$100.00
$110.00
$330.00

3. Tiền mặt
- A/C Thành + Hương
- Bác Liên gái
- Hai em Chi & Nhi
- A/C Bình
- A/C Hùng + Hoa
- Bác Trần Trọng Luật
- A/C Đắc Dũng + Vân
- Chị Thu Hồng
- Chị Bích Huyền
- Anh Phương
- A/C Tiến Hùng + Nga
- A/C Thành + Uyển
- Bác Kim gái
- Thụ Nhân + Phượng
- Ông Vũ Đình Đính
- Bà Hồ Thị Bá
- Bà Bảy
- Bà Tám
- Chị Phụng (Tính)
- Chị Hoàng Thị Thả
- Chị Đào
- Lê Dinh
- A/C Tâm + Hân

$300.00
$ 50.00
$ 50.00
$ 50.00
$100.00
$200.00
$100.00
$200.00
$100.00
$100.00
$300.00
$ 50.00
$ 50.00
$100.00
$100.00
$100.00
$ 50.00
$ 50.00
$100.00
$ 20.00
$ 50.00
$ 50.00
$120.00

4. Tiền lon: Anthony Trần & Thiên Ân

$832.00

TỔNG CỘNG

$4702.00

Số tiền này sẽ được phân chia để yểm trợ các thí điểm truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế
Việt Nam.

Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, vui nào rồi cũng đến lúc tan, gặp gỡ nào rồi cũng đến lúc phải chia
tay. Có bắt đầu thì phải có kết thúc, kết thúc để dựa vào đó lại có một sự khởi đầu mới hơn.
Trước khi ngưng bút, Mây Chiều xin gởi đến tất cả quý Bác, quý Anh chị, quý Em những lời
chúc Xuân tốt đẹp nhất.
Có một bầu trời sức khỏe
Một biển cả tình thương
một đại dương tình bạn
một điệp khúc tình yêu
một người yêu chung thủy
một sự nghiệp sáng ngời
một gia đình thịnh vượng
một gia đình vạn sự như ý
Tỉ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ
không chờ cũng đến

Mây Chiều ghi nhanh
18/02/2018

Thư từ hồi đáp giữa Úc và Việt Nam:
Chi Hội trích tiền Quỹ thêm vào số tiền thâu được Xuân Mậu Tuất của GĐAP cho đủ $5,000 để
yểm trợ cho 10 điểm truyền giáo và đã nhận được thư hồi báo như sau:
6/3/2018
Kính gửi: - Gia Đình An-phong Sedney.
Em là Linh Mục Phao-lô Nguyễn Văn Công, CSsR. Hiện là Chánh Xứ Giáo Xứ Châu Khê, Giáo
Hạt Mang Yang, Giáo Phận Kon Tum.
Thưa các anh chị,
Qua anh Lâm, em đã nhận được 500 Đô Úc mà các anh chị đã gửi về hổ trợ cho công cuộc truyền
giáo. Xin cảm ơn Quý Anh Chị Em.
Vẫn còn trong bầu khí của năm Mậu Tuất, nhân đây em xin kính chúc Quý Anh Chị sức khỏe và
bình an của Chúa.
Năm Mậu Tuất là năm con chó. Hai đức tính trung thành và thân thiện sẽ là kim chỉ nam con anh
chị em chúng mình. Em nhớ mãi câu nói của Mẹ Tê-ê-sa Calcutta: “Trong từ điển của Thiên Chúa
không có thành công chỉ có trung thành và yêu thương”. Lời dạy của Mẹ ý nghĩa biết bao khi
chúng ta sống trong năm này. Gia đình mình cùng hiệp nhau cầu xin để mỗi thành viên có được
hai đức tính này. Trung thành trong việc nhỏ Chúa mới dám giao việc lớn. Thân thiện để tạo thêm
người thân cận cho mình, nhờ đó sức sống được dồi dào.
Xin các anh chị đừng quên cầu nguyện cho em với.
Một lần nữa xin cảm ơn Anh Chị Em và cách riêng anh Lâm, người trực tiếp liên hệ với em qua
email và chuyển thư giúp em. Hy vọng một ngày nào đó gia đình ta được đoàn tụ. Xin thánh Anphong và Mẹ Ma-ri-a cầu bầu cho tất cả chúng ta. Amen
Ngợi khen Chúa Giê-su và Mẹ Maria
Mang Yang, ngày 06 tháng 03 năm 2018
BỀ TRÊN CĐ DCCT MANG YANG
Phao-Lô Nguyễn Văn Công, CSsR

Hồi đáp của Lm Đinh Hữu Thọai, CSsR

1/3/2018
Kính thưa quý Huynh trưởng
Chi Hội CĐT Sydney
Ngày 26/2/2018 con đã nhận được 500 AUD của Chi hội chia sẻ với Cộng đoàn DCCT Đà Nẵng
giúp người nghèo trong sứ vụ của anh em tại đây.
Xin chân thành cám ơn quý thành viên Chi hội Gia Đình An Phong Sydney liên tiếp trong 2 năm
nay, cứ vào dịp mùa Chay lại gửi chút quà chia sẻ với người nghèo. Xin Chúa trả công bội hậu cho
quý thành viên Chi hội.
Kính chúc mọi người một Năm Mới bình an và tràn đầy ơn Chúa.
Lm. Giuse Đinh Hữu Thoại, C.Ss.R
28/2/2018
Quang Minh, Kính chào anh em gia đình An Phong Sydney. Lời đầu tiên Quang Minh chuyển đến
anh em gia đình An Phong Sydney lời chúc sức khỏe, chúc gia đình anh em măn Mậu Tuất được
hồn an xác khỏe, hạnh phúc, may mắn trong mọi công việc. chúc anh em sống trong mùa chay
thánh gặp gỡ Đức Ki-tô, được tràn đầy ân sủng của Ngài.
Sau nữa mình thay mặt bà con Giáo Xứ Bình Hải, Quảng Ngãi, cám ơn anh em trong gia đình An
Phong gởi qùa cho bà con (AUD $500.00). Mình sẽ mua gạo phát cho bà con.
Cám ơn Lâm nhiều, nhờ Lâm chuyển lá thư nầy đến với anh em trong gia đình An Phong.
Cầu nguyện cho nhau!
LmGioakim Nguyễn Quang Minh- Nhà Thờ Công Giáo, Giáo Xứ Bình Hải
Thôn Phước Thiện, Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn- Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam- Phone:
0918857505
27/02/2018
Lm Bart Nguyễn Đức Thịnh, CSsR:
Cám ơn anh và gia đình Anphong ở Úc. Được sự để ý và quan tâm đến tôi và cộng đoàn
mới tại trung tâm Mẹ Măng Đen đang xây dựng. Tôi đã nhận được số tiền anh Duy Lâm gửi đến
tôi, tôi xin chân thành cám ơn anh và gđ Anphong. Nguyện xin Chúa và Mẹ Măng Đen luôn che
chở và thương ban nhiều ơn lành đến quý vị.
Lm. Bart. Nguyễn Đức Thịnh, Dcct Tây nguyênQuản nhiệm Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.
Thư của Lm Nguyễn Trường Chính, CSsR
27/02/2018
Kính chào anh,
Em đã nhận được quà anh và quý ân nhân đã giúp đỡ cho anh chị em Bahnar giáo điểm
Plei Bông. Em có viết đôi dòng cám ơn, kính nhờ anh chuyển đến quý ân nhân giúp em. Xin mở
File đính kèm.
Cám tạ đội ơn Thiên Chúa và cám ơn anhEm
Vinhsơn Liêm Nguyễn Trường Chính, CSsR
22/02/2018
Kính gửi Anh và các anh chị trong đại gia đình Anphong quý mến,

Tạ ơn Thiên Chúa đã thương cho em được biết anh và qua anh biết thêm các anh chị khác
trong đại gia đình Thánh Anphong. Em thật xúc động, mừng vui vì được các anh chị nâng đỡ và
chia sẻ cùng chung chí hướng và đặc sủng cha Thánh Anphong.
Em nguyện cầu chúc quý anh chị năm mới đón nhận hồng ân từ Chúa xuân và mùa xuân
thánh đức trong bàn tay nhân lành của Mẹ Maria Hằng Cứu Giúp.
Em vẫn đang phục vụ anh chị em Bahnar tại giáo điểm Plei Bông, hạt Mang Yang, giáo
phận Kon-Tum.
Ngợi khen Chúa và Mẹ Maria
Em Vinh sơn Liêm Nguyễn Trường Chính, CSsRNhà Thờ Plei Bông, thôn Plei Bông, xã Ayun, huyện Mang Yang, tỉnh Gia LaiĐiện thoại: 01678277566
Thư của Lm Hồ Đắc Tâm, CSsR
23/02/2018
Lm Hồ Đắc Tâm, CSsR
gửi Anh Nguyễn Duy Lâm, Úc:
Anh Lâm thân mến,
Trước hết em xin cám ơn anh đã chúc mừng Năm Mới. Em cũng cầu xin Chúa chúc lành
và ban bình an Năm Mới cho anh và gia đình. Xin anh cũng chuyển lời cám ơn và cầu chúc Năm
Mới của em đến câc anh chị gia đình Anphong Sydney. Cám ơn quý anh chị đã luôn nhớ đến em
và vùng truyền giáo Cần Giờ của em.
Tuần tới em có công việc ở Kỳ Đồng ngày thứ hai và thứ ba. Sau đó thì em có mặt ở Cần
Giờ suốt tuần còn lại.
Địa chỉ của em là:
Hồ Đắc Tâm,
nhà thờ Cần Giờ, số 183/2 Đào Cử, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, tp. HCMMob.: 0122-4848-319 Em,
Giuse Hồ Đắc Tâm
27/02/2018 Hôm nay em đã nhận được AUD$500.00 do các anh chị gởi. Một lần nữa em cám ơn các
anh chị đã chia sẻ với công việc mục vụ của em.

