
 

Lieân Heä  
 

 

Vaên phoøng Coäng Ñoaøn  

471 Quaker Lane South  

West Hartford, CT 06110 

(Beân caïnh nhaø thôø - Phoøng soá 10) 

Vaên phoøng laøm vieäc 

Thöù Hai - Thöù Ba - Thöù Naêm. 

Töø 10:00 giôø saùng ñeán 2:00 giôø Chieàu. 
 

Soá ñieän thoaïi: 860.371.4672 

Email vaên phoøng: 

vanphong@anredunglac.net 

Email Cha Ñaëc Traùch: 

chatuan@anredunglac.net 

Website: anredunglac.net  

 

 

 

 

 

 

 

THE VIETNAMESE CATHOLIC COMMUNITY OF ARCHDIOCESE OF HARTFORD  

COÄNG ÑOAØN COÂNG GIAÙO VIEÄT NAM TOÅNG GIAÙO PHAÄN HARTFORD 

COÄNG ÑOAØN THAÙNH AN-REÂ DUÕNG LAÏC 

Taïi nhaø thôø: Saint Mark the Evangelist Church 

467 Quaker Lane South - West Hartford, CT 06110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linh Muïc Ñaëc Traùch: Pheâroâ Anreâ Mai Ñình Anh Tuaán 

 

 SINH HOAÏT MUÏC VUÏ 

A. Giôø leã coäng ñoaøn 

 Ngaøy Thöôøng:  

 Chieàu thöù Ba – thöù Naêm luùc 6:00 PM 

 Chuùa Nhaät: 2:30 PM 

B. Muïc Vuï Bí Tích 

 Röûa Toäi: Chuùa Nhaät Ñaàu thaùng  (Sau Thaùnh Leã) 

 Giaûi Toäi: Chuùa Nhaät cuoái thaùng luùc 1:00 ñeán 2 

giôø 00 vaø theo lòch heïn (neáu caàn). 

 Hoân Phoái: Lieân laïc vôùi vaên phoøng tröôùc SAÙU 

THAÙNG ñeå ñöôïc höôùng daãn thuû tuïc. 

 Xöùc daàu Beänh nhaân: Lieân laïc tröïc tieáp vaên phoøng 

hoaëc cha ñaëc traùch. 

 Thaêm Beänh nhaân vaø trao Mình Thaùnh Chuùa: Lieân laïc 

vôùi vaên phoøng. 

 Chöùng nhaän caùc giaáy tôø: lieân heä vaên phoøng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ban Thöôøng Vuï Hoäi Ñoàng Muïc Vuï 
 

Chuû tòch: OÂng Pheâroâ Nguyeãn Vaên Kieân 

Phoù chuû tòch: OÂng Phaoloâ Phaïm Xuaân Ñoä 

Thuû Quyõ: BaøTraàn Leâ Thò Minh Truùc 

     Baø Maria Vuõ Bích Nhung 

 

 

Sinh hoaït Giaùo Lyù 

& Thieáu Nhi 

Ngaøy Khai Giaûng Giaùo Lyù vaø Vieät Ngöõ: 

Chuùa Nhaät ngaøy 9 thaùng 9 naêm 2018.  

(Taïi Hoäi tröôøng Giaùo xöù) 

 Vieät Ngöõ : 10:30 -11:30 

 Giaùo Lyù : 11:35 – 12:35 

 AÊn Tröa: 12:40 – 1:00  

 Sinh Hoaït Thieáu Nhi :1:00 – 2:15 
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Lòch Phuïng Vuï 
 

 

 Chuùa Nhaät 26/8/2018  

Chuùa Nhật XXI Thöôøng Nieân 

 

Gs 24:1-2,15-17; Tv 34:2-3,16-21; Ep 5:21-32; 

Ga 6,54a, 60-69. 

 Thöù Hai: 27/8/2018 Thaùnh Monica 

St 1:1-5,11-12; Tv 96:1-2,2-3,4-5; Mt 23:13-22 

 Thöù Ba: 28/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

Thaùnh Augustinoâ–Giaùm Muïc, Tieán só Hoäi 

thaùnh 

St 2:1-3,14-16; Tv 96:10,11-12,13; Mt 23:23-26 

 Thöù Tö: 29/8/2018   

Leã Thaùnh Gioan Taåy Giaû bò traûm quyeát 

St 3:6-10,16-18; Tv 128:1-24-5; Mt 23:27-32 

 Thöù Naêm: 30/8/2018. LEÃ 6 GIÔØ TOÁI 

1 Cr 1:1-9; Tv 145:2-3,4-5,6-7; Mt 24:42-51. 

 Thöù Saùu: 31/8/2018 

1 Cr 1:17-25; Tv 33:1-2,4-5,10,11; Mt 25:1-13 

 Thöù Baûy: 01/9/2018. 

1 Cr 1:26-31; Tv 33:12-13,18-19,20-21; Mt 

25:14-30  

 
 

 

 

RAO HOÂN PHOÁI 
            (laàn 2) 

Anh: Joseph Traàn Leâ Minh Tuøng 

Con oâng: Joseph Traàn Hoàng Laïc 

Vaø baø: Maria Leâ Thò Kim Lieân 

Hieän ñang ôû: Willimantic, CT 

Xin keát hoân vôùi 

Chò: Maria Nguyeãn Nhi (taân toøng) 

Con oâng: Nguyeãn Coâng Nhuaàn  

Vaø baø: Phan Thò Coù 

Hieän ñang ôû: Willimantic, CT  

Neáu coù ñieàu gì ngaên trôû theo giaùo luaät xin 

vui loøng baùo cha ñaëc traùch. 

Nguyeän xin Thieân Chuùa ban traøn ñaày hoàng 

aân xuoáng treân Anh Chò. 

 

SINH HOAÏT 

COÄNG ÑOAØN 
1. Ca Ñoaøn Thieáu nhi daønh cho caùc em coù 

ñoä tuoåi töø 6 ñeán 20 tuoåi. Caùc em coù theå tham gia haùt 

hoaëc chôi nhaïc cuï (ñaøn, saùo, keøn..) trong Thaùnh Leã 

cuûa coäng ñoaøn moãi thaùng ít laø 1 laàn. Buoåi sinh hoaït 

ÑAÀU TIEÂN thöù baûy 22 thaùng 9 naêm 2018. Luùc 10 

giôø saùng ñeán 11:30. Taïi Hoäi Tröôøng. 

2. Caùc em chöa ghi danh hoïc Giaùo Lyù vaø 

(hoaëc) Vieät ngöõ vui loøng ghi danh sau Thaùnh Leã taïi 

cuoái nhaø thôø.  

3. Kính môøi Quyù OÂng Baø vaø Anh Chò Em 

ñeán tham döï leã KHAI GIAÛNG GIAÙO LYÙ vaø VIEÄT 

NGÖÕ  SÖÏ HIEÄN DIEÄN CUÛA QUYÙ VÒ LAØ NIEÀM KHÍCH 

LEÄ LÔÙN LAO CHO CAÙC EM. 

4. Trong Thaùnh Leã ngaøy 2 thaùng 9 seõ coù cöû 

haønh Bí Tích Röûa Toäi – Röôùc Leã laàn ñaàu vaø Theâm 

Söùc cho Anh Giuse Nguyeãn Minh Chaát. Xin coâng 

ñoaøn hieäp yù caàu nguyeân cho anh ñöôïc traøn ñaày ôn 

Chuùa nhaân dòp ñaëc bieät naøy. 

5. CHUÙA NHAÄT muøng 2 thaùng 9 chaàu ñaàu 

thaùng sau thaùnh leã 

6. Thöù Naêm ngaøy 6 thaùng 9, 2018 

Chaàu Ñaàu Thaùng Sau Thaùnh Leã 

 

VÌ SAO CAÀN PHAÛI HOÏC GIAÙO LYÙ? 

*Đức Thánh Cha Piô 12 dạy từ năm 1952 

rằng: Giáo hội bị đe dọa chẳng những bởi các địch 

thù bên ngoài mà còn bởi những mầm mống suy 

nhược và đồi bại bên trong. 

Tình trạng suy nhược ngày càng trầm trọng ấy phát 

hiện tại nhiều nơi trong Giáo hội, chính là do sự 

không biết hay nói đúng hơn: "biết một cách quá 

nông cạn về giáo lí Tôn giáo Chúa Kitô đã dậy".   

*Hồng y Gerlier thêm: Các tín hữu phải học giáo 

lý để nuôi dưỡng đức tin, càng gặp nhiều khó khăn 

trở ngại lại càng phải hăng hái học hỏi hơn. 

Có biết bao tín hữu chỉ lo tấn tới kiến thức phần 

đời để mưu cầu sinh sống trần gian, còn kiến 

thức về tôn giáo vẫn ở tình trạng ấu trĩ. Thật là 

bất quân bình. 
*Ý kiến đúc kết đại hội giáo dân Quốc tế tại Rôma 

thêm nữa: "Giáo dân cần cố học hỏi giáo lý đầy đủ 

để đáp ứng với địa vị cao cả của mình". 

 (coøn tieáp) 
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LÔØI CHUÙA- CHUÙA NHAÄT 26/8 
 

Bài đọc 1 - Gs 24, 1-2a.15-17.18b 

Lời Chúa trong sách Giô-suê. 
Hồi ấy, ông Giô-suê quy tụ ở Si-khem mọi chi tộc 

Ít-ra-en và triệu tập các kỳ mục Ít-ra-en, các thủ lãnh, 

thẩm phán và ký lục. Họ đứng trước nhan Thiên 

Chúa. Ông Giô-suê nói với toàn dân : “Nếu anh em 

không bằng lòng phụng thờ Đức Chúa, thì hôm nay 

anh em cứ tùy ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần 

cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc 

là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm 

đất đê ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ 

phụng thờ Đức Chúa”. 

Dân đáp lại : “Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ Đức 

Chúa đê phụng thờ các thần khác ! Vì chính Đức 

Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi 

cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà 

nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn 

lao, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng 

tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. Về 

phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa, vì 

Người là Thiên Chúa của chúng tôi”. 

Ñaùp : Haõy nghieäm xem Chuùa toát laønh bieát maáy. 

Bài đọc 2- Ep 5,21-32 

Lời Chúa trong thư của thánh Phao-lô tông đồ 

gửi tín hữu Ê-phê-xô. 
Thưa anh em, vì lòng kính sợ Đức Ki-tô, anh em 

hãy tùng phục lẫn nhau. Người làm vợ hãy tùng phục 

chồng như tùng phục Chúa, vì chồng là đầu của vợ 

cũng như Đức Ki-tô là đầu của Hội Thánh, chính 

Người là Đấng cứu chuộc Hội thánh, thân thê của 

Người. Và như Hội Thánh tùng phục Đức Ki-tô thế 

nào, thì vợ cũng phải tùng phục chồng trong mọi sự 

như vậy. 

Người làm chồng, hãy yêu thương vợ, như chính 

Đức Ki-tô yêu thương Hội thánh và hiến mình vì Hội 

Thánh; như vậy, Người thánh hóa và thanh tẩy Hội 

Thánh bằng nước và lời hằng sống, đê trước mặt 

Người, có một Hội Thánh xinh đẹp lộng lẫy, không tỳ 

ố, không vết nhăn hoặc bất cứ một khuyết điêm nào, 

nhưng thánh thiện và tinh tuyền. Cũng thế, chồng phải 

yêu vợ như yêu chính thân thê mình. Yêu vợ là yêu 

chính mình. Quả vậy, có ai ghét thân xác mình bao 

giờ; trái lại, người ta nuôi nấng và chăm sóc thân xác 

mình, cũng như Đức Ki-tô nuôi nấng và chăm sóc Hội 

Thánh, vì chúng ta là bộ phận trong thân thê của 

Người. Sách Thánh có lời chép rằng : Chính vì thế, 

người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 

và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm 

này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội 

Thánh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cầu Nguyện 
 
 

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì con cần có Chúa hiện diện  

để con khỏi quên Chúa. 

Chúa thấy con dễ bỏ Chúa biết chừng nào.  

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì con yếu đuối,  

con cần Chúa đỡ nâng để con khỏi ngã quỵ. 

 Không có Chúa,  

con đâu còn nồng nhiệt hăng say.  

Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì trời đã xế chiều và ngày sắp tàn,  

cuộc đời qua đi, vĩnh cửu gần đến. 

 Con cần được thêm sức mạnh  

để khỏi ngừng lại dọc đường. 

 Xin ở lại với con, lạy Chúa,  

vì con cần Chúa trong đêm tối cuộc đời. 

 Con không dám xin những ơn siêu phàm,  

chỉ xin ơn được Ngài hiện diện. 

 Xin ở lại với con  

vì con chỉ tìm Chúa, yêu Chúa  

và không đòi phần thưởng nào khác  

ngoài việc được yêu Chúa hơn. 

Thaùnh Pioâ 

 
 

 

Lm. Antôn Nguyễn Cao Siêu 

 

 

Tin Mừng - Ga 6,54a-69 

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an. 

Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đã 

tuyên bố : “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được 

sống muôn đời”. Nghe vậy, nhiều môn đệ của 

Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà 

nghe nổi ?” Nhưng Đức Giê-su tự mình biết được 

là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người 

bảo các ông: “Điều đó, anh em lấy làm chướng, 

không chấp nhận được ư ? Vậy nếu anh em thấy 

Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? Thần 

Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích 

gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự 

sống”. 

Nhưng trong anh em có những kẻ không tin. Quả 

thật, ngay từ đầu, Đức Giê-su đã biết những kẻ 

nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Người nói 

tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : không ai đến 

với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy 

cho”. Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn 

đi theo Người nữa. Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm 

Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn 

bỏ đi hay sao ?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp : 

“Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với 

ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời 

đời. Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận 

biết rằng chính thầy là Đấng Thánh của Thiên 

Chúa”. 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng 

thoâng tin moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi 

taát caû Anh Chò Em chöa theå saép xeáp tham döï 

Coäng Ñoaøn vaø ñoàng thôøi môøi goïi nhöõng Anh, 

Chò, Em aáy tham gia vaøo nhöõng sinh hoaït chung 

cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû chuùng ta laø MOÄT 

trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 

Baùo caùo Taøi chaùnh 

Tieàn ñoùng goùp Chuùa Nhaät ngaøy 19 thaùng 8 

naêm 2018:  $ 988. 

Xin Chaân thaønh caùm ôn Quyù OÂng, Baø, vaø Anh, 

Chò, Em ñaõ quaûng ñaïi ñoùng goùp ñeå cuøng nhau xaây 

döïng Coäng Ñoaøn.  Nguyeän xin Thieân Chuùa tuoân 

ñoå muoân vaøn ôn phuùc xuoáng treân Quyù vò vaø Gia 

ñình.  

(Khi uûng hoä, Xin vui loøng vieát chi phieáu cho 

coäng ñoaøn laø:VNCC 

(Vietnamese Catholic Community) 

 

 

 

 

 

 

YÙ Leã Trong Tuaàn 

Xin Caàu cho linh hoàn: 

 Anreâ Nguyeãn Ngoc Toaøn 

 Maria (môùi qua ñôøi) 

 Caùc linh hoàn  

 (Xin leã, vui loøng gaëp tröïc tieáp cha ñaëc traùch hoaëc 

ñieän thoaïi ñeán vaên phoøng.) 

 

 

Hoûi – Ñaùp veà Thaùnh Leã Caâu 7 

Đâu là ý nghĩa của màu sắc các phẩm phục 

phụng vụ ?  
Mỗi màu sắc mang một ý nghĩa : 

Màu tím, màu của sự ăn năn, thống hối và của sự mong đợi, 

được dùng trong Mùa Chay và Mùa Vọng. Người ta cũng 

dùng màu tím trong thánh lễ và các nghi thức phụng vụ cầu 

cho những kẻ đã qua đời (trước Công Đồng Vaticanô II, 

dùng màu đen). 

Màu đỏ là màu máu và lửa, được dùng trong ngày Chúa 

nhật Thương khó (lễ Lá), thứ Sáu Tuần Thánh, Lễ Chúa 

Thánh Thần hiện xuống, trong các cử hành cuộc thương khó 

của Chúa, trong lễ kính các thánh Tông đồ, các thánh sử Tin 

Mừng và trong các lễ kính các thánh tử đạo. 

Màu trắng (có thể được thay thế bằng màu vàng) gợi lên 

sự trong sạch, tinh tuyền, nhất là vinh quang của Thiên 

Chúa, được dành cho các nghi thức phụng vụ và các thánh lễ 

Mùa Phục Sinh và Mùa Giáng Sinh ; cũng dùng trong các lễ 

kính, lễ nhớ về Chúa không phải là lễ kính nhớ cuộc thương 

khó của Người ; các lễ kính Đức Mẹ, các thiên thần, các 

thánh không phải là thánh tử đạo. Màu trắng còn diễn đạt sự 

phục sinh của Chúa Kitô cũng như sự phục sinh của chúng ta 

sau này. Nơi bàn tiệc thiên quốc những người được tuyển 

chọn đều mặc y phục trắng toát (xem sách Khải Huyền 7, 9). 

Màu xanh lá cây được dùng trong các thánh lễ trong Mùa 

Thường Niên hoặc Quanh Năm. Màu xanh lá cây là màu của 

niềm hy vọng và của sự sống. Khi thấy vị linh mục tiến lên 

bàn thờ trong phẩm phục màu xanh, điều đó cho chúng ta 

nghĩ rằng chúng ta là những người có niềm hy vọng lớn lao, 

là đoàn lữ hành đang được Chúa Kitô dẫn đến những cánh 

đồng cỏ xanh tươi của miền đất hứa... 

Màu hồng được sử dụng hai lần trong năm (Chúa nhật III 

Mùa Vọng và Chúa nhật IV Mùa Chay) để mời gọi tín hữu 

hưởng niềm vui thầm kín và an lành trong niềm trông đợi 

Đấng Cứu Tinh hoặc trong sự chuẩn bị đón mừng Chúa Kitô 

phục sinh. 

Tại Việt Nam, màu hồng thường được dùng trong thánh lễ 

hôn phối, trong bầu khí vui tươi, để diễn đạt tình yêu nam 

nữ, là hình ảnh của tình yêu Chúa Kitô với Giáo Hội của 

Người. 
LM. Joseph Vu Thai Hoa 

CHÖÔNG TRÌNH LEÃ KHAI GIAÛNG 

NAÊM HOÏC 2018 – 2019 

10:15: Tieáp ñoùn taïi Hoäi tröôøng 

10:30: Chaøo möøng Phuï Huynh vaø Hoïc sinh 

11:00: Thaày Coâ vaø Hoïc sinh nhaän phoøng hoïc vaø giaùo 

trình – lòch hoïc. 

11:00: Hoïp Phuï Huynh taïi hoäi tröôøng 

11:30: Phuï Huynh tham quan caùc lôùp hoïc 

12:00: AÊn Tröa (nheï) taïi Hoäi tröôøng 

XIN VUI LOØNG ÑAÄU XE BEÂN PHÍA HOÄI TRÖÔØNG VÌ 

COÙ GIÔØ LEÃ CUÛA COÄNG ÑOAØN MYÕ LUÙC 10:30 

 

 

 

 

CHÖÔNG TRÌNH MÖØNG BOÅN MAÏNG  

HOÄI MAÂN COÂI 

Thöù baûy ngaøy 6 thaùng 10, 2018 

6:00: Giaûi Toäi 

6:30: Tónh taâm 

8:00: Giaûi toäi 

Chuùa Nhaät ngaøy 7 thaùng 10, 2018 

2:00: Kieäu Ñöùc Meï 

2:30: Thaùnh Leã Möøng Boån Maïng 

4:00: Tieäc Möøng 

Sau Thaùnh Leã, kính môøi toaøn theå coäng ñoaøn 

ñeán chia vui vaø möøng boån maïng vôùi Hoäi Maân 

Coâi taïi Hoäi Tröôøng. 

(All Are Welcome) 

Caùc con haõy ñi  

khaép theá gian,  

rao giaûng Tin Möøng  

cho moïi taïo vaät (Mt 16:15) 

Xin Quyù OÂng, Baø, Anh, Chò, Em vui loøng thoâng tin 

moïi sinh hoaït cuûa Coäng Ñoaøn ñeán vôùi taát caû Anh Chò 

Em chöa theå saép xeáp tham döï Coäng Ñoaøn vaø ñoàng 

thôøi môøi goïi nhöõng Anh, Chò, Em aáy tham gia vaøo 

nhöõng sinh hoaït chung cuûa Coäng Ñoaøn. Vì taát caû 

chuùng ta laø MOÄT trong Ñöùc Kitoâ. 

 

 

 

 

 



 

COÙ CAÀN THIEÁT PHAÛI HOÏC TIEÁNG VIEÄT KHOÂNG? 

Để duy trì tiếng Việt ở hải ngoại, một trong những câu hỏi quan trọng nhất cần được trả lời là: Tại 

sao trẻ em Việt Nam cần học tiếng Việt? 

Câu hỏi ấy không những chỉ nảy sinh ra từ các em học sinh mà còn từ chính các bậc phụ huynh, tức 
những người thuộc thế hệ thứ nhất, sinh ở Việt Nam và chỉ ra sống ở nước ngoài khi đã trưởng thành 
hẳn. 

Trẻ em (ví dụ trẻ em ở Úc/Mỹ) thường lý luận: Con sinh ở Úc/Mỹ, con sẽ sống suốt đời ở Úc/Mỹ. 
Ngôn ngữ thứ nhất của con là tiếng Anh. Mà tiếng Anh lại là ngôn ngữ quốc tế; ở đâu cũng sử dụng 
được. Con đâu cần phải học thêm tiếng Việt làm gì nữa? 

Cha mẹ thì lý luận: Ờ, cũng phải. Con cái bây giờ đã là người Úc/Mỹ rồi. Tiếng Anh mới quan trọng. 
Tiếng Việt thì biết cũng được; không biết cũng chả sao. Ngay cả khi biết tiếng Việt thì cũng chỉ để giao 
tiếp với người thân, chủ yếu với ông bà, thôi. Chứ làm được gì? 

Những kiểu lý luận như vậy rất phổ biến. Tuy nhiên, chúng lại sai. 
Sai trên tất cả phương diện: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục và nhận thức. 
Về phương diện kinh tế, đã đành tiếng Việt không được xem là một ngôn ngữ thương mại như 

nhiều thứ tiếng khác (chẳng hạn, tiếng Nhật hay tiếng Hoa); tuy nhiên, việc thành thạo tiếng Việt ở 
mức độ nào đó, chắc chắn không phải vô ích trong một xã hội đa văn hóa và đa ngôn ngữ như Úc hoặc 
Mỹ (hoặc bất cứ một quốc gia hiện đại nào khác). Đối với rất nhiều nghề nghiệp, cộng đồng người Việt 
gồm trên 200.000 người ở Úc, và trên 1.6 triệu ở Mỹ là một thị trường to lớn. Cứ nhìn vào số phòng 
mạch, văn phòng luật sư hay kế toán ở các khu người Việt thì thấy ngay. Hoặc hãy vào các ngân hàng ở 
các khu đông người Việt mà xem: Có phải có rất nhiều nhân viên người Việt hoặc biết nói tiếng Việt? Để 
xin việc, bất cứ là việc gì, từ của chính phủ đến tư nhân, ở các khu nhiều người Việt định cư, khả năng 
tiếng Việt đều trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu. 

Nhưng ý nghĩa kinh tế của tiếng Việt không chỉ nằm ở những công việc có liên quan trực tiếp đến 
người Việt như thế. Tại hầu hết các nước Tây phương, càng ngày người ta càng hiểu và đánh giá cao ý 
nghĩa và giá trị của các nhận thức liên văn hóa, tức khả năng cảm nhận được những khác biệt giữa các 
nền văn hóa và khả năng đồng cảm với suy nghĩ của những người thuộc các nền văn hóa khác. Ví dụ, 
trong xu hướng toàn cầu hóa hiện nay, bất cứ một sản phẩm nào của Tây phương cũng đều được sản 
xuất để bán cho những người tiêu thụ thuộc nhiều quốc gia khác nhau, có khi ở tận châu Á, châu Âu 
hay châu Phi xa xôi. Muốn bán được, người ta phải nghĩ đến chuyện đáp ứng thị hiếu của những người 
đó. Ai có khả năng làm được những việc như thế? Về phương diện chuyên môn, họ phải được học. Tuy 
nhiên, về phương diện tâm lý: những người ấy thường phải là những người song ngữ (bilingual) hoặc 
song văn hóa (bicultural). Nếu được đa ngữ (polyglot) hoặc đa văn hóa nữa thì càng tốt. Ý thức được 
điều đó, ở Tây phương, hầu hết các trường đại học đều khuyến khích sinh viên học một ngôn ngữ thứ 
hai hoặc nếu không, tham gia vào các chương trình trao đổi để có dịp đi nước ngoài một thời gian, ít 
nhất một học kỳ, để có cơ hội phát triển sự hiểu biết liên văn hóa (intercultural understanding) và kỹ 
năng giao tiếp liên văn hóa (intercultural communication); ở cấp tiểu học và trung học, việc dạy ngôn 
ngữ thường đi kèm với việc rèn luyện ý thức liên văn hóa (intercultural awareness). 

Về phương diện xã hội, nhiều bậc phụ huynh cứ nghĩ miễn con cái có thể bập bẹ được chút tiếng 
Việt để nói chuyện trong nhà là đủ rồi. Nhưng thật ra, với việc giao tiếp trong gia đình, mức độ thông 
thạo một ngôn ngữ, kể cả tiếng Việt, khó xác định thế nào là đủ. Khi con cái còn nhỏ, nhu cầu còn đơn 
giản, việc trao đổi và chuyện trò giữa bố mẹ và con cái thường chỉ dừng lại ở những đề tài căn bản trong 
đời sống hàng ngày, kiểu: Con đói không? Con muốn ăn gì? Phở nhé? Hoặc: Con học bài đi; con đi ngủ 
đi, v.v. Khi con cái lớn lên, đặc biệt ở giữa những năm trung học, khi, về phương diện tình cảm, các em 
bắt đầu biết yêu, biết vấn vương trước người khác phái; và về phương diện tâm lý, có những cuộc khủng 
hoảng về vấn đề bản sắc và ý nghĩa của cuộc đời, đề tài các em cần tâm sự càng ngày càng phức tạp hơn. 
Chính những lúc ấy, việc giao tiếp giữa bố mẹ và con cái trở thành một vấn đề, hơn nữa, vấn đề lớn: nếu 
nói bằng tiếng Việt thì các em không đủ từ vựng để diễn tả; nếu các em nói bằng tiếng Anh thì bố mẹ 
thường không hiểu hết. Một lúc nào đó, các em không còn tâm sự với bố mẹ được nữa. Quan hệ giữa bố  
mẹ và con cái, do đó, càng ngày càng xa cách dần. Khi con cái xa cách bố mẹ như thế, chúng đối diện 
với rất nhiều nguy cơ, trong đó, nguy cơ quan trọng nhất là rất dễ bị bạn bè lôi kéo vào con đường xấu. 



 
Về phương diện văn hóa, tiếng Việt - cũng như bất cứ ngôn ngữ thứ hai nào - có rất nhiều ý nghĩa. 

Thứ nhất, nó bảo vệ được bản sắc (identity) của các em. Với những người lớn tuổi, dù sống ở bất cứ quốc 
gia nào trên thế giới, chúng ta vẫn biết chúng ta là người Việt. Đó chính là căn-cước-tinh-thần của 
chúng ta. Trẻ em, lúc còn bé, dễ có ý nghĩ mình là một người Úc hoặc một người Mỹ. Nhưng, lớn lên, 
các em biết ý nghĩ đó chỉ là một ảo tưởng. Mái tóc, làn da, màu mắt và kích thước của các em luôn luôn 
tố giác một điều ngược lại: Các em vẫn là người Việt. Nếu biết tiếng Việt, ý thức về bản sắc sẽ dễ được 
củng cố. Nhưng nếu không, các em sẽ trở thành những kẻ thất cước, bơ vơ. Điều đó rất dễ dẫn đến 
những khủng hoảng về tâm lý. Thứ hai, biết tiếng Việt, trở thành người song ngữ, các em dễ trở thành 
bao dung hơn trước các nền văn hóa khác, do đó, dễ hội nhập vào đời sống xã hội càng ngày càng toàn 
cầu hóa với tốc độ cực nhanh như hiện nay. Trước mắt, sự hội nhập ấy có thể thấy ngay ở việc hội nhập 
vào đời sống gia đình, đại gia đình (với ông bà và bà con, họ hàng) cũng như với cộng đồng. 

Về phương diện giáo dục, nhiều công trình nghiên cứu trên thế giới cho thấy học sinh và sinh viên 
biết hai thứ tiếng trở lên thường học giỏi hơn học sinh và sinh viên chỉ biết một thứ tiếng. Có lẽ điều đó 
tương đối dễ hiểu. Thứ nhất, học hai thứ tiếng cùng lúc (ví dụ tiếng Anh và tiếng Việt), trí nhớ của các 
em thường xuyên được luyện tập, do đó, các em thường cường ký hơn các trẻ em khác. Thứ hai, biết hai 
thứ tiếng, thường xuyên chuyển dịch và so sánh tiếng này và tiếng kia, khả năng so sánh của các em có 
nhiều cơ hội để phát triển. Mà so sánh lại là một khía cạnh quan trọng của lý luận: Trẻ em biết hai thứ 
tiếng, do đó, thường nhìn vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, do đó, tránh được bệnh phiến diện, hẹp 
hòi và cực đoan. Riêng với trẻ em Việt Nam, cũng như hầu hết trẻ em di dân khác, việc tiếp tục học và 
học giỏi tiếng mẹ đẻ, giúp các em thêm tự tin hơn trong học vấn: Đó là môn học các em dễ đạt điểm 
cao, do đó, dễ chứng tỏ mình giỏi hơn hẳn người ngoại quốc. 

Cuối cùng, về phương diện nhận thức, càng ngày càng có nhiều công trình nghiên cứu cho thấy 
việc biết hai thứ tiếng làm cho người ta thông minh hơn (being bilingual, it turns out, makes you 
smarter.) Trong số các công trình nghiên cứu ấy, đáng kể nhất là cuộc nghiên cứu của hai nhà tâm lý 
học Ellen Bialystock và Michelle Martin-Rhee vào năm 2004: Họ chia các học sinh mẫu giáo thành hai 
nhóm; một nhóm chỉ biết nói tiếng Anh và một nhóm nói được hai thứ tiếng, tiếng Anh và một thứ 
tiếng nào khác. Họ cho các em một số vật tròn màu xanh và một số vật vuông màu đỏ rồi yêu cầu các 
em bỏ vào hai thùng, một thùng vuông màu xanh và một thùng tròn màu đỏ. Trước hết, họ yêu cầu các 
em chọn theo màu: vật xanh bỏ vào thùng xanh; vật đỏ vào thùng đỏ. Tất cả các em đều làm được. Sau 
đó, họ yêu cầu các em sắp xếp cách khác, theo hình dạng: vật vuông bỏ vào thùng vuông và vật tròn bỏ 
vào thùng tròn. Đến lúc ấy, các em chỉ biết một ngôn ngữ lúng túng hẳn vì thấy các vật cùng hình dạng 
thì không cùng màu sắc. Trong khi đó, với các em biết hai ngôn ngữ, công việc ấy được hoàn tất rất 
nhanh chóng. Người ta lý giải hiện tượng này như sau: các em biết hai thứ tiếng thường biết rõ là mình 
biết hai thứ tiếng. Ví dụ, đang nói chuyện với anh chị em bằng tiếng Anh; quay sang nói chuyện với bố 
mẹ, các em sử dụng tiếng Việt. Tất cả diễn ra một cách tự phát. Điều đó vô tình giúp phát triển chức 
năng điều hành trong bộ óc của các em. Các em phân biệt được dễ dàng những công việc hay những 
vấn đề có nhiều khía cạnh khác nhau. Ví dụ, trong thí nghiệm kể trên, các em song ngữ hiểu ngay là sắp 
xếp theo màu thì khác và theo hình dạng thì khác; còn các em chỉ biết một thứ tiếng thì khi được yêu 
cầu sắp các vật theo hình dạng lại cứ loay hoay về màu sắc, do đó, không dám bỏ các vật tròn màu xanh 
vào cái thùng tròn màu đỏ; và ngược lại: nói cách khác, nếp suy nghĩ của các em được định hình có một 
chiều. 

Gần đây, nhiều nhà nghiên cứu thuộc nhiều quốc gia khác nhau, từ Tây Ban Nha đến Ý và Mỹ, trong 
nhiều cuộc thí nghiệm với những người thuộc nhiều lứa tuổi khác nhau, từ trẻ sơ sinh đến trẻ em bậc 
tiểu học, trung học, đại học và cả những người luống tuổi, đều đi đến những kết luận tương tự: khả 
năng song ngữ làm cho người ta suy nghĩ nhanh, chín chắn và toàn diện hơn việc chỉ biết 
một ngôn ngữ duy nhất. 

Những lý do nêu trên đủ để chúng ta khuyến khích trẻ em học tiếng Việt? 
 

Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc 

(Trích treân baùo VOA online: https://www.voatiengviet.com/a/nguyen-hung-quoc-tai-sao-can-hoc-
tieng-viet-05-10-2012-150964145/1117895.html ) 
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