
 

Bây giờ tại Ottawa nhiệt độ khoảng 27C (80 độ F), nhưng chắc Dallas đang nóng hơn. 

Xin gởi đến anh chị em Cursillistas, anh chị em Trợ Tá, anh chị em đang ở tiền tuyến hay hậu 

phương của khóa 3 ngày tại Dallas bài chia sẻ dưới đây, như một palanca, hiệp thông với mọi 

người. 

 

MÙA ĐÔNG ĐẦU 

 “Mùa đông Canada rất khắc nghiệt!” Nhiều người Việt Nam nói thế. Những cái lạnh âm 

20 độ C (-4 độ F)  hoặc dưới nữa là chuyện bình thường. Hôm nào nhiệt đô lên được trên âm 5 

độ C (10 độ F) là kể như “ấm áp” lắm. Bước ra đường, áo quần dày cộm cứ như các “phi hành 

gia” chuẩn bị bay lên cung trăng. Mỗi lần cử động tay chân trông chẳng khác gì rôbô. Thông 

thường hàng năm mùa lạnh kéo dài từ đầu tháng 12 đến giữa tháng 4. Có khi đã cuối tháng Tư 

mà vẫn còn lác đác những đống tuyết chưa tan hết. 

Đêm Vọng Giáng sinh năm vừa qua, vùng Ottawa không có tuyết. Đã mấy chục năm rồi 

mới có trường hợp hy hữu này. Thông thường cứ tới lễ Giáng sinh, tuyết đã rơi ngập đường. 

Khung cảnh “đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời” càng thêm huyền nhiệm. Người dân thủ đô 

Ottawa hay nói: Nơi nào cầu mong “White Christmas” (Giáng Sinh Trắng) chứ vùng đất này 

không mong cũng có. Ấy thế mà đã tới ngày 24 rồi, trời quang mây tạnh, cứ như đang giữa mùa 

Thu. Có người trách đùa: “Tại vì cha xứ đem cái nóng vùng Texas qua, nên Giáng sinh này mới 

không có tuyết”. Có người lại bảo: “Giáng sinh năm nay cha mang thêm một chút hơi ấm đến 

cho mọi người.” Cha nghe mát cả ruột! 

Sau Giáng sinh được vài hôm thì tuyết đầu mùa rơi liên tục. Mới qua một đêm thôi tuyết 

đã cao tới 15 cm. Nhiều chiếc xe bị mắc kẹt trên nhiều đoạn đường. Cha xứ lần đầu tiên sống 

mùa đông ở Canađa, chưa có kinh nghiệm lái xe trên tuyết, cũng bị mắc cứng khi chạy đến nhà 

thờ. Có người thắc mắc “Tại sao cha phải chạy xe đến nhà thờ?” Thưa là vì đã từ 10 năm trước, 

giáo xứ không có nhu cầu xử dụng nhà xứ nên cho một hội từ thiện, do chính phủ tài trợ, thuê 

mướn để chăm sóc các bệnh nhân HIV. Thành ra cha xứ hiện nay, cũng như tiền nhiệm, phải ở 

trọ nhà xứ của một giáo xứ khác cách nhà thờ chừng 3 cây số. Dẫu sao cha vẫn là người ở gần 

nhà thờ nhất so với nhiều giáo dân của cha! 



 



Tuyết xuống dày. Xe cha bị kẹt. Phải nhờ hai ông bà Tây tốt bụng xúc tuyết “giải cứu”. 

Đến được nhà thờ, cha cứ ngỡ sẽ phải làm lễ một mình rồi về. Trời lạnh và tuyết dày thế này, ai 

đi nổi. Không ngờ thánh lễ 7 giờ chiều thứ Ba của tuyết đầy mùa hôm đó cũng có mấy chục 

người tham dự. Thậm chí có gia đình cách nhà thờ 15, 16 cây số cũng đưa con cái đi lễ. Dễ gì 

thấy được hình ảnh của các em thiếu nhi đi tham dự thánh lễ ngày thường với bố mẹ của chúng 

trên vùng đất Canada này trong những ngày băng giá. Như vậy chứng tỏ giòng máu nóng của các 

Anh hùng Tử đạo Việt Nam vẫn còn chảy khá mạnh trong huyết quản đức tin của nhiều người! 

 

 
 

Trong các nhà thờ Tây, tức là nơi có cha Tây làm lễ, và dân Tây dự lễ, số người cao niên 

bao giờ cũng vượt trỗi thành phần trẻ. Ngồi trong nhà thờ, ngước nhìn lên cung thánh, bao giờ 

mắt cũng chạm phải những mái đầu bạc phơ. Một vài nơi trong vùng, sau khi người già ra khỏi 

trần gian, chẳng biết vì giới trẻ chưa kịp già hay vì nhiều người không màng đến Đạo nữa, nên cả 

chục nhà thờ tại thủ đô phải đóng cửa. Cũng nhờ đó, một số sắc tộc có số người Công giáo kha 

khá đã được Tổng Giáo phận trao tặng nhà thờ để có nơi sinh hoạt đức tin và giữ gìn văn hóa. 

Bên cạnh các cộng đoàn như Đức, Ý, Đại hàn, Ba lan, Trung hoa, Tây ban nha, Croatian, còn có 

cộng đoàn Việt Nam cũng được nhận một nhà thờ Tây để lại. Từ nhà thờ Thánh Jean d’ Arc 

được đổi tên thành Đức Mẹ La Vang. Nghe là biết ngay “nhà thờ Ta” chứ không phải “nhà thờ 

Tây”, mặc dầu Tây trao lại cho Ta. Đến nay, Giáo xứ đã hiện hữu được 15 năm, chưa kể thời 

gian phôi thai và phát triển trước đó trong tính cách cộng đoàn.  

Bao nhiêu mùa đông đã trôi qua nhưng vẫn khó quen được với khí hậu giá băng. Nhiều 

người Việt Nam tuy sống lâu năm trên vùng đất Ottawa vẫn cứ ngán mùa Đông. Mong cho tuyết 

mau tan và nắng ấm sớm về. Đó cũng chính là nỗi niềm thiêng liêng của người Công giáo Việt 

Nam nơi giáo xứ Lavang này: băng tuyết tâm hồn tan đi và nắng ấm đức tin ló rạng.  

Bài thánh ca “Mùa đông đã tàn phai, mừng xuân mới về đây…” hình như đang được cất 

lên từ trái tim mỗi người.   

 



Anh Chị Em Cursillistas, trợ tá thân mến, 

Chắc Texas giờ này đang nóng vì đang là mùa hè. Chia sẻ một chút mùa đông vừa qua của 

Ottawa, Canada với hy vọng anh chị em đỡ nóng hơn một chút. Nghĩ đến anh chị em tích cực 

cộng tác với nhau, lo cho khóa học, vừa làm vừa sốt sắng cầu nguyện, đốt lên ngọn lửa Tin 

Mừng, đem hơi ấm đến cho nhiều tâm hồn, tự nhiên cảm thấy hành trình của mình tại Canada có 

thêm sự trợ lực từ phía anh chị em nhiều lắm! 

 

Dù nơi nào, nóng hay lạnh, bắc hay nam, chúng ta tiếp tục làm chứng tá cho Thầy Giêsu, cho tin 

mừng sự sống và tình thương. 

 

Xin Thầy Giêsu luôn đồng hành với anh chị em, và cầu chúc anh chị em luôn nhiệt thành, chân 

thành, và trung thành trên hành trình phục vụ Đức Kitô và các tâm hồn. 

 

Cha Tuấn 

Cựu linh hướng khóa 3 ngày  

 

 
 

 


