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Chúc Mừng Năm Mới 2013 
Ngày 1 tháng 1 là ngày đầu năm dương lịch,   

nhưng lại là ngày cuối tuần bát nhật ngày giáng sinh, ngày Mẹ sinh Chúa,  
nên ĐGH Phaolô 6 đã dời ngày lễ Mẹ Thiên Chúa  

từ ngày 11-10 hằng năm tới ngày 1-1 này. 
Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, ta nhớ tới người mẹ trần gian 

trong LỜI MẸ BẢO lan truyền rất rộng rãi trên “thế giới mạng” này : 
 

LỜI MẸ BẢO (trước khi con về nhà mới) 
 

Bằng tất cả kinh nghiệm, tình thương và sự lo 
lắng cho cô con gái bé bỏng sắp phải tự mình 
bươn trải cuộc sống, người mẹ đã dặn dò con 
gái từng chi tiết nhỏ nhặt. Việc nhà thu vén 
ra sao, ứng xử với chồng như thế nào, dạy 
con thế nào cho tốt…; dường như người mẹ 
đã nhìn thấy trước tất cả khó khăn mà con 
gái yêu quý sẽ phải đương đầu. 
 

Mẹ bảo, lúc giận đừng có cãi nhau, có thể không nói gì, không giặt 
quần áo của chồng, nhưng không được cãi nhau với chồng. 

Mẹ bảo, cãi nhau với đàn ông thì đừng có chạy ra ngoài mà oang 
oang khắp nơi, anh ta tiến về phía con một bước thì con hãy bước về phía 
anh ta hai bước. 

Mẹ bảo, ngôi nhà chính là chỗ đóng quân của người phụ nữ, cho dù 
có xảy ra chuyện gì thì cũng đừng có bỏ đi. Bởi vì, đường trở về rất khó 
khăn. 

Mẹ bảo, hai người trong nhà đừng có lúc nào cũng chỉ nghĩ đến sĩ 
diện, hai người sống với nhau, sĩ diện quan trọng lắm sao? Nếu thế thì ra 
ngoài sống thế nào được?  
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Mẹ bảo, bất kể một người đàn ông giàu có, nhiều tiền như thế nào 
thì anh ta vẫn hi vọng có thể nhìn thấy con sạch sẽ thơm tho ở trong một 
ngôi nhà sạch sẽ tươm tất và đợi anh ta. 

Mẹ bảo, đàn ông tốt rất nhiều, anh ta sẽ không bao giờ đi ôm người 
phụ nữ khác. Nhưng trong cái xã hội như thế này, có rất nhiều phụ nữ xấu 
sẽ dang tay ra ôm lấy người đàn ông của con. 

Mẹ bảo, phụ nữ nhất định phải ra ngoài làm việc, cho dù là kiếm 
được nhiều hay ít, làm việc chính là sự thể hiện giá trị cuộc sống của bản 
thân. Nếu con cứ ở nhà mãi, anh ta sẽ có cơ hội nói trước mặt con rằng: 
“Tôi đang nuôi cô đấy.” 

Mẹ bảo, con đi làm bên ngoài, dù có bận lắm là bận thì vẫn phải làm 
việc nhà, nếu không thì dùng tiền của mình mà tìm một người giúp việc 
theo giờ. Việc trong nhà nhất định phải lo liệu tốt, con cái cũng phải nuôi 
dạy cho tốt. 

Mẹ bảo, anh ta vì con mà làm những việc mà con không bao giờ ngờ 
tới, con có thể cảm động, có thể khen ngợi, nhưng nhất quyết không được 
châm chọc kiểu “hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi hay sao,” vì nếu như 
vậy, sau này anh ta sẽ không bao giờ làm bất cứ việc gì vì con nữa. 

Mẹ bảo, chẳng có ai là một nửa của ai cả, ý nghĩ của con mà không 
nói ra thì ai mà biết được ? Cần cảm nhận cái gì, ghét việc gì, con phải nói 
ra thì người ta mới hiểu được. 

Mẹ bảo, bố mẹ anh ta cũng là bố mẹ con, cho dù bố mẹ anh ta đối 
xử với con không được tốt cho lắm, thì con cũng phải đối tốt với họ. Bởi 
họ là bố mẹ của anh ta. 

Mẹ bảo, một khi đã quyết định sống cùng người đó rồi, thì đừng có 
oán thán cuộc sống khó khổ, nếu như con đã chọn anh ta, thì đừng có oán 
trách anh ta. 

Mẹ bảo, nhiều tiền như thế thì có tác dụng gì đến anh ta đâu ? Quan 
trọng là : Anh ta đang ở đâu ? 

Mẹ bảo, cả đời này chúng ta có thể tiêu hết bao nhiêu tiền ? Đừng 
mua những đồ xa xỉ mà làm gì, sống hạnh phúc là tốt rồi. 

Mẹ bảo, đừng có dọa con cái là “mẹ 
không cần con”, lúc cáu giận đừng có đuổi 
con cái ra khỏi nhà, chẳng may không thấy nó 
thật, con sẽ rất đau khổ. 

Mẹ bảo, đừng đánh con cái, lại càng 
không nên lôi ra ngoài mà đánh. 
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Mẹ bảo, tình yêu mà cứ đánh đấm đâm giết nhau đúng là mãnh liệt 
thật, cũng rất lãng mạn. Nhưng không thực tế. Cứ bình thường thôi là 
được. 

Mẹ bảo, cái gì thì cũng đều là duyên phận cả. 
Mẹ bảo, cuộc sống luôn thay đổi, phải biết trân trọng từng ngày. 

____________________ 

Chị Thu M., ở Long Biên, Hà Nội sau khi 
đọc được nội dung này trên Facebook của 
một người bạn thân thì tỏ vẻ ngậm ngùi: 
"Lúc đi lấy chồng, mẹ bảo bao nhiêu điều 
mà mình bỏ ngoài tai. Giờ làm mẹ rồi, đọc 
được những dòng này mới giật mình thấm 
thía lời mẹ dạy. Con cảm ơn mẹ !". 

Còn Mẹ Maria thì bảo tất cả chúng 
ta: “Người (Chúa Giêsu) bảo gì, thì cứ làm 
như vậy” (Ga 2,5) Những gì Chúa Giêsu 
bảo, được ghi trong Sách Thánh. 

A.P. ghi lại 
 
 

Tổng kết toàn năm 2012 

Ban biên tập Trang tin điện tử Hội đồng Giám mục VN 
đã bình chọn 10 sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt 
của Giáo hội toàn cầu và Giáo hội Việt Nam : 

      ÀÁÂ 
GIÁO HỘI TOÀN CẦU 

__________________________ ______ ______ ______ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ ____________ _____________________________ ______ ____________ _____________________________________________________________ 

1. Năm Đức Tin kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng Vatican II 

2. Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ 13 (từ 7 đến 28/10/2012). 
    Hai ĐGM Việt Nam tham dự THĐ này là Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, 
giám mục Phan Thiết và Đức cha Giuse Nguyễn Năng, giám mục Phát Diệm. 

3. Tân Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin 
    Ngày 2-7-2012, Đức giám mục Gerhard Ludwig Müller (65 tuổi), người 
Đức,  được ĐGH bổ nhiệm thay Đức hồng y William Joseph Levada (76 tuổi).  
4. Trang Twitter của Đức Thánh Cha 
    Ngày 12-12-12, lễ Đức Mẹ Guadalupe, ĐTC đã gửi tweet đầu tiên –bằng 8 
ngôn ngữ (Anh, Tây Ban Nha, Ý, Bồ Đào Nha, Đức, Ba Lan, Ả Rập và Pháp)– 
như sau: “Các bạn thân mến, tôi rất vui mừng được liên lạc với các bạn qua 
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Twitter. Cảm ơn các bạn đã quảng đại hồi đáp. Tôi chân thành chúc lành cho 
tất cả các bạn”. Cho đến nay, Đức Thánh Cha đã có hơn 3 triệu followers.  
5. Thêm hai giáo hạt tòng nhân cho các cựu tín hữu Anh giáo  
    Ngày 1-1-2012 ĐGH đã thiết lập một giáo hạt tòng nhân cho các nhóm tín 
hữu và giáo sĩ Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ muốn trở thành Công giáo.  
    Ngày 15-6-2012, thêm một Giáo hạt tòng nhân nữa được thiết lập tại Úc. 
Giáo hạt tòng nhân đầu tiên là Giáo hạt tại Anh quốc và xứ Wales, năm 2011. 
 

GIÁO HỘI VIỆT NAM 
__________________________ ______ ______ ______ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________ ____________ _____________________________ ______ ____________ ____________________________________________________________ _  

 

1. Hội nghị toàn thể Liên Hội đồng Giám mục Á châu tại Việt Nam 
    Kỷ niệm 40 thành lập (1972-2012), Liên Hội đồng Giám mục Á châu 
(FABC) đã tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ X tại Việt Nam. Đây là lần đầu 
tiên một Hội nghị như thế được tổ chức tại Việt Nam. Khai mạc ngày 11-12-
2012, Hội nghị nhóm họp tại giáo phận Xuân Lộc trong 5 ngày và bế mạc tại 
giáo phận Saigon vào ngày 16-12. Chủ đề Hội nghị toàn thể lần thứ X của 
FABC là “Bốn mươi năm FABC: Đáp ứng những thách đố của châu Á”. 

2. Giáo hội Việt Nam khai mạc Năm Đức Tin 
    Lễ khai mạc Năm Đức Tin được tổ chức trọng thể tại Thanh Hoá. 

3. Lễ đặt viên đá đầu tiên Vương cung thánh đường Đức Mẹ La Vang: 
    Ngày 15-8-12, tại Thánh địa La Vang, khoảng 200 ngàn tín hữu tham dự. 
4. Phái đoàn Tòa Thánh đến Hà Nội 
    Chúa nhật 26-2-2012, Phái đoàn Tòa Thánh đã đến Hà Nội để “làm việc” 
với Chính phủ về tiến trình bình thường hoá ngoại giao. 
5. Tân Tổng Giám Mục Huế,  Tân GM Phú Cường, tân GM phó Bùi Chu 

    Ngày 18-08, ĐGH bổ nhiệm ĐGM phụ tá P.X. Lê Văn Hồng, làm Tổng giám 
mục Huế thay Đức TGM Têphanô Nguyễn Như Thể, được nghỉ hưu. 
    Ngày 25-08 đã diễn ra Thánh lễ tạ ơn và chuyển giao sứ vụ GM do Đức 
cha Phêrô Trần Đình Tứ, qua Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Tân giám 
mục giáo phận Phú Cường. WHĐ (25.12.2012)  
    Ngày 24-12, ĐGH bổ nhiệm ĐGM Tôma Vũ Đình Hiệu, GM Phụ Tá Xuân 
Lộc, làm Giám mục phó giáo phận Bùi Chu. 

ÀÀÀÀÀ 
HỌP ĐẠI DIỆN HIỀN MẪU . Chúa nhật 3-2-2013, (23 Tết) 
lúc 10g, kính mời đại diện các hiền mẫu các xứ trong Hạt 
Đalat họp tại Toà Giám Mục như năm trước, để sau đó 
chúc Tết Đức cha luôn. Kính mời. 
__________________________________________________________ 

vì lý do kỹ thuật, hai tháng 11 và 12-2012 không có Tờ 
Thông Tin Hiền Mẫu Dalat. Xin cáo lỗi. 


