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TIN MỪNG 

Mt 11, 25-30 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói 
rằng: "Lạy Cha là Chúa trời đất, Con 
xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không 
cho những người hiền triết và khôn 
ngoan biết những điều ấy, mà lại mạc 
khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy 
Cha, vì ý Cha muốn như vậy. - Mọi 
sự đã được Cha Ta trao phó cho Ta. 
Và không ai biết Con, trừ ra Cha. Và 
cũng không ai biết Cha, trừ ra Con và 
kẻ Con muốn mạc khải cho. "Tất cả 
hãy đến với Ta, hỡi những ai khó 
nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ 
sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách 
của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta dịu 
hiền và khiêm nhượng trong lòng, và 
tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình 
an. Vì ách của Ta thì êm ái, và gánh 
của Ta thì nhẹ nhàng".   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Mang Lấy Ách 

R.Veritas 
Có một câu chuyện cổ kể về một người đàn ông đang đi trên đường, tình cờ gặp 
một em bé trai đang cõng một em bé trai khác nhỏ hơn nhưng đã bị cụt hai chân 
trên lưng. Người đàn ông đó nói với bé trai rằng: “Đó quả thật là một gánh nặng 
cho em phải mang”. Nhưng em bé trai đã trả lời rằng: “Đó không phải là một 
gánh nặng. Đó là đứa em nhỏ của cháu”. Gánh nặng được trao ban trong tình yêu 
và mang lấy bằng tình yêu sẽ luôn nhẹ nhàng! 

Trong chuyện “Ngụ ngôn về những con chim” kể rằng thuở sáng tạo trời đất và 
các loài súc vật, tất cả đều bước đi bằng chân loanh quanh trên mặt đất, trừ 
những con chim! Nhưng những con chim này chẳng chịu làm gì hết mà chỉ phàn 
nàn về gánh nặng Thiên Chúa bắt chúng phải mang trên vai, trong khi đó chẳng 
có một loài vật nào phải mang cả. Thoạt đầu, đối với loài chim, đôi cánh là 
những bộ phận xấu xí và luộm thuộm nhất chúng phải mang. Chúng nghĩ rằng 
đó là cách chúng đã bị Thiên Chúa phạt vì một lý do nào đó. Tại sao cứ phải 
mang lấy những cái cánh vướng vít gây cản trở và khó khăn mỗi khi cất bước? 
Tại sao? Sau cùng có 2,3 con chim mạo hiểm hơn bắt đầu tập cử động những bộ 
phận phụ thuộc này. Chúng bắt đầu chớp cánh phất phơ, và sớm khám phá ra 
rằng cái mà chúng coi như một gánh nặng trên vai thực ra đã làm cho chúng có 
thể cất cánh bay lên cao được. Cái “gánh nặng” đã biến thành một món quà đẹp 
đẽ. 

Con người sinh ra đời kèm theo với cái ách, gánh nặng và trách nhiệm. Đó là 
cuộc đời! Và chúng ta cũng không thể tránh được lòng mong ước thoát khỏi 
chúng. Đó cũng là cuộc đời! Chúng ta muốn được giải thoát, nhưng tự sức chúng 
ta không làm nổi. Chúa Giêsu nói với chúng ta: “Tất cả hãy đến với Ta, hỡi 
những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các người”. Chúng ta 
không mang vác một mình, nhưng với sự giúp đỡ của Chúa Giêsu, cái ách sẽ trở 
nên êm ái và gánh nặng sẽ nên nhẹ nhàng. Với sự trợ giúp của Thiên Chúa, cái 
ách trở nên giống như đôi cánh chim giúp ta bay lên cao hơn trong đời sống tinh 
thần. 

Trong tiểu sử cuộc đời thánh nữ Têrêsa Avila có kể một câu chuyện về việc ma 
quỉ giả dạng giống Chúa Giêsu sống lại hiện ra với thánh nữ. Vừa nhận ra sự giả 
dạng thánh nữ đuổi nó đi ngay. Trước khi ra đi, Satan hỏi: “Làm thế nào bà đã 
biết được tôi là một người mạo nhận?” Thánh nữ đáp lại: “Bởi vì mày không có 
những vết thương”.  

Trong bài suy niệm của thánh nữ về đời sống tinh thần, The Interior Castle – 
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Lâu Đài Nội Tâm – thánh nữ Têrêsa đã nói đi nói lại về hình ảnh của Chúa Kitô 
chịu đau khổ đến hơn 40 lần. Thánh nữ thường xuyên đề cập đến đau khổ là vì, 
đối với thánh nữ, hình ảnh Chúa Kitô mang thương tích đã đến với chúng ta 
trong chính thương tích của chúng ta là chìa khóa để tìm hiểu cuộc hành trình 
thiêng liêng. Chúng ta có một Thiên Chúa cùng đồng hành với chúng ta. Ngài 
biết sự phấn đấu và hiểu nỗi đau khổ của chúng ta. 

Cái ách ở thế kỷ thứ nhất thường được mang bởi hai con vật cùng kéo cày hay 
kéo xe chung với nhau. Khi chúng ta mang lấy trách nhiệm phục vụ Chúa Kitô, 
chúng ta cũng mang lấy ân sủng và sức mạnh của Chúa Kitô. Thiên Chúa là 
Đấng đã ra lệnh cho chúng ta phải cúi xuống để Người đặt lên chúng ta cái ách 
của Người, Người cũng sẽ ở bên cạnh chúng ta để cùng mang vác với chúng ta. 

 

SỐNG ĐẠO 
ĐGH Phanxicô dừng xe để chúc lành cho một phụ nữ bị thiểu năng  

Trong chuyến thăm mục vụ của Đức 
Thánh Cha Phanxicô vào ngày 21.6.2014 
vừa qua đến vùng Calabria phía Nam 
nước Ý, khi trở lại từ Cassano allo Jonio, 
nơi mà ngài đã tuyên bớ chống lại tổ 
chức Mafia, Ngài đã cho dừng xe để gặp 
một người phụ nữ trẻ bị thiểu năng và 
gia đình của cô đang chờ ở bên vệ 
đường. Họ đã chờ ngài với một tấm biểu 
ngữ ghi: “Xin Đức Thánh Cha dừng chân 

lại đây để gặp gỡ một thiên thần đang chờ đón ngài”, và “Xin hãy đến và chúc 
lành cho Roberta bé mọn”. 

Khi xe vừa dừng lại, Đức Giáo Hoàng bước xuống tiến lại phía người phụ nữ 
đang nằm trên một chiếc xe đẩy, chúc lành cho cô, hôn cô, và chào thăm gia đình 
cô cùng các trẻ em đang vây quanh cô. Cô Roberta bị thiểu năng và không thể đi 
đâu xa khỏi gia đình, bởi vì cô luôn phải gắn liền với một chiếc máy để thở.  

Gia đình cô đã lên tiếng cám ơn Đức Thánh Cha trên Facebook. Pamela, chị của 
Roberta đã viết: “Tôi vẫn không thể tin điều đó, cám ơn Đức Thánh Cha... Tôi 
cám ơn ngài vì đã cho chúng tôi một khoảnh khắc của niềm vui lớn lao". 

Ivan Vania, một người bạn giúp làm những biểu ngữ để được Đức Phanxicô chú 
ý, kể lại: “Hôm nay chúng tôi có thể nói rằng Đức Kitô đã dừng lại ở Sibari, 
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Người mang dáng vẻ bề ngoài của Đức Thánh Cha Phanxicô”. Anh cũng nói 
thêm rằng: “Thật xúc động khi thấy cách thế ngài chào thăm Roberta... Có những 
cử chỉ trong cuộc sống giá trị hơn cả những bài diễn văn, nhiều hơn là bạn có thể 
nghĩ tới... Đức Phanxicô thật độc đáo !” 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC: Ngày nay có nhiều vị tử đạo hơn thời kỳ đầu 

Đức Thánh Cha cho biết ngày nay người Kitô hữu bị bắt bớ còn hơn trong các 
thế kỷ đầu của Kitô giáo. Đó là những gì ngài giảng trong thánh lễ sáng thứ Hai, 
30.06, tại nguyện đường Santa Marta, là ngày lễ mà Giáo Hội kính nhớ các vị tử 
đạo tiên khởi La Mã trong cuộc tàn sát của Hoàng đế Nero vào năm 64. 

Có một điều kiện cần thiết để trở nên một chứng nhân thật sự đó là “theo Chúa 
không điều kiện”. 

Dựa vào bài Tin Mừng trong ngày nói đến một môn đệ của Chúa Giêsu muốn 
theo Ngài, nhưng với điều kiện sau khi đã chôn cất cha mình … và Chúa trả lời: 
Không! Ai theo Ta thì không có điều kiện.  

Việc làm chứng của anh chị em phải kiên định; anh chị em phải sử dụng ngôn 
ngữ mạnh mẽ như Chúa Giêsu đã nói: “Những lời của anh em có thì nói có, 
không thì nói không. Đây là ngôn ngữ của lời chứng. 

Ngày nay Giáo Hội phát triển, và được nuôi dưỡng là nhờ máu của các vị tử 
đạo. Cũng đúng như vậy khi suy gẫm về các vị tử đạo của ngày hôm nay, nhiều 
anh hùng đã đổ máu cho niềm tin của mình. Vào thời gian đầu của Hội Thánh 
Nero đã đàn áp nhiều Kitô hữu và ngày nay cũng sẽ như vậy. 

Hôm nay trong Giáo Hội cũng có nhiều Kitô hữu đang bị bách hại. Hãy nghĩ về 
Trung Đông, nơi các Kitô hữu phải chạy trốn vì đàn áp và tiêu diệt. Ngay cả các 
Kitô hữu buộc phải buộc phải bỏ nước ra đi, cũng là một hình thức đàn áp. Ngày 
hôm nay trong Giáo Hội có nhiều vị tử đạo hơn cả thời sơ khai. Vì vậy, trong 
Thánh lễ này, chúng ta hãy nhớ đến các tiền nhân, cũng như các anh em đang bị 
bách hại, những người đau khổ … Nhờ máu của họ đổ ra, GH được nuôi dưỡng, 
và nhiều GH địa phương được ra đời. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và cho 
chúng ta.  

Kêu gọi chính phủ Mỹ giúp đỡ Irak 

WASHINGTON. Đức Cha Richard Pates, Chủ tịch Ủy ban công lý và hòa bình 
quốc tế, thuộc HĐGM Hoa Kỳ, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ có những biện pháp 
ngoại giao để giải quyết cuộc khủng hoảng ở Irak, thay vì chỉ có câu trả lời 
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quân sự. Đức Cha nói rằng: “Hoa Kỳ có một trách nhiệm đặc biệt đối với nhân 
dân Irak. Cuộc xâm lăng và chiếm đóng Irak do Hoa Kỳ lãnh đạo đã tạo nên 
cuộc xung đột phe phái và trào lưu cực đoan tại nước này, hai hậu quả thê thảm 
không cố ý này đã có âm hưởng sâu xa và liên tục đối với nhân dân Irak.” 

Trong những ngày qua, Tổng thống Obama tuyên bố rằng chìa khóa để giải 
quyết cuộc khủng hoảng ở Irak không phải là quân sự nhưng là chính trị.  

Xác nhận một Giám Mục Chilê vô tội  

SANTIAGO DE CHILE. Sau 1 năm điều tra, Bộ Giáo Lý đức tin xác nhận Đức 
Cha Cristian Contreras Molina ở giáo phận San Felipe, ở Chile hoàn toàn vô tội, 
trái với những lời cáo buộc người ta đưa ra cho là ngài lạm dụng tính dục trẻ em. 
Viện kiểm sát ở địa phương cũng kết thức cuộc điều tra và cho biết là Đức Thánh 
Cha đã cộng tác với cả hai cuộc điều tra. 

Trong cuộc họp báo hôm 20.6 vừa qua, Đức Cha Molina chia sẻ rằng: “Tôi vẫn 
luôn nói rằng vụ cáo buộc này là một sự vu khống. Nay tôi được bình an. Tôi 
không nghi ngờ gì về việc dân Chúa biết ai là mục tử của mình. Tôi đã nhận 
được nâng đỡ từ gia đình, cộng đoàn và các linh mục của tôi. Diễn giải lời ĐTC 
Phanxicô, Đức Cha nói thêm rằng: “Không có chỗ trong Giáo Hội cho các Linh 
Mục lạm dụng trẻ vị thành niên. Điều này có nghĩa là tôi vẫn luôn theo thủ tục 
của Giáo Hội phải điều tra khi có những lời cáo buộc được đưa ra”. 

Hàng ngàn sinh viên Philippines tham gia chiến dịch toàn cầu kêu gọi tư do 
cho những nữ sinh Nigeria bị bắt cóc 

Theo Asia news đưa tin – Hàng ngàn học sinh Philippines từ một trường học 
Công giáo La Mã dành cho các cô gái tham gia chiến dịch toàn cầu ngày Thứ 
Sáu 27.06, để kêu gọi phóng thích hơn 200 nữ sinh bị bắt cóc bởi những kẻ cực 
đoan Hồi giáo ở Nigeria, hô vang khẩu hiệu “mang họ trở lại” và thúc giục người 
lái xe ở thủ phủ của Philippines chung tiếng còi xe của họ trong tinh thần đoàn 
kết. 

Khoảng 4.000 học sinh, sinh viên đại học và các nữ tu của trường Cao đẳng 
Scholastica đổ ra khỏi khuôn viên trường của họ ở Manila, đi thành hàng tạo nên 
không khí đông đúc trên đường phố với nhiều xe cộ. Nhiều người trong số họ 
mang theo băng-rôn có dòng chữ: “trả lại các cô gái cho chúng tôi” được viết 
trên cánh tay hoặc giấy. 

Celine Saplala, một nữ tu và là giáo viên của trường, cho biết cuộc tuần hành này 
có ý, muốn gửi thông điệp đến nhóm người bắt cóc và cùng với người dân trên 
khắp thế giới để kêu gọi trả tự do cho các cô gái và tôn trọng “quyền được học 
tập, họ cũng giống như bất kỳ ai khác có quyền theo đuổi ước mơ của mình qua 
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một nền giáo dục thật sự.” 

Trưởng lớp Roelle Charmaine Bito nói, “Hãy trả lại cô gái cho chúng tôi,”. 
“Chúng tôi có quyền được học tập hiểu biết, và mỗi người chúng ta đều có quyền 
đó.”  

Trên thế giới nhiều nước cũng đã tham gia chiến dịch mang tên “Bring Back Our 
Girls” để phản đối việc bắt cóc. 

Hồng Y Sean O’Malley vui mừng vì quyết định của toàn án tối cao về bảo vệ 
sự sống 

Hồng Y Sean O’Malley đã rất vui mừng khi nghe quyết định của tòa án tối cao 
công bố một luật loại trừ sự sống không phù hợp với hiến pháp.  

Trong bài phát biểu của mình, vị Tổng Giám Mục Giáo phận Boston, đồng thời 
kiêm chủ tịch hội đồng Giám Mục Mỹ về bảo vệ sự sống đã cho biết, ngài rất hài 
lòng và được cổ vũ bởi quyết định vào ngày 26 tháng 6 trong trường hợp của 
McCullen V.Coakley. Tòa án nhất trí công bố luật Massachusetts là trái với hiến 
pháp. 

Tuy nhiên vị Hồng Y này cũng cho biết việc lật đổ “khuynh hướng xấu” ở Mỹ để 
bỏ đi quyền tự do ngôn luận và tự do liên kết với những ai có ước nguyện bảo vệ 
quyền sống của những sinh linh mong manh không có tiếng nói. 

Cuộc gặp của ĐGH Phanxicô với các nhà thiên văn học trẻ 

Rome reports đưa tin, ĐGH gặp gỡ các sinh viên tham gia khóa nghiên cứu hè 
do trường Thiên Văn Học của đài Thiên Văn Vatican tại Điện Tông tòa hôm qua 
26/6. 

25 sinh viên đến từ 23 quốc gia khác nhau đã trải qua 1 tháng học và nghiên cứu 
về các dải Thiên hà. Trong cuộc gặp gỡ, ĐGH Phanxicô đã nhấn mạnh tới mẫu 
gương chứng tá mà họ mang đến thế giới. 

Ngài nói, trong gần 1 tháng nay, các bạn đã nỗ lực vượt lên không những chỉ 
trong học tập nghiên cứu về thiên hà dưới sự hướng dẫn của các Giáo sư mà còn 
chia sẻ chính nền văn hóa và truyền thống tôn giáo bạn có. Trong cách này, các 
bạn đã đưa ra một ví dụ ấn tượng về đối thoại và sự tồn tại hài hòa cùng nhau.  

ĐGH Phanxicô nhắc nhớ họ về mối quan hệ tồn tại giữa khoa học, lý trí và đức 
tin. Ngài nói, Giáo hội luôn đối thoại với khoa học dưới cái nhìn của đức tin, vì 
vậy lý trí có thể làm giàu và mở rộng phạm vi hiểu biết về vũ trụ. 

Ngài cũng mời gọi họ chia sẻ hiểu biết mà họ đã lãnh nhận. ĐGH nói rằng, chỉ 
có “một phần rất nhỏ” của thế giới rộng lớn này có cơ hội hiểu biết như họ. 

Ngài tiếp tục, Hiểu biết khoa học cũng là một quyền trong đó con người chúng 
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ta, nam cũng như nữ ở mọi nơi trên trái đất có quyền để được đào tào nghiên cứu 
khoa học. Hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả mọi người chúng ta có thể tận 
hưởng những thành quả tốt đẹp của khoa học cũng là một trong những điều mỗi 
chúng ta mong muốn. 

ĐGH Phanxicô nói điều cuối cùng rằng, Khoa học giúp mở cánh cửa của trái tim 
và lý trí đến với câu hỏi vĩ đại luôn đặt ra trong tâm trí loài người. Hãy tìm kiếm 
câu trả lời cho câu hỏi này và đây là bước để chúng ta được gặp gỡ Chúa. 

Tháng chay Ramadan của người Hồi Giáo 

Vào hoàng hôn ngày 28.06 khi trăng lưỡi liềm đầu tiên có thể nhìn thấy, tháng 
chay Ramadan bắt đầu cho phần lớn thế giới Hồi giáo. Trong tháng thánh này, 
mọi người sẽ ăn chay, cầu nguyện, thực hiện công việc bác ái, và tha thứ. 

Thời gian bắt đầu của tháng Ramadan không giống nhau ở mọi nơi. Nó phụ 
thuộc vào trăng lưỡi liềm trong ngày đầu tiên của tháng thứ chín theo lịch Hồi 
giáo, và sẽ kết thúc vào lúc trăng non ngày 27 tháng Bảy. Tháng thánh năm nay 
sẽ khó khăn nhất trong 30 năm bởi vì thời gian ban ngày kiêng thực phẩm và 
nước kéo dài gần 16 giờ. 

Tất cả mọi người trên tuổi dậy thì có tinh thần lẫn thể xác phù hợp đều phải ăn 
chay. Tuy nhiên, khi chuẩn bị thức ăn cho lúc mặt trời lặn, mọi người có thể nếm 
các món ăn để xem chúng có được ướp muối hoặc gia vị đúng không. 

Theo truyền thống, việc ăn chay hàng ngày bắt đầu vào lúc khi có thể phân biệt 
được sợi chỉ trắng đen. Trong ngày, đường phố và các cửa hàng cũng như các 
nhà hàng gần như trống rỗng, lúc hoàng hôn họ mới ăn. 

Đối với đại đa số người Hồi giáo, ăn chay là một trong những khía cạnh quan 
trọng của tháng Ramadan và là một trong năm trụ cột (nhiệm vụ) của đạo Hồi. 

Luật ăn chay để nuôi dưỡng linh hồn và tinh thần của họ, và nhắc nhở họ về 
những người không có gì để ăn. Vì lý do này, trong tháng Ramadan, ngoài ăn 
chay và cầu nguyện, người dân thực hiện hành vi bác ái đối với người nghèo và 
người bệnh. 

Những người có vấn đề tâm lý, trẻ em dưới tuổi dậy thì, người già, người bệnh, 
khách du lịch, phụ nữ mang thai, cho con bú, hoặc những phụ nữ mới bắt đầu 
chu kỳ kinh nguyệt được miễn ăn chay. Tuy nhiên, như một sự thực hành, nhiều 
bậc cha mẹ cho con em họ thực hiện một ngày chay nhỏ (nửa ngày). 

Quỷ Satan có hay không? 

Tổng Giám mục thành phố Oklahoma City yêu cầu Hội đồng Trung tâm dân sự 
xét lại việc bán vé tổ chức "lễ đen" kính Satan.  
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Oklahoma City, Jul 2, 2014 / (EWTN News/CNA) Chỉ vài tháng sau khi một "lễ 
đen" đã được lên kế hoạch - và sau đó bị hủy bỏ - tại Đại học Harvard, một "lễ 
đen khác" nay đã được dự kiến diễn ra tại Trung tâm Hành chính thành phố 
Oklahoma vào ngày 21 tháng 9 tới, khiến cho các người tổ chức phải xem xét lại. 

Đức Tổng Giám Mục Paul Coakley của Oklahoma City cho biết trong một tuyên 
bố rằng tổng giáo phận "kinh ngạc và đau buồn khi Trung tâm Dân sự cổ động 
như cuộc giải trí và bán vé cho một sự kiện rõràng là một sự nhạo báng Thánh 
Lễ" 

Tổng giám mục nói: "Đối với hơn 1 tỷ người Công giáo trên toàn thế giới và hơn 
200.000 người Công giáo ở Oklahoma, Thánh Lễ là thiêng liêng nhất trong các 
nghi lễ tôn giáo, đây là trung tâm sự thờ phượng đạo Công giáo và là việc cử 
hành sự cứu chuộc của  Chúa Giêsu Kitô đối với thế giới qua cái chết và sự phục 
sinh Chúa. Đặc biệt, Bí tích Thánh Thể - mà chúng tôi tin là mình, máu, linh hồn 
và thiên tính của Chúa Giêsu Kitô - là nguồn mạch và tột đỉnh của đức tin của 
chúng tôi ". 

Kết nối với phù thủy và thờ phượng ma quỷ, lễ đen là một buổi lễ phạm thánh 
cấu trúc giống như lễ Công giáo. Họ kêu cầu Satan trong nghi lễ tập trung vào sự 
phỉ báng Bí tích Thánh Thể Công giáo, thường được thực hiện bằng cách ăn cắp 
một Mình Thánh  từ một nhà thờ Công giáo, và sử dụng Mình Thánh trong một 
nghi lễ dâm dục xúc phạm hoặc đại tiện và tiểu tiện trên đó!!!. 

Đức Tổng Giám Mục Coakley lưu ý: Lễ đen gây xúc phạm đến niềm tin, cho 
người Công giáo lẫn người không Công giáo, nói chung là cho mọi Kitô hữu. 

TGM kêu gọi các nhà lãnh đạo cộng đồng và các nhà hoạch định tại Trung tâm 
Hành chính sự kiện trong "tinh thần hy vọng", yêu cầu họ "xem xét lại việc này 
để sử dụng thích hợp không gian công cộng." 

"Chúng tôi tin tưởng rằng các nhà lãnh đạo cộng đồng - và, đặc biệt, các thành 
viên hội đồng quản trị của Trung tâm Hành chính thành phố Oklahoma - không 
thực sự muốn  khuyến khích một sự kiện gây bùng nổ như vậy và chắc chắn họ 
có thể khắc phục tình trạng này". 

Vào tháng Năm 2014, một nhóm sinh viên tại Đại học Harvard đã cố gắng tổ 
chức một lễ đen, được đỡ đầu bởi đền thờ Satan ở New York. Tuy nhiên, sự kiện 
này đã bị hủy bỏ vào phút cuối trong bối cảnh phản đối kịch liệt từ Tổng Giáo 
Phận Boston và cộng đồng Harvard. Một kiến nghị chống lại lễ đen đã thu hút 
60.000 chữ ký, và khoảng 2.000 người đã tham dự một cuộc rước kiệu Thánh 
Thể và làm giờ thánh vào đêm hôm sự kiện này đã được lên kế hoạch. 

Đáng chú ý là, đền thờ Satan ở New York đã đệ trình kế hoạch tại thành phố 
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Oklahoma làm một tượng đài công cộng thờ kính Satan có 2 con trẻ đứng chầu 
để chống lại một tượng đài Mười Điều Răn Kitô giáo trên bãi cỏ của tòa nhà 
Quốc hội. 

Đức Tổng Giám Mục Coakley nói: Tổng giáo phận địa phương có kế hoạch biểu 
tình ứng phó trong ôn hòa, cầu nguyện và tôn trọng chống lại lễ đen dự kiến tiến 
hành vào tháng Chín tới. 

"Trong khi chờ đợi, ngài kêu gọi tất cả mọi người Công giáo ở miền trung và 
miền tây Oklahoma - cũng như tất cả những người nam nữ có thiện ý - cầu 
nguyện cho một linh ứng thiêng liêng mới và đặc biệt, xin Chúa thay đổi lòng - 
trí của những người tổ chức sự kiện này. "  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Chúc Mừng Tân Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 2014-2016  
Chủ tịch: Sương Nguyễn 
Ngoại vụ: Dung Nguyễn 
Xã hội: Tâm Nguyễn 
Thánh Thể: Oanh Vũ  
 
Lời Chúa: Tuấn Anh 
Phòng Thánh: Hà Đỗ & Chris Phan 
Thư ký & Kế toán: Thoại Đoàn 
Truyền thông: Sương Nguyễn 
Giáo lý & Việt ngữ: Trí Mai 

Cảm Tạ  

CĐ ĐMLV chân thành cảm tạ quý thành viên BMV 2012-2014 đã nhiệt tâm phục 
vụ Cộng Đoàn ngày càng thăng tiến và phát triển trong suốt 2 năm vừa qua. 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và quý quyến về sự quảng đại và 
những hy sinh vất vả trong những công tác mục vụ. 

Đặc biệt CĐ cũng chân thành ghi ơn ÔB cựu chủ tịch Thu-Oanh đã phục vụ CĐ 
không mỏi mệt không chỉ 2 nhiệm kỳ vừa qua mà ngay từ lúc CĐ mới được 
thành lập cho đến bây giờ. 

CĐ chân thành cảm tạ Ban Tổ Chức Bầu Cử đã hoàn thành nhiệm vụ được trao 
phó. 

Chân thành cảm tạ, 
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BMV CĐ ĐMLV 

VƯỜN ADONG & EVA 
Lỡ tay tát mẹ chồng, tôi nhận "án" ly hôn 

Vốn là một cô gái thị thành thoải mái và phóng khoáng, yêu anh - người con trai 
vùng quê, sinh ra trong một gia đình đầy nguyên tắc và gia giáo. Tuy vậy, anh 
vẫn là mẫu đàn ông hiện đại với tư tưởng phóng khoáng.  
Cưới nhau, thời gian đầu hai vợ chồng vẫn ở và làm việc ở thành phố. Gần một 
năm sau chúng tôi dọn hẳn về quê, mở một đại lý kinh doanh những mặt hàng 
tạp hóa.  
Cũng từ ngày đó, tôi bắt đầu sống cuộc sống của một người phụ nữ vùng quê và 
“tận hưởng” cảm giác khi sống với bố mẹ chồng. Ngày về quê tôi phải từ bỏ 
những chiếc váy và cả những chiếc quần ngắn trên đùi, tóc nhuộm lại màu đen 
và búi gọn, ăn nói nhỏ nhẹ… Thay đổi quá nhiều vẻ bề ngoài phần nào khiến tôi 
bối rối, nhưng để hợp ý bố mẹ chồng tôi đành nghe lời khuyên can của chồng tôi. 

Thời gian đầu, gia đình chồng tôi bắt tôi thay đổi từ đầu đến chân về ngoại hình 
tôi vâng lời làm theo. Dần họ bắt tôi thay đổi cả cách nói chuyện và những thói 
quen hằng ngày làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Nhất là mẹ chồng, bà luôn 
“chỉnh” mỗi lần thấy tôi và chồng cãi nhau những chuyện nhỏ nhặt riêng tư, mẹ 
chồng lại lên mặt dạy đời tôi: “Dù chồng con có sai con cũng nên chấp nhận. Có 
chồng rồi thì phải theo chồng.”. 

Những lần thấy bà rình mò tôi chát chít với chúng bạn ở thành phố tôi cảm thấy 
khó chịu vô cùng. Rồi trong bữa ăn bà không quên nhắc nhở: “Này con. Hạn chế 
chát chít với bạn bè đi. Tập trung coi cửa hàng, làm ăn buôn bán…”. 

Cuộc sống riêng tư bị quấy nhiễu quá nhiều nên tôi bàn với chồng xin ra ở riêng 
thì chồng bảo: “Nhà này là nhà thờ tự, anh lại là đích tôn. Em muốn bố mẹ rầy 
nữa hay sao?”. Hụt hẫng trước câu trả lời của chồng tôi đành kìm lòng chịu 
đựng. 

Bắt tôi thay đổi ngoại hình tôi làm được, bắt tôi thay đổi tính cách tôi cũng làm 
được, nhưng những thói quen như chát chít, tâm sự với bạn bè lâu ngày tôi 
không thể bỏ. Cũng vì chuyện đó mà giữa tôi và mẹ chồng đã xảy ra "xô xát". 
Chuyện tưởng chừng như "trẻ con" nhưng lại trở thành bài học đắt giá trong cuộc 
đời của tôi. 

Hôm đó, đang loay hoay chát chít với đứa bạn, nhà nó vừa có tang, chưa kịp an 
ủi thêm câu nào thì mẹ chồng tới cạnh, giật phăng chiếc máy tính. Quá bất ngờ vì 
hành động của mẹ, theo phản xạ tự nhiên tôi ôm chầm chiếc máy tính và tát mẹ 
một bạt tai theo quán tính. Ngỡ ngàng trước hành động của tôi, mẹ chồng ôm 
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mặt về phòng khóc liền một ngày một đêm không ăn uống. 

Tôi đứng như trời trồng trước hành động của mình. Dù cố gắng giải thích và xin 
lỗi mẹ chồng, tôi vẫn bị gia đình cách ly. Mang tiếng gia đình có chứa loại con 
dâu hỗn láo, lập tức tôi bị hàng xóm “tẩy chay”. 

Sau khi hồi sức vì khóc quá nhiều, mẹ chồng nhìn tôi với ánh mắt hằn học. Phần 
chồng tôi, mấy hôm liền anh theo chúng bạn ở quê nhậu nhẹt. Áp lực trước 
không khí ảm đạm của gia đình, tôi tự động xếp vali lên thành phố. 

Ở với bố mẹ chưa được bao ngày thì chồng tôi dưới quê gọi điện thoại lên bảo: 
“Mày ở luôn trên kia, đừng về nữa. Đi với thằng khác đi. Chờ ngày ra tòa”. Tôi 
như ngã quỵ trước lời chồng nói nên vội vàng trở về quê. Quả nhiên, anh đứng 
đó với ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Bên kia, mẹ chồng đang quẳng đồ đạc của tôi 
vào chiếc vali lớn không thương tiếc. Không ai nói một câu gì, mẹ và chồng xách 
hành lý và đẩy tôi ra ngoài đường, khóa chặt cổng. 

Bất ngờ, tôi lội bộ qua quán nước bên góc đa ngồi khóc. Chị chủ quán quen thân 
nói với tôi rằng: “Mấy bữa này mày đi, mẹ chồng và chồng mày cãi nhau dữ lắm. 
Rồi mẹ chồng mày bảo mày đã theo trai, thường chát chít với trai. Chồng mày 
bán tính, bán nghi mở máy tính lên thì phát hiện mày thường chát với thằng đàn 
ông nào đó. Bộ mày ngoại tình thiệt hả?”. Tôi ngã ngửa trước câu hỏi của chị 
bán nước. Hóa ra anh không cho tôi một lời giải thích rõ ràng rằng đó là người 
bạn thân của tôi ở tận Mỹ… mà đã vội đi đến quyết định bất ngờ... 

Hành động của chồng và mẹ chồng làm tôi thấy bất mãn. Xách vali, tôi về nhà 
mẹ ruột trong nỗi buồn khôn tả. Hơn 1 tháng rồi vẫn chưa thấy động tĩnh nào từ 
nhà chồng. Bố mẹ tôi khuyên tôi nên chủ động trở về. Tôi thấy túng quẫn suy 
nghĩ, không biết giải quyết cách nào cho thấu! 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Xóm người mù vật vã mưu sinh 

Nằm chênh vênh trên con dốc cao, heo hút cuối khu phố 7, bên cạnh hồ Ông 
Giám, phường Tân Lập (TP.Buôn Ma Thuận, Đăk Lăk) có một ngôi làng  

nhỏ, mấy chục năm nay, những người bị mù lòa tìm đến sinh sống nên ai cũng 
gọi là xóm người mù. 

Với nghị lực phi thường, những thân phận bất hạnh đã cố chèo chống vươn lên 
trước cuộc mưu sinh đầy cơ cực, nhưng đôi lúc, họ cũng trào dâng niềm tủi phận 
đến day dứt trước bao ghẻ lạnh của người đời. 

Hội tụ những cảnh đời đồng điệu 
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Anh Nguyễn Văn Nam, cán bộ dân số Buôn Ma Thuật chỉ tay về hướng vào xóm 
mù, trầm ngâm: “Xóm mù còn có tên gọi khác là xóm Liên Gia, ngày mưa thế 
này đường vào xóm khó khăn lắm. Đây có lẽ là xóm mù duy nhất ở Tây Nguyên. 
Có gia đình 3 người đều bị mù cả. Nằm heo hút quá, ít người biết đến, cuộc sống 
gần như bị cô lập. Khó khăn, khổ ải của những người kém may mắn này thì có 
nói cả ngày cũng không hết đâu”.  

Đúng như Nam nói, phải đi qua quãng đường dài nhấp nhổm đất đá, leo qua một 
con dốc gần như thẳng đứng, tôi mới đến được xóm mù. Với con đường này, 
mùa nắng thì bụi mù, mùa mưa thì nhòe nhoẹt đất đỏ. 

Lê Hồng Sơn, người đầu tiên và già nhất trong xóm mù tiếp chuyện với chúng 
tôi cũng không nhớ nổi xóm này hình thành từ khi nào. Đưa đôi tay nhăn nheo 
lần mò ly trà, hớp một ngụm, im lặng rất lâu, ông mới bộc bạch về thân phận của 
mình: “Ngày đó nghèo quá, 4 tuổi đã bị mù rồi. Sau ngày bố mẹ chết, tôi gần 
như cô độc, anh em đều ở xa với lại không muốn làm phiền đến họ nên tôi quyết 
định lên xóm này sinh sống vì có nhiều người cùng cảnh ngộ. 

Ước mơ có một ngày mắt sáng trở lại đã lụi tắt cách đây 20 năm, bác sĩ bảo 
không thể cứu chữa. Cuộc đời cô độc đến năm 37 tuổi thì có người đồng cảnh 
ngộ thương yêu, thế là có một gia đình mới”. May mắn hơn ông Sơn, bà Nguyễn 
Lan, vợ ông chỉ bị lóa một bên mắt nên hàng ngày, hai vợ chồng ông vẫn tựa vào 
nhau để đỡ đần trong cuộc sống. Hạnh phúc vỡ òa khi 2 đứa con của họ ra đời, 
đôi mắt sáng bình thường. 

Cách nhà ông Sơn không xa, là nhà ông Đinh Khuya. Có lúc cuộc đời ông Khuya 
tưởng chừng rơi vào tuyệt vọng khi phải đối mặt với cuộc sống cô độc, tăm tối. 
Nhớ lại những quãng ngày đã trôi qua, ông cứ nấc nghẹn từng  

hồi. Đưa tay quẹt vội dòng nước mắt vừa trộm bò xuống hõm má, ông nhớ lại: 

“Mấy chục năm trước, nhỏ tí mà đã mù lòa. Có biết gì đâu, cứ thấy cha mẹ mình 
khóc lóc, chạy vay đi vay mượn tiền để chữa bệnh. Có đêm, nghe cha tôi nói với 
mẹ tôi rằng, ông bị đánh đến gãy răng vì chủ nợ tới thúc món tiền vay chữa bệnh 
cho tôi. Năm lên 12 tuổi, bác sĩ nói không thể chữa được, thế là coi như cuộc đời 
mình vô nghĩa. Lần đó, tôi định tự vẫn nhưng may có  

người phát hiện và cứu chữa kịp thời”. 

Cũng từ đó, ông Khuya trốn gia đình đi kiếm sống bằng nghề bán dạo các đồ lặt 
vặt. Sau đó tập hát để đi bán vé số. “Có hôm thấy tôi tập hát theo các bài hát ở 
trong radio từ sáng đến tối rồi mệt lả, lăn ra ngủ quên cả ăn, bố mẹ tôi cứ can 
ngăn và định gửi tôi vào Tung tâm bảo trợ xã hội. Nhưng tôi nhất quyết không 
chịu”. Hạnh phúc lứa đôi tưởng chừng quá xa xỉ với ông Khuya, nhưng rồi một 
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đêm trời trở mưa như trút nước, thấy cảnh ông Khuya sấp ngửa trên quãng 
đường lầy lội, cô phục vụ quán phở tên là Nguyễn Thị Bé, có một mắt bị thong 
manh đã thương cảm, rồi yêu. Hai tâm hồn đồng điệu, chẳng bao lâu, họ nên vợ 
chồng và dựng chiếc lán nhỏ ở xóm này. 

Về lai lịch của xóm mù, những người dân ở đây cho biết, lúc đầu chỉ có 5 người 
chứ không đông đúc mấy chục người như bây giờ. Sau này, những thân phận đau 
khổ gặp nhau nên họ “gom” về để bầu bạn với nhau, giúp nhau xóa bớt những tủi 
phận thường ngày. Cách đây 5 năm thôi, cả xóm chẳng có một cái nhà xây nào, 
toàn là túp lều lụp xụp che mưa, che nắng.  

Cơ cực mưu sinh 

Cuộc sống ở xóm mù quanh năm tù túng, ngột ngạt. Ban ngày thì quần quật gồng 
mình lên để mưu sinh, đêm đến, phương tiện giải trí duy nhất là chiếc đài radio. 
Mỗi cuộc đời ở đây đều như một cuốn phim buồn đầy chua chát. 

Tiêu biểu cho những cuộc đời buồn đó là Nguyễn Hiệp.  

Chờ đợi ở thềm nhà mãi, trời tối mịt, Nguyễn Hiệp mới lọ mọ chống gậy về. 
Ngồi nghỉ thở một hồi, ông mới thổ lộ ra những lời đắng đót rằng: “có lúc tự hỏi 
mình đang sống hay tồn tại. 5h sáng đã vai vác chổi, túi nhét vé số, tay chống 
gậy lần mò đi bộ hơn 10 km lên phố bán rong. Có hôm trời đẹp, đông khách 
mua, nhịn luôn ăn trưa bán đến chiều, kiếm ổ bánh mì chống đói. 

Quãng đường chỉ hơn 10 km nhưng vì mù lòa phải đi mất hơn 3 tiếng đồng hồ. 
Có hôm trời mưa, ngã chúi đầu vào đống đá máu chảy bê bết nhưng rồi cũng 
chẳng có tiền mà đi bệnh viện, chỉ nhờ những người qua đường băng bó sơ sơ 
thôi. Cuộc sống mấy chục năm nay cứ nặng nề trôi qua như thế”. Sờ tay lên vết 
sẹo, nước mắt ông Hiệp lại trào ra nức nở. 

Năm 35 tuổi, ông Hiệp cưới vợ và sinh được 3 người con, hai đứa lớn thì đã lấy 
chồng xa, gia đình cũng nghèo quay quắt nên chẳng phụ giúp lại được bố mẹ 
điều gì còn mỗi đứa út thì nay ốm mai đau, cuộc sống của ông càng khốn khó 
hơn vì bà vợ đi rửa bát thuê ở nhà hàng cũng chỉ được ba cọc ba đồng. Đang trò 
chuyện với chúng tôi, như sực nhớ ra điều gì, ông Hiệp kêu đứa con út tên 
Nguyễn Tùng đến bên cạnh, móc hết túi áo đến túi quần được nhúm tiền lẻ đưa 
cho Tùng đếm rồi hỏi, đủ chưa con. Nhìn bố bằng đôi mắt ráo hoảnh, Tùng buồn 
bã: “Vẫn thiếu bố ạ, được có 61 nghìn, tiền học thêm và gửi xe đạp nữa phải 80 
ngàn cơ. Mai con sẽ nghỉ học một bữa bán phụ với bố”. 

Trời tối mịt, cơn mưa nhỏ ban chiều càng làm cho xóm mù thêm u uẩn, cô 
quạnh. Lách qua mấy căn nhà lụp xụp, tôi đến nhà ông bà Nguyễn Hữu Ngát. 
Thân phận và cuộc đời của ông cũng chan chứa nỗi khổ và đong đầy nước mắt. 
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Phận mù lòa, bố mẹ lại bệnh hiểm nghèo, ông lăn ra mưu sinh cũng chỉ đủ sống 
qua ngày. Khi cha mẹ mất, vợ và con ông cũng ốm liên miên. Lưng đã còng 
nhưng từ 5 giờ sáng đến 10 giờ đêm, ông vẫn lăn lộn mưu sinh. Trời mới mưa 
nhưng căn nhà lụp xụp lại lợp tôn nên vẫn nóng hầm hập. Chiếc quạt điện để bên 
cạnh nhưng chỉ khi có khách ông mới dám bật vì sợ tốn điện. Kể về cuộc sống 
của mình, ông nghẹn ngào: “Có nhiều hôm phải ăn cháo và bánh mì. Vợ tôi khi 
khỏe thì phụ quán, không thì nằm liệt giường thôi. Bữa ni giá chổi lên cao quá, 
lấy vào đã 18.000 đồng/chiếc, đắt gấp mấy lần so với trước. Mỗi ngày bán giỏi 
lắm được 4 cái với khoảng 30 tờ vé số, đủ tiền đong gạo. Hiếm lắm mới có ngày 
lời được cả trăm nghìn bạc thôi”. Bán chổi, bán vé số vẫn chưa đủ sống, ông 
Ngát và nhiều hộ dân xóm mù còn lăn lóc suốt đêm chẻ tăm tre trao cho các nhà 
hàng. 

Do đều là mù cả, làm thì chậm, chất lượng lại có lúc kém nên nhiều lần đi giao 
hàng, ông Ngát và những người khác bị người ta chửi té tát vào mặt. Ông Ngát 
bùi ngùi nói: “Có hôm tôi và mấy người mù trong xóm nhận chẻ 1000 bịch tăm 
cho nhà hàng, do thức thâu đêm nên có nhiều bịch không đạt chất lượng, lúc 
chống gậy mang tăm đến giao họ chửi: đúng là mù lòa, làm thế này thì mang về 
nhà mà xỉa lấy, không thèm nữa. Những lúc như thế tủi phận đến phát khóc”. 

Cố vượt nỗi đau gửi hy vọng vào con 

Mặc dù thân phận mù lòa nhưng nhiều người vẫn hy vọng cuộc đời con họ sẽ 
bước sang một trang mới. Xòe bàn tay chai sần vì chống gậy và chẻ tăm, Nguyễn 
Hiệp khẳng định: “Hai đứa con gái lấy chồng rồi thì thôi, còn thằng út dù có gục 
xuống đống tăm vì mệt mỏi, tôi cũng quyết kiếm tiền nuôi nó ăn học. Cuộc sống 
vợ chồng tôi coi như bỏ đi rồi. Cả đời không dám uống một chai bia, không biết 
cầm bút viết lấy một chữ nên phải ráng nuôi con thôi”. 

Sợ con xấu hổ với bạn bè, những người dân ở xóm mù đều có một cam kết chung 
là không ai được đi ăn xin mà phải tự bán sức lao động của mình. Ông Đinh 
Khuya quả quyết: “Mù thật đấy nhưng đi ăn xin là nhục. Phải giữ sĩ diện cho con 
cháu nên xóm này không có ai ăn xin hết. Ở xóm mù này hầu như không ai biết 
chữ nhưng chúng tôi biết dạy con cái lẽ sống, động viên con mình học, học 
không phải để làm ông này bà kia, đơn giản học chỉ để biết, để sống tốt hơn bố 
mẹ, với xã hội. Từ cái hiểu biết đó, nghĩ cách cho cuộc đời khấm khá hơn”. 

Cách nhà ông Khuya không xa, nằm bẹp trên giường vì căn bệnh suy nhược thần 
kinh, nhưng bà Hà Thị Phương vẫn gượng dậy giải bày: “Giỏi lắm, vài chục năm 
nữa chúng tôi sẽ chết hết. Lúc đó có thể xóm mù sẽ được xóa sổ. Vậy nên chúng 
tôi đều gửi hết hy vọng vào những đứa con của mình”. Có hôm thấy đứa con út 
cứ bần thần vì cô giáo mắng không đóng kịp tiền học thêm, bà Phương đã khóc 
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lóc sưng mắt vì thương con, những ngày sau đó, bà chẻ tăm suốt đêm nên mới 
ngã bệnh. 

Trong buổi làm việc với tôi về sự quan tâm của chính quyền địa phương dành 
cho xóm mù, ông Mai Văn Cường, cán bộ phụ trách Chính sách xã hội phường 
Tân Lập cho biết: “Đây là xóm mù duy nhất ở Đắk Lắk nên ngày Tết chúng tôi 
vẫn quan tâm thường xuyên. Nhiều gia đình còn được trợ cấp hàng tháng, tuy ít 
ỏi nhưng cũng mong phần nào xoa dịu bớt nỗi cơ cực của họ”. Chung quan điểm 
với ông Cường, ông Võ Hoàng, trưởng khối phố 7 cho biết thêm: “Thỉnh thoảng, 
tôi vẫn đi vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ sách vở và chút tiền cho con em xóm 
mù, nhưng cũng chẳng thấm tháp vào đâu nên cuộc sống của họ vẫn còn chông 
chênh lắm”.  

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 

Website: www.svdvocations.org 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                  Tel: 714-226-6175, 714-750-0266

Cho share Phòng 

Nhà gần freeway 15 và Clinton 
Keith, dư 2 phòng cho share,  
bao giặc, sấy, điện và nước, 

điều kiện dễ dàng 
liên lạc: 951-473-0533  
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-813-5362  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 


