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Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

 
Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 167 May/18/2014 

Bản Tin Hàng Tuần 
CN PHỤC SINH V A  

TIN MỪNG  
Ga 14, 1-12  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ 
rằng: "Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy 
tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong 
nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, 
Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để 
dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi 
và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại 
đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì 
các con cũng ở đó. Thầy đi đâu, các con đã 
biết đường rồi". Ông Tôma thưa Người 
rằng: "Lạy Thầy, chúng con không biết 
Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường 
đi?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy là đường, là sự
thật và là sự sống. Không ai đến được với 
Cha mà không qua Thầy. Nếu các con biết 
Thầy, thì cũng biết Cha Thầy. Ngay từ bây 
giờ các con biết và đã xem thấy Người". 
Philipphê thưa: "Lạy Thầy, xin tỏ cho 
chúng con xem thấy Cha, và như thế là đủ 
cho chúng con". Chúa Giêsu nói cùng ông 
rằng: "Thầy ở với các con bấy lâu rồi, thế 
mà con chưa biết Thầy ư, Philipphê? Ai 
thấy Thầy là xem thấy Cha, sao con lại nói 
"Xin tỏ cho chúng con xem thấy Cha"?   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Đường 

Lương thực Hàng Ngày 
Nhà tu đức học nổi tiếng của Ấn độ, cha An tôn Mê-lô có làm một bài thơ, nội 
dung như sau:”Một hôm lang thang trên phố, tôi thấy một cửa hiệu với hàng chữ: 
Tại đây có bán chân lý”. Tò mò tôi bước vào. Cô bán hàng niềm nở đón tiếp tôi 
và hỏi:”Ông muốn mua loại chân lý nào? Chân lý từng phần hay chân lý toàn 
diện?”. Tôi cho cô biết dĩ nhiên tôi đang đi tìm thứ chân lý toàn diện, thứ chân lý 
không pha trộn giả dối, thứ chân lý mà lý trí tôi phải đầu hàng vô điều kiện. Tôi 
muốn có chân lý đơn thuần và toàn diện. 

Cô bán hàng nhìn tôi lắc đầu rồi chỉ sang một cửa hiệu khác, nơi có bán thứ chân 
lý mà tôi đang đi tìm. Người đàn ông đứng bán hàng nhìn tôi với lòng thông 
cảm. Ông chỉ cho tôi xem giá biểu của món hàng mà tôi muốn mua, rồi nói với 
tôi:”Thưa ông, giá của món hàng rất cao”. Đã cương quyết mua cho được chân lý 
toàn diện, tôi liền hỏi:” Giá bao nhiêu, xin cho tôi biết”. Người bán hàng trả 
lời:”Nếu ông muốn mua thứ chân lý này, ông phải trả bằng cả cuộc sống của 
ông”. 

Tôi ra khỏi cửa hiệu, lòng buồn rười rượi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi có thể mua chân 
lý toàn diện bằng giá rẻ. Thì ra tôi chưa sẵn sàng để đón nhận chân lý. Tôi vẫn 
chưa muốn cho đi cuộc sống của tôi. Tôi vẫn còn bám chặt vào những xác tín 
của riêng tôi”. 

Bài thơ ngụ ngôn trên đây hẳn muốn nói lên thái độ của nhiều người trong chúng 
ta đối với Đấng tự xưng là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống. Chúng ta chưa tin 
tưởng đầy đủ và sống trọn vẹn cho Ngài. Vì thế, bài Tin mừng hôm nay, một lần 
nữa, nhắc nhở chúng ta hãy khẳng định, hãy xác tín hơn nữa vào Chúa Giêsu. 

Tất cả chúng ta đều biết ý nghĩa của con đường. Dù đó là xa lộ hay con đường 
mòn, đều có mục đích là để đi. Đường là để đi, nghĩa là đường sẽ dẫn đến nơi 
nào đó, nên đường không bao giờ là nơi cư trú, mà là để dẫn đến nơi cư trú. Do 
đó, người nào dùng đường làm nơi cư trú thì chẳng bao giờ đến nơi cư trú của 
mình. Vì vậy, chúng ta phải xác định với lòng mình rằng: Cuộc sống hôm nay ở 
trần gian là đường đưa đến một quê hương khác. Nếu cuộc sống hôm nay không 
phải là cùng đích, mà chúng ta lại chọn làm nơi cư trú, tức là chúng ta không lên 
đường đến nơi chúng ta phải đến. Sống ở đời, ai cũng phải lên đường. Đời là cõi 
rộng mênh mông. Sống là đi. Nhưng đi về chốn nào? Trong cõi rộng mênh mông 
ấy, đâu là đường? 

Bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã trả lời cho chúng ta biết: “Ta là Đường, 
Là Sự Thật và là Sự Sống”. Nghĩa là đường của cuộc đời chúng ta đi là 
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Chúa, những gì chúng ta đang thiếu thốn và lo âu đều liên quan đến hạnh phúc 
của chúng ta. Khi Chúa nói Chúa là Sự Sống, có nghĩa là Chúa là hạnh phúc 
chúng ta đang tìm kiếm. Khi Chúa nói Chúa là Đường, có nghĩa là để dẫn chúng 
ta tới hạnh phúc đó. Như vậy, Chúa là cùng đích và cũng là phương tiện dẫn tới 
cùng đích. Chúa là hạnh phúc và cũng là đường dẫn tới hạnh phúc. Chúa là con 
đường duy nhất, nhưng mỗi người chúng ta lại đi trên đường theo cách riêng của 
mình, hay mỗi người chúng ta lại có riêng đường đời của mình, nghĩa là mỗi 
người có một cuộc sống riêng, nên không đường của ai giống đường của ai, và vì 
thế nỗi lòng của mỗi người cũng khác nhau. Quả thực, trên đường đi, chúng ta đã 
thấy có nhiều quán trọ. Có quán cho chúng ta bóng mát. Có quán bảo chúng ta 
đừng đi. Mệt nhọc làm chúng ta dừng nghỉ. Chống đối, hiểu lầm, ghen tị, kết án 
làm chúng ta muốn bỏ cuộc. Và dường như nếu chúng ta càng dừng nghỉ thì 
chúng ta càng ngại đi. Nếu chúng ta càng làm quen với lười biếng thì chúng ta 
càng ngại ngùng trở về con đường mà Chúa muốn chúng ta sống. Rồi, đường đi 
cứ thế mà chậm thêm. 

Rồi cũng trên đường đi, sao có nhiều quãng thật xấu, gồ ghề như quãng đường 
Chúa đi xưa. Hình ảnh đồi Sọ làm chúng ta tính toán, lưỡng lự. Có những quãng 
đường sao mà tối tăm làm chúng ta hồ nghi không biết có phải là đường thật 
không? Đây là lúc chúng ta phân vân không biết thánh ý Chúa ở đâu. Và cũng là 
lúc chúng ta bị cám dỗ nghi ngờ đủ thứ. Nên Chúa đã dặn:”Đường dễ dãi sẽ dẫn 
đến hư đi”. Và những lúc như thế chúng ta vẫn nghe tiếng Chúa khuyến khích: 
Cứ đi đi, tuy khó khăn nhưng hứa hẹn cuối con đường là hạnh phúc. Chúa đang 
đợi chờ ở đó. 

Đó là chân lý toàn diện chúng ta phải tìm kiếm và mua cho bằng được. Trần gian 
có sóng gió, đường về có dài lâu, cạm bẫy có giăng đầy, nhưng có Chúa, cùng 
với thiện chí của chúng ta, thì khó khăn mấy cũng vượt qua, đường dài mấy cũng 
phải tới, cạm bẫy thế nào cũng chẳng hề hấn gì. Cầu chúc mọi người biết tuân 
nghe lời Chúa, cùng đi con đường hẹp, để rồi chúng ta sẽ lại gặp nhau ở cõi sống 
hạnh phúc. 

SỐNG ĐẠO 
Món quà vô giá của đứa con nuôi 

Một người phụ nữ ở Arizona đã nhận được 
một món quà vô cùng quý giá từ cậu con trai 
mà bà đã nhận nuôi khi mới được sinh ra. 

Bà Ingeborg McIntosh được các bác sĩ chẩn 
đoán bị suy thận. Mùa hè năm ngoái, bác sĩ 

 
Cuộc phẫu thuật của hai mẹ con bà 
Ingeborg đã diễn ra rất suôn sẻ 
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thông báo bà Ingeborg sẽ cần phải cấy ghép thận để duy trì sự sống. Người con 
trai nuôi của bà, Jordan, đã giữ bí mật đi xét nghiệm xem thận anh có thể cho mẹ 
mình được không.  

Và giờ, trong dịp lễ của Mẹ Mothers’ Day, Jordan đã tặng cho mẹ của anh một 
món quà vô giá: Một quả thận mới. 

Jordan McIntosh xúc động nói:  

“Tôi cảm thấy đây là chuyện mà tôi nên làm. Tôi hy vọng sau này tôi vẫn sẽ làm 
gì đó cho mẹ. Nhưng bây giờ, đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho bà. Tôi 
muốn nhân dịp này để nói lời cảm ơn tới bà, người đã nuôi dưỡng tôi từ khi mới 
chào đời. Tôi muốn bà biết tôi yêu bà ấy đến dường nào.” 

Jordan không phải là đứa con nuôi duy nhất mà bà Ingeborg từng nhận nuôi. 
Những người trong khu dân cư gọi bà là một vị thánh vì đã có đến hơn 120 đứa 
trẻ từng được bà nhận nuôi. Nhưng có lẽ Jordan là đứa trẻ mà bà cảm thấy gắn 
bó nhất. Bà Ingeborg kể lại:  

“Khi người ta trao thằng bé cho tôi, tôi đã cảm thấy yêu thương nó từ cái nhìn 
đầu tiên. Thằng bé đã trở thành một phần quan trọng trong gia đình tôi. Mãi cho 
đến lúc gần lên bàn mổ, tôi vẫn nói với Jordan rằng nó có thể thay đổi ý định. 
Nhưng thằng bé đã nhìn tôi và nói: ‘Mẹ, con muốn làm điều này cho mẹ. Mẹ đã 
nhận nuôi con và bây giờ con muốn làm điều này vì mẹ’.” 
Cuộc phẫu thuật ghép thận đã thành công và không có vấn đề gì xảy ra. Jordan 
nói rằng anh muốn chia sẻ câu chuyện của mình để mọi người hiểu rằng không 
bao giờ là quá muộn để đáp trả lại tình yêu thương của cha mẹ. 

 Kha Trần 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Các Thánh không phải là những anh hùng, họ là những người tội lỗi 
nhưng là chứng nhân cho Chúa Kitô 

Trong bài giảng tại nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Sáu 9/5, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã nói về con đường nên thánh. 

Ngài giải thích rằng các thánh không phải là những anh hùng, nhưng là những 
người tội lỗi được thánh hóa bởi mình và máu Chúa Kitô, và hiền thê của Ngài, 
là Giáo Hội. 
Đức Thánh Cha nói: "Làm thế nào Giáo Hội có thể là thánh thiện khi những 
thành viên của mình là những người tội lỗi? Chúng ta tất cả đều là những người 
tội lỗi. Tuy nhiên, Giáo Hội là thánh! Chúng ta là những người tội lỗi, nhưng 
Giáo Hội là thánh. Giáo Hội là hiền thê của Chúa Giêsu Kitô, và Ngài yêu 
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thương hiền thê của mình, Ngài thánh hoá Giáo Hội mỗi ngày với hy tế Thánh 
Thể bởi vì Ngài yêu thương Giáo Hội hết mực và chúng ta tuy là những tội nhân, 
nhưng chúng ta ở trong một Giáo Hội thánh thiện, và chúng ta cũng được thánh 
hóa. Mẹ Giáo Hội thánh hóa chúng ta, với lòng từ ái, với các bí tích của Phu 
Quân mình. " 
"Trong Giáo Hội Thánh này, Chúa chọn một số người để sự thánh thiện có thể 
được nhìn thấy tỏ tường hơn, để cho thấy rằng chính Ngài đã thánh hóa người 
ấy. Không ai có thể tự thánh hóa chính mình, và chẳng có khóa học nào để trở 
thành một vị thánh. Nên thánh không phải là trở nên một điều huyền hoặc tôn 
giáo hoặc một cái gì đó tương tự ... Không! Sự thánh thiện là một ân sủng của 
Chúa Giêsu ban cho Giáo Hội của Ngài, và để cho thấy rằng, Ngài chọn ra 
những người mà sự thánh hoá của Ngài nơi họ được nhìn thấy tỏ tường" . 
Đức Giáo Hoàng nói có sự khác biệt giữa một anh hùng và một vị thánh. Vị 
thánh là người theo gương của Chúa Giêsu, Đấng đã kết thúc cuộc sống dương 
thế trong tủi nhục. 

Đức Thánh Cha gặp gỡ các thành viên Tu Hội Đời ở Italia 

VATICAN. Sáng ngày 10-5-2014, ĐTC đã tiếp kiến 200 thành viên thuộc Hội 
đồng các tu hội đời ở Italia. Ngài khuyến khích sự dấn thân làm chứng tá Phúc 
Âm trong các môi trường của đời sống thường nhật. 

ĐTC nhận xét rằng:”Do ơn gọi, anh chị em là những giáo dân và linh mục như 
những người khác và giữa những người khác. Anh chị em sống cuộc sống bình 
thường, không có những dấu hiệu bên ngoài, không có sự nâng đỡ của đời sống 
cộng đoàn, không thi hành việc tông đồ có tổ chức hữu hình hoặc những công 
việc đặc thù. Anh chị em có dồi dào kinh nghiệm về sự bao gồm của tình yêu 
Chúa và nhờ đó anh chị em có khả năng nhận biết và chia sẻ những cơ cực của 
cuộc sống dưới nhiều hình thức khác nhau, làm cho chúng được dậy men nhờ 
ánh sáng và sức mạnh của Tin Mừng”. 
ĐTC cũng đề cao ơn gọi và sứ mạng của các thành viên các tu hội đời, cứu vớt 
thế giới từ bên trong. Trong ý hướng đó ngài khuyến khích họ quan tâm tới con 
người và những khát vọng sâu xa nhất của họ, gần gũi với con người, những vết 
thương, những khắc khoải và nhu cầu của họ như người Samaritano đi gần qua, 
thấy và động lòng thương. 
ĐTC nói:”Năng động mà ơn gọi của anh chị em đòi hỏi cũng là đến gần mỗi 
người và trở nên tha nhân của mỗi người mà anh chị em gặp; vì việc sống giữa 
đời của anh chị em không phải chỉ là một hoàn cảnh xã hội học, nhưng còn là 
một thực tại hướng thần, kêu gọi anh chị em trở thành người ý thức, quan tâm, 
biết ý thức, nhận thấy và động chạm đến thân mình của người anh em.Nếu điều 
ấy không xảy ra, thì anh chị em cần cấp thiết hoán cải!” 
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Xác nhận phép lạ của Đức Phaolo VI 

VATICAN. Ngày 6.5 vừa qua, các HY và GM thành 
viên của Bộ Phong Thánh đã nhìn nhận một vụ khỏi 
bệnh lạ lùng được cho là phép lạ được thực hiện nhờ 
lời chuyển cầu của Đức Giáo Hoàng Phaolô 6. Đức 
Giáo Hoàng Phaolô 6 tên khai sinh là Giovanni 
Battista Enrico Antonio Maria Montini (26.9.1897 – 

6.8.1978, làm Giáo Hoàng từ 21.6.1963 đến 1978. Ngài là vị kế nhiệm của Đức 
Gioan 23. 

Phép lạ xảy ra hồi năm 2001 tại Mỹ, liên quan đến 1 thai nhi 24 tuần. Các bác sĩ 
chuẩn đoán rằng bàng quang của thai nhi bị vỡ, nước tràn ra bụng dưới và không 
có chất lỏng trong túi ối. Các bác sĩ đã cố gắng tìm các giải pháp để cứu nhưng 
không thành. Họ đi đến kết luận là thai nhi sẽ chết và khuyên bà mẹ là hãy phá 
bỏ bào thai này. Tuy nhiên, bà mẹ đã từ chối, bà cầm 1 mảnh áo của Đức Cố 
Giáo Hoàng Phaolô 6 và cầu xin ngài giúp đỡ. Mười tuần sau, bà thực hiện một 
cuộc khám nghiệm và các bác sĩ đã hết sức ngạc nhiên khi thấy không còn những 
tình trạng như trước. Sau đó, thai nhi đã được sinh ra bằng phương pháp phẫu 
thuật vào tuần lễ thứ 39. Năm nay, em bé này đã 13 tuổi và vẫn còn được theo 
dõi, kiểm chứng trình trạng sức khỏe tâm thể lý. 

Một vài con số liên quan đến Giáo Hội Công Giáo  

RÔMA. Vừa qua, Tòa Thánh đã cho xuất bản niên giám thống kê về số tín hữu 
Công Giáo hoàn cầu. Theo đó, tính đến ngày 31.12.2012, số tín hữu Công Giáo 
là 1 tỷ 228 triệu người, tăng 14 triệu so với năm 2011. Tỷ lệ tăng trưởng này là 
1,14% so với tỷ lệ gia tăng dân số thế giới là 1,09%. 

Các tín hữu Công Giáo chiếm 17,5% dân số toàn cầu. Tỷ lệ tín hữu Công Giáo 
đông nhất là tại Mỹ châu, chiếm 63,2% dân số toàn châu lục. Á châu có tỷ lệ 
Công Giáo thấp nhất 3,2%. Nhưng có khoảng 4 triệu 800 ngàn tín hữu Công 
Giáo không được kể vào số này vì họ đang cư ngụ trong những quốc gia không 
thể gửi phúc trình về cho Tòa Thánh được, chẳng hạn như Trung Quốc hay Bắc 
Triều Tiên. 

Hiện nay, Giáo Hội Công Giáo có 5133 giám mục. Cũng theo niên giám, số ơn 
gọi dâng hiến nam gia tăng, còn ơn gọi nữ tu đang suy giảm. Số linh mục hiện 
nay là 414313 vị, tăng 895 so với năm 2011, gia tăng mạnh tại Châu Á, tiếp đến 
là Phi Châu, nhưng giảm sút ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Úc. Trong khoảng 
thời gian từ 2007 đến 2012, con số linh mục tại Châu Á tăng 13,7%. 

Số thầy phó tế vĩnh viễn trên toàn thế giới hơn 42 100 thầy, tăng thêm 1100 thầy 
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so với năm 2011. Trong đó hơn 97% phó tế vĩnh viễn sống tại Châu Mỹ và Châu 
Âu. Số nữ tu hiện nay là 702529 chị, giảm 1,5% so với năm trước. Số tu huynh 
là 55314 thầy, tính đến cuối năm 2012. Số chủng sinh là 210051 thầy, có phần 
giảm sút. Nhưng mầm ơn gọi tại Châu Á và Châu Phi đang có xu hướng gia 
tăng: tại Châu Phi có thêm 245 thầy và tại Châu Á có thêm 179 thầy đang trong 
những năm cuối của học kỳ để thụ phong linh mục. 

Kêu gọi tăng cường việc bảo vệ trẻ em 

VATICAN. Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 3.5 vừa qua tại Vatican, Đức 
Hồng Y Sean O’Malley, TGM Boston Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban tân lập của Tòa 
Thánh về việc bảo vệ trẻ em, đã kêu gọi tăng cường ý thức và các biện pháp 
phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục trẻ em trên thế giới. 

ĐHY chia sẻ rằng cho đến nay nhiều người trong Giáo Hội vẫn còn coi tệ nạn 
giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ em là một vấn đề riêng của một vài Giáo Hội địa 
phương, đặc biệt là tại Mỹ, Ai Len và Đức. Nhưng thực ra, đây là một vấn đề của 
con người, cần phải bị loại trừ trên thế giới. Các giáo xứ, trường học và các tổ 
chức khác của Giáo Hội Công Giáo phải là môi trường an toàn hơn cho các trẻ 
em và điều này đòi tinh thần trách nhiệm của mỗi cộng tác viên của Giáo Hội. 

Trong cuộc họp báo, bà Marie Collins, thành viên của Hội đồng, chia sẻ rằng có 
nhiều tiến bộ trong Giáo Hội trong việc phòng ngừa nạn lạm dụng tính dục, 
nhưng vẫn còn nhiều điều phải làm. Cha Hans Zollner, giáo sư tâm lý tại Đại học 
Gregoriana ở Rôma, cũng là thành viên của Hội đồng, cho biết trong thời gian 
qua, hầu hết các HĐGM đã gửi về Tòa Thánh những phúc trình về vấn đề phòng 
ngừa và xử lý những vụ lạm dụng tính dục trẻ em. Còn một vài HĐGM ở miền 
Tây Phi châu chưa gửi. 

Các ĐGM Đại Hàn: Con người phải là trung tâm của nền kinh tế 

Hãng tin AsiaNews cho biết: “Chúng ta cần đoàn kết để khôi phục nền đạo 
đức trong xã hội và đất nước”. 

Đó là những lời của Đức Cha Matthias Ri Iong-hoon, Chủ tịch Ủy ban Giám 
mục về Công lý và Hòa bình trong một thông điệp về quyền lao động được 
gửi teowis các giáo phận tại Đại Hàn. 

Đối với Đức Cha Matthias: “Kinh tế và thương mai không được phép được 
đặt lên trên các giá trị khác”. 

Ngài thúc giục “chính quyền cần áp dụng những chính sách lao động mới 
sao cho con người phải là trung tâm của mọi thứ, chứ không phải là những 
con số”. 
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Theo quan điểm của Đức Cha: “Những thảm kịch như vụ chìm tàu Sewol là 
hậu quả của một hệ thống lệch lạc về các giá trị”. 

Trích dẫn câu Kinh Thánh “Người công chính quan tâm đến quyền lợi kẻ 
nghèo” (Châm ngôn 29:7), Đức Cha Matthias kêu gọi cầu nguyện: “Chúng 
ta hãy cầu nguyện để phẩm giá lao động và những giá trị thực sự của nhân 
loại sẽ trổ sinh hoa trái trên đất nước chúng ta. Đồng thời, chúng ta cần nỗ 
lực hết sức để sự đổi mới được diễn ra”. 

Sau những lời an ủi các nạn nhân vụ chìm phà Sewol và gia đình họ, Đức 
Cha Matthias nhấn mạnh: “Vụ chìm phà là một nhân tai, không được phép 
xảy ra một lần nữa. Chúng ta cần chung tay khôi phục nền đạo đức trong xã 
hội và đất nước chúng ta.” 

Trong những năm gần đây, tình trạng thất nghiệp, tính bấp bênh của việc 
làm và vấn đề tiền lương có ảnh hưởng tiêu cực đến người nhập cư và công 
nhân Đại Hàn. Họ là những “sản phẩm phụ” của tình trạng “đặt thương mại 
lên trên con người”. 

“Quyền lợi của người lao động quan trọng hơn bất cứ điều gì khác, dù là 
kinh tế hay thương mại. Chính quyền và các nhóm chính trị phải đầu tư phát 
triển những chính sách lao động bảo vệ con người. Không thể phó mặc mọi 
chuyện cho kinh tế thị trường”. 

Công giáo Việt Nam: Tình hình Biển Đông 

Sài Gòn – Ngày 09.05.2014 vừa qua, Đức tổng giám mục Phaolô Bùi Văn 
Đọc, TGM giáo phận Sài Gòn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam đã 
gởi đến Quý đức giám mục, linh mục, tu sĩ và cộng đồng dân Chúa một 
thông báo về Tình hình Biển Đông. 

Thông báo, sau khi nêu hiện trạng Trung Quốc xâm lược Việt Nam bằng 
cách đặt giàn khoan dầu ngay trong thềm lục địa VN, đã đưa ra bốn ý kiến. 
Một là kêu gọi hòa bình. Hai là nhận định tình hữu nghị giữa hai đảng Cộng 
sản VN-TQ đã không mang lại lợi ích cho dân nước, mà đưa đất nước đến 
tình trạng nguy nan. Ba là kêu gọi mọi thành phần dân Chúa hãy hy sinh, ăn 
chay cầu nguyện và hành động theo lương tâm để cứu nguy tổ quốc. Bốn là 
kêu gọi các giáo phận tổ chức ngày ăn chay cầu nguyện cho quê hương VN 
và góp phần nâng đỡ những người lính hy sinh cho cuộc chiến bảo vệ tổ 
quốc. 

—- 
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Quốc hội Israel tôn vinh Đức giáo hoàng Gioan XXIII 

Vào ngày thứ Ba 13-05-2014, Quốc hội Israel 
nhóm phiên họp đặc biệt để tôn vinh Đức giáo 
hoàng Gioan XXIII vì thái độ đầy nhân đạo của 
ngài trong thời gian xảy ra thảm họa diệt chủng 
Do Thái (Holocaust) và những đóng góp trong 
lĩnh vực đối thoại liên tôn. Sự kiện chưa từng có 
này còn có sự tham dự rất có ý nghĩa của Tổ chức 

Raoul Wallenberg. Đây là tổ chức phi chính phủ quốc tế nhằm phát triển các 
chương trình giáo dục và các chiến dịch nhận thức cộng đồng dựa trên các giá trị 
của tình đoàn kết và lòng can đảm dân sự, nền tảng đạo đức của các vị Cứu tinh 
của Holocaust. 

Buổi lễ tôn vinh sẽ diễn ra vào buổi sáng với phiên họp đặc biệt của Uỷ ban Giáo 
dục của Quốc hội Israel, và kết thúc vào buổi chiều dưới sự chủ toạ của Chủ tịch 
Quốc hội Yuli Edelstein, với nhiều bài phát biểucủa các nghị sĩ ca ngợi Đức giáo 
hoàng Gioan XXIII. Đức hồng y Loris Capovilla, thư ký riêng của Đức Gioan 
XXIII, đã gửi thư cho ông Yuli Edelstein để bày tỏ niềm vui và hoan nghênh sự 
kiện đặc biệt này. 

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho AFP trước ngày lễ 
tuyên thánh Đức Gioan XXIII, Baruch Tenenbaum, một trong những người sáng 
lập Tổ chức Raoul Wallenberg, nói rằng Đức giáo hoàng Roncalli là “vị giáo 
hoàng tốt nhất đối với dân tộc Do Thái trong lịch sử”, ngài  đã cứu được hàng 
ngàn sinh mạng trong thảm hoạ diệt chủng Holocaust và mở ra cuộc đối thoại Do 
Thái giáo–Kitô giáo, khi triệu tập Công đồng Vatican II. Cũng chính Đức Gioan 
XXIII là vị giáo hoàng đã quyết định loại bỏ từ “bất trung”(tiếng Latinh: 
perfidis) trong lời cầu cho người Do Thái, đọc trong phụng vụ ngày thứ Sáu 
Tuần Thánh.  

Tổng Giáo Phận Boston phản đối buổi lễ thờ phương Satan tại Đại Học 
Harvard 

Trước việc một nhóm sinh viên thuộc Đại học 
Harvard công bố kế hoạch tổ chức một "lễ đen" 
(black mass) để thờ phượng Satan, Tổng Giáo 
Phận Boston đã đưa một tuyên bố bày tỏ "nỗi 
buồn sâu sắc và phản đối mạnh mẽ" kế hoạch 
này. 

Nơi tổ chức buổi thờ lạy Satan 

 



 11

Câu lạc bộ nghiên cứu văn hóa của Đại Học Harvard Mở Rộng sẽ tài trợ cho một 
"lễ đen" tại quán rượu Queen trong khuôn viên nhà trường vào ngày 12 tháng 5. 
Đáp lại, tổng giáo phận Boston tổ chức một buổi chầu Thánh Thể tại một nhà thờ 
gần đó vào cùng một thời điểm. 
Nghi thức tôn thờ Satan được tổ chức bởi các thành viên của nhóm Satan Temple 
(Đền thờ Satan). Một thành viên trong ban tổ chức sự kiện này ban đầu cho biết 
là một bánh lễ đã được truyền phép, ăn cắp từ một nhà thờ Công Giáo, được 
dùng trong lễ đen này, nhưng trước sự chống đối quyết liệt của tổng giáo phận 
Boston, một đại diện khác của câu lạc bộ này nói rằng một chiếc bánh chưa được 
truyền phép được sử dụng.  
Nhóm sinh viên này tuyên bố rằng: "Mục đích của chúng tôi không phải là để 
bôi nhọ bất cứ tôn giáo hay một niềm tin nào, vì điều đó đi ngược với mục đích 
giáo dục của chúng tôi, trái lại chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu và trải nghiệm lịch 
sử của những thực hành văn hóa khác nhau". 
Tổng giáo phận Boston mạnh mẽ phản bác rằng: "Hoạt động này tách con người 
khỏi Thiên Chúa và cộng đồng nhân loại, nó trái với lòng bác ái và điều thiện, và 
nó đặt những người tham gia vào nguy cơ gần gũi cách nguy hiểm với hoạt động 
phá hoại của ma quỷ" 
Trong một phản ứng lạnh nhạt trước phản ứng của tổng giáo phận Boston, các 
quan chức của Đại học Harvard nói “lễ đen” này là một sự kiện văn hóa, so sánh 
nó với "một buổi trà đạo (Shinto) của Nhật, cuộc triển lãm các tác phẩm 
Shakespeare, và một buổi thiền của Phật giáo”. Nhà trường đã từ chối chịu trách 
nhiệm về sự phẫn nộ của các sinh viên Công Giáo và dân cư trong vùng. Trong 
thông cáo đưa ra tuần qua Đại Học Harvard Mở Rộng nói: “Nhà trường không 
ủng hộ quan điểm hay hoạt động của bất kỳ tổ chức sinh viên độc lập nào. 
Nhưng chúng tôi hỗ trợ quyền lợi của sinh viên và giảng viên của chúng tôi để 
trao đổi và tụ họp một cách tự do”. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Tin Vui 

Thày Phêrô Kiều-Trung-Kiên đang giúp xứ St. Catherine, Temecula sẽ được thụ 
phong linh mục tại nhà thờ chính toà Our Lady of the Rosary, Giáo phận San 
Bernardino do ĐGM Gerald R. Barnes vào ngày thứ Sáu 30/5/2014 @10:00 AM. 

Xin quý ông bà anh chị em hiệp lời cầu nguyện cho thày luôn cảm nghiệm niềm 
hạnh phúc trong đời thánh hiến và nhiệt thành rao giảng Tin Mừng.   

Cảm tạ 

CĐ ĐMLV chân thành cảm tạ thày Trí, thày Chris, cô Liên, cô Trâm đã âm thầm 
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hy sinh thời gian và công sức dạy dỗ các em trong lớp Giáo Lý & Việt Ngữ trong 
suốt năm học vừa qua. 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý thày cô và gia đình. 

Lớp học Giáo Lý sẽ nghỉ hè từ 11/5/2014. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Sống trong lời cầu nguyện của Mẹ Maria như thế nào? 

Lm. GB. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT  
Tất cả các ông đều đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng với mấy 
người phụ nữ, với bà Maria thân mẫu Đức Giêsu ( Cv 1, 14 )  

Có lần tôi trông thấy một người cha nóng giận đánh con túi bụi, người mẹ chẳng 
dám làm gì, chỉ ôm mặt khóc. Tàn cơn giận, người cha bỏ đi, đứa con chạy lại 
ôm lấy mẹ, người mẹ vừa khóc vừa lấy dầu bôi cho con những vết bầm tím... 
Thường trong gia đình Việt Nam chúng ta, cha là người giữ kỷ cương, nề nếp 
nên được gọi là nghiêm đường, còn mẹ thì nhân từ bao dung, lắm khi thương con 
chẳng suy nghĩ hơn thiệt, nên gọi là từ đường. Tại sao cha mẹ lại yêu thương con 
cái? Câu hỏi này phải hỏi ông Trời, đã là cha là mẹ thì tự nhiên là thương con, 
không ai dạy, chẳng ai bắt, cứ thương thôi mà chẳng được trả xu nào.  

Thế Đức Mẹ có thương Chúa Giêsu không ? Câu hỏi xem ra thừa. Có mỗi một 
con trai, lại là một bà góa thời điểm Chúa Giêsu bị giết, Chúa Giêsu là tất cả 
những gì Đức Mẹ có. Ở phương Đông này, một bà mẹ góa mà mất đứa con trai 
duy nhất là mất cả cuộc đời.  

Bước vào cuộc thương khó, Chúa Giêsu biết mình sẽ chết, bỏ lại mẹ mình, bỏ lại 
các môn đệ yêu quý. Rồi đây sẽ có Chúa Thánh Thần thay thế Ngài lo cho các 
môn đệ. Ngài ở lại với họ bằng Mình và Máu là sự hiện diện cách cụ thể cầm 
được chạm được. Nhưng như thế vẫn là chưa đủ, vẫn còn thiếu một... từ đường. 
Khi còn ở dương gian, Chúa Giêsu đã nếm hưởng một tình mẹ thật ngọt ngào mà 
chúng ta vẫn ca ngợi là "khoan thay, nhân thay, dịu thay", thì khi từ giã cõi đời, 
ngài cũng muốn các môn đệ yêu dấu của mình có được người mẹ đó.  

Vì vậy cho nên khi hấp hối, Chúa Giêsu trao mẹ mình cho Thánh Gioan: "Này là 
mẹ của anh". Từ đó Hội Thánh đã ca tụng Mẹ của mình với bao nhiêu là tước 
hiệu cao sang: Mẹ Thiên Chúa, Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ Phù Hộ các Giáo 
Hữu, Mẹ Chỉ Bảo Đàng Lành, Mẹ Hằng Cứu Giúp... nhưng không có danh hiệu 
nào đơn giản mà cảm động hơn danh hiệu chính Chúa Giêsu nói: "MẸ CỦA 
ANH". Nghĩa là khi chúng ta cầu nguyện với Đức Mẹ, chúng ta chỉ cần nói "Lạy 
Mẹ CỦA CON". Thế là đủ ! Một đứa con nhỏ nó không gọi mẹ nó là Mẹ-nhà-
giáo-ưu-tú, Mẹ-nghệ-sĩ-nhân-dân... nó chỉ gọi mẹ của nó là Mẹ ơi, Má ơi... và 
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mẹ nó bế nó lên, chỉ vậy thôi là nó hạnh phúc rồi.  

Chúa Giêsu muốn để mẹ mình lại cho các môn đệ vì ngài biết rằng thật phúc cho 
ai được người khác cầu nguyện cho mình, bảo bọc mình bằng kinh nguyện. Có bà 
mẹ nào mà trong lòng lại không có những đứa con của mình. Bà sinh lũ con ra đời 
rồi đấy, chúng chạy nhảy tung tăng, chúng cưới vợ lấy chồng, chúng làm ông này 
bà nọ... nhưng cho đến chết, cả đến khi bà về với Chúa trên Trời, chúng vẫn cứ 
còn ở trong dạ mẹ, ở trong lòng bà. Đơn giản vì đã là mẹ thì không thể quên con, 
đã là mẹ thì thương con. Thế nên đâu có cần nhắc các bà mẹ phải cầu nguyện cho 
con cái mình, chuyện đó các bà mẹ làm y như chuyện phải ăn cơm uống nước, 
không có không sống được. Thế nên xưa nay người ta chỉ cần nhắc con cái phải 
cầu nguyện cho cha mẹ chứ cần gì phải dặn dò các bà mẹ cầu nguyện cho con.  

Các môn đệ cần một người mẹ bên cạnh vì chính Chúa Giêsu biết thế gian này ác 
tâm đến thế nào. Chính nó lập mưu giết chết Ngài. Các môn đệ cần có Mẹ để 
như đứa con nhỏ chạy vào lòng mẹ khi nó sợ hãi, để được nâng đỡ, chở che bằng 
sự cầu bầu thần thế của Mẹ.  

Các môn đệ phải có một bà mẹ cầu nguyện cho họ vì họ cũng là những kẻ có tội, 
những kẻ gây chia rẽ bất hòa, họ đều có thể là những Augustino cần có bà mẹ 
Monica trong đời. Mỗi ngày họ đều xin “cầu cho chúng con là kẻ có tội”.  
Mẹ của các môn đệ Chúa chính là Mẹ chúng ta.  

Lm. GB. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG   
CHỒNG NAM VỢ BẮC 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
Tôi lấy vacation nghỉ ở nhà 3 ngày để dưỡng sức vì bị cảm từ mấy ngày trước. 
Ba ngày ở nhà tôi tha hồ ngủ muộn dậy trễ và lên net vui chơi với bạn bè. Có 
nhóm bạn bè cùng lớp thời trung học là thân nhất, chúng tôi gặp nhau hàng ngày, 
ngoài thông tin liên hệ tới trường cũ bạn xưa nếu có, hầu hết chúng tôi hỏi thăm 
nhau, kể chuyện mình, chuyện đời và vui đùa qua lại. Thời buổi thông tin điện tử 
vừa nhanh vừa tiện lợi. 
Sáng hôm nay chúng tôi có đề tài “Kiếp sau tôi sẽ thay chồng, đổi vợ không?” 
nhiều bạn hăng hái trả lời sẽ lấy chồng khác, vợ khác để …thay đổi không khí, 
bạn Nguyễn Trung Trực đã xuất thần làm ngay 2 câu thơ dù cả đời chẳng làm 
thơ bao giờ: 
“Một kiếp đã oải lắm rồi, 
Lấy thêm kiếp nữa đời tôi còn gì?” 
Và một bạn khác cũng đồng tình: 
“ Một kiếp đã chán thấy bà, 
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Lấy thêm kiếp nữa chắc là tiêu luôn” 
Nhưng vài người quyết chí kiếp sau sẽ lấy lại người phối ngẫu hiện tại của mình. 
Tôi cũng thế, sẽ lấy lại người chồng Nam Kỳ hiền lành đã dám kết duyên cùng 
tôi cô em Bắc Kỳ chanh chua đanh đá. 
Ngày xưa anh Bông quen tôi đúng là duyên kỳ ngộ, không tìm nhau mà gặp 
nhau. Anh hay đến thăm một người bạn ở cùng xóm tôi, lần nào anh cũng gặp tôi 
đang ngồi ăn bún riêu xì xụp ở đầu con hẻm. Nhờ tật ăn hàng thường xuyên ấy 
mà anh nhớ mặt tôi và tò mò làm quen. Khi đã quen nhau anh chọc quê tôi: 
- Xóm này có nhiều con hẻm giống nhau, nhưng nhờ có em ngồi ăn bún riêu nên 
anh biết chắc mình không lộn. 
Tôi đã bẻn lẻn và chọc lại anh: 
- Tại em thích ăn bún riêu cua với rau kinh giới, nên thành ghiền luôn. Hôm nào 
em nghỉ ăn bún riêu cho anh đi lạc sang ngõ hẻm khác cho biết thân.. 
Quê anh Bông ở Cần Thơ gạo trắng nước trong, ruộng vườn bát ngát, cây trái 
xum xuê, anh là công tử miệt vườn của xứ Tây Đô. 
Mẹ tôi không tán thành cho tôi kết duyên với anh, bà thành kiến với trai miền 
Nam, chỉ thích ăn nhậu, rồi đánh vợ đánh con và nhất là tiêu xài hoang phí, 
không biết phòng xa cho tương lai, lấy nó thì đời con nghèo mạt rệp, hạnh phúc 
chẳng dài lâu. Thà tôi lấy người miền Trung, xứ khô cằn sỏi đá nhưng sản xuất 
ra nhiều nhân tài, chịu thương chịu khó làm ăn và căn cơ tằn tiện …cao tay hơn 
cả dân miền Bắc thì bà yên chí đời tôi ấm no, hay tôi lấy đồng hương miền Bắc 
thì tốt nhất vì giống nhau mọi thứ, sẽ thông cảm nhau. 
Nhưng mẹ tôi đâu biết rằng tôi đã “kết” anh Bông rồi, nghe anh tả vườn trái cây 
nhà anh tôi đã mê tơi, chỉ mong được về quê anh trèo hái trái cây và ăn cho thỏa 
thích, những trái mận, trái soài ngọt lịm ngon lành, mà dù có chua thì chấm muối 
ớt cũng ngon luôn.. Còn chuyện tính tình thì tùy từng người, chứ đâu phải trai 
miền Nam nào cũng hư như mẹ tôi nghĩ. 
Tôi đã hứa với mẹ: 
- Mẹ yên tâm, anh ấy là dân Cần Thơ hay bất cứ vùng Nam Kỳ Lục tỉnh nào, hay 
dân miệt vườn Nam bộ Hốc Môn Bà Điểm 18 thôn vườn trầu đi chăng nữa mà 
vào tay con, con sẽ huấn luyện thành Bắc Kỳ nhà mình ngay. 
Cuối cùng mẹ tôi cũng phải đồng ý, bà lo âu dặn dò: 
- Vậy con phải học làm ruộng, làm vườn mà gánh vác giang sơn nhà chồng. 
Tôi yêu vườn ruộng nhà anh, tôi yêu anh, dù trước đó những đồng hương Cần 
Thơ của anh đã lừa đảo tôi hai cú thật đẹp.. 
Sau năm 1975 có lần mẹ tôi sai tôi đi Cần Thơ thăm một gia đình họ hàng làm ăn 
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ở đó. Khi về tôi có ghé chợ tại bến Ninh Kiều để mua trái cây về Sài Gòn làm 
quà. Tôi đã chọn lựa kỹ từng qủa soài, một chục soài 14 qủa, ( người miền Nam 
hào phóng thế đấy, đã gọi là “một chục” đáng lẽ ra là 10 mà thành 14) Bà bán 
hàng để vào túi giấy ngay trước mắt tôi. Vậy mà bà phù phép sao đó về nhà đếm 
lại chỉ có 12 qủa mà lại có mấy qủa soài hư. Tôi vừa tức giận vừa…kinh ngạc bái 
phục bà bán soài sát đất. Hay là bà đã tốt nghiệp nghề ảo thuật trước khi ra chợ 
bán hàng? 
Chưa hết, khi ra bến xe đò về Saì Gòn, thấy phòng bán vé đông nghẹt người, tôi 
biết sức mình không chen lấn nổi với người ta, đành tìm mua vé chợ đen, thì có 
một anh lơ xe túm áo tôi mời mọc lên xe với gía cả đắt gấp đôi gía chính thức. 
Tôi đồng ý miễn là khỏi bon chen và được về sớm, anh hướng dẫn tôi lên xe ngồi 
xong đòi tôi trả tiền để anh còn chạy đi kiếm thêm những khách khác cho mau 
đủ chuyến. 
Tôi trả tiền và thong thả ngồi ngắm thiên hạ đang lu bu ngoài bến xe mà thương 
cho họ, thà chịu hi sinh tốn thêm tiền như tôi cho khỏe tấm thân. 
Khi hành khách đã đầy và xe bắt đầu chạy thì một anh lơ xe khác đến thu tiền 
từng người. Tôi mới giật mình biết mình đã bị lừa, anh lơ xe lúc nãy là tên lưu 
manh lường gạt nào đó, anh lơ xe này mới là thật. Thế là tôi lại phải trả tiền xe 
gía chợ đen thêm một lần nữa. 
Mẹ tôi quá lo xa, vì vợ chồng tôi sống ở Sài Gòn, tôi không phải làm ruộng làm 
vườn, nhưng quản lý một anh chồng Nam Kỳ theo …truyền thống Bắc Kỳ nhà 
mình, theo đúng ý mình cũng vất vả lắm. 
Mẹ tôi nói linh qúa, anh Bông vừa ăn xài rộng rãi vừa thích nhậu nhẹt lu bù. 
Mới lấy nhau tôi đã thấy làn ranh Nam Bắc ngay trong nhà mình, trong cách ăn 
uống, cách suy nghĩ và trong từng lời ăn tiếng nói của hai vợ chồng. Bố mẹ tôi 
người Bắc, di cư vào Nam lại sống trong khu xóm toàn người Bắc, nên tôi vẫn 
nguyên vẹn là con gái Bắc cả từ ăn nói đến cách sống ở đời. 
Bài học vỡ lòng tôi dậy anh là dẫn anh vào bếp chỉ từng món một: 
- Anh ơi, đây là cái “ bát” và cái “thìa”, anh đừng gọi là cái “chén” và cái 
“muỗng” nữa nhé. 
Anh nhanh nhẩu: 
- Biết rồi, còn cái “gía” múc canh kia kêu là cái “môi” chứ gì? 
Tôi không hài lòng: 
- Đấy, sao anh lại nói tiếng Nam “kêu là” phải “gọi là” như tiếng Bắc em chứ. 
Em đã nói rồi, hai vợ chồng sống chung cả đời với nhau dưới một mái nhà thì 
phải cùng một thứ ngôn ngữ cho đồng điệu mà, đơn giản chỉ vì thế thôi, chứ em 
không ghét bỏ gì tiếng miền Nam của anh đâu. Nhưng dù sao tiếng miền Bắc 
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cũng …dễ thương hơn, thí dụ chiếc thuyền còn được đưa vào thơ vào nhạc, 
“thuyền tình” chứ ai nói “ghe tình” bao giờ. “Đi về” mà anh nói “Đi dìa” hay 
“tấm màn cửa” anh nói “tấm màng cửa” là sai lỗi chính tả đấy. 
Anh Bông khiêm nhường chịu thua: 
- Anh đồng ý là anh và em sẽ xài chung, à quên…sẽ dùng chung tiếng Bắc cho 
hoà hợp như tình yêu của chúng mình đã hòa hợp, cho dù em có thiên vị tiếng 
Bắc của em rõ ràng. 
Ngoài việc dậy tiếng Bắc cho chồng, tôi còn sửa đổi anh bản tính ăn tiêu phong 
lưu, rộng rãi như đa số những người miền Nam sinh ra ở nơi chốn vốn được đất 
trời ưu đãi, ruộng vườn tươi tốt, nhiều sông rạch, nhiều cá nhiều tôm, huống chi 
anh lại là con nhà giàu được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. 
Dần dần công tử Tây Đô của tôi cũng đã dùng quen nhiều từ miền Bắc và ăn 
được những món Bắc, tôi khỏi phải làm thực đơn phân loại hai miền Bắc Nam 
như hồi mới lấy nhau nữa. 
Cái màn “cai rượu” cho anh mới là khó. Ban đầu tôi ra chỉ thị: 
- Anh chỉ được phép uống rượu bia khi xã giao thôi nhé. Em không thích đàn 
ông có mùi rượu đâu. 
Rồi tôi lườm, tôi nguýt mỗi khi thấy anh uống rượu, nên anh cũng giảm được đôi 
chút. Để nhắc nhở chồng, tôi dán một tờ giấy với hàng chữ viết to bằng mực đỏ: 
“ Uống rượu vợ bớt yêu”, nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. 
Tôi tăng cường thêm một khẩu hiệu khác mạnh mẽ hơn: “ Uống rượu sẽ mất vợ” 
Lần này anh Bông tức tốc hỏi tôi ngay: 
- Em sẽ bỏ anh hả? 
- Không bao giờ, em vẫn yêu anh suốt đời. Anh bỏ em thì có, vì nếu anh không 
nghe em bỏ rượu thì một ngày nào đó anh say xỉn không trúng gío ở ngoài quán 
hay lề đường chết bất tử thì cũng sơ gan, ung thư gan mà chết sớm, em sẽ ôm 
trọn gia tài anh để lại và đi lấy chồng khác ráng chịu. 
Thế là anh Bông bớt rượu và bỏ rượu hẳn. Không biết vì anh sợ mất vợ hay sợ 
mất gia tài? 
Khi gia đình tôi được bảo lãnh sang định cư ở Mỹ, dòng máu Nam kỳ xả láng 
của anh Bông lại ngóc dậy, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. 
Anh đi shopping trong mall mua quần áo, đồ dùng toàn là đồ hiệu đắt tiền, còn đi 
làm anh cũng lười không muốn mang gỉo đồ ăn theo, sáng sớm anh ghé tiệm 
mua điểm tâm cà phê trước khi vào hãng, trưa thì anh chạy xe ra ăn ngoài v..v… 
Một lần nữa tôi lại phải uốn nắn, sửa đổi cho anh. Tôi ra kế hoạch: 
- Anh ơi, mình phải sống tiết kiệm để dành tiền mua nhà. 
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Anh cằn nhằn: 
- Mới xong kế hoạch mua xe bây giờ đến mua nhà… 
Tôi kế hoạch tiếp: 
- Còn nữa, xong mua nhà tới để dành tiền cho hai con vào đại học. 
Anh thảng thốt đến nỗi quên phéng tiếng miền Bắc của vợ, mà xổ nguyên một 
câu miền Nam quen thuộc: 
- Trời đất qủy thần thiên địa ơi, hết kế hoạch này tới kế hoạch kia, em giống 
cộng sản Việt Nam y chang hà, lúc nào cũng chỉ tiêu và kế hoạch làm cho dân 
tình lầm than. Lấy vợ Bắc Kỳ cứ tưởng mãi mãi là cô em Bắc Kỳ dễ thương, ai 
dè em lo xa, tằn tiện, bóc lột đời anh không ngừng nghỉ. 
Đợi anh nguôi ngoai cơn “sốc” tôi “khiếu nại” anh đã dùng tiếng miền Nam, là 
đi sai đường hướng thuận hòa của hai vợ chồng, và anh đã phải học thuộc câu 
thảng thốt bằng tiếng miền Bắc là: “Ối giời cao đất dầy ôi” thay vì “ Trời đất qủy 
thần thiên địa ơi”. 
Anh hứa lần sau nếu đụng chuyện anh sẽ xử dụng câu này. 
Đấy, anh chồng Nam kỳ của tôi hiền lành và dễ bảo như thế, kiếp sau tôi không 
lấy anh thì cũng phí. Chỉ lo là kiếp sau anh Bông …có chịu lấy tôi nữa hay 
không mà thôi. 
*** 
Buổi trưa tôi lại vào email của nhóm bạn học, lần này đọc được hai hung tin một 
lúc. 
Một người bạn bên Việt Nam mới bị đụng xe chết tốt, và một người bạn ở Mỹ 
thì bị stroke đang nằm hôn mê trong bệnh viện. 
Chúng tôi nhào nháo hỏi thăm nhau những tin tức liên quan đến hai người bạn 
đồng môn bất hạnh này và bàn xa tán gần đến cuộc sống vô thường ngắn ngủi, 
chẳng biết sống chết lúc nào. 
Người nọ khuyên người kia hãy lo hưởng thụ cuộc đời, của cải vật chất chỉ là bọt 
bèo, hãy thương yêu vợ, chồng mình thêm nữa. Ai cũng biết thế, nhưng cuộc 
sống luôn có những điều để người ta phải lo toan, tính toán. 
Hôm nọ tôi mới bị cảm mà đã thấy mệt mỏi chán đời. Lúc ấy tiền bạc, món ăn 
ngon, niềm vui thú nào cũng đều vô nghĩa. Vậy tại sao tôi không hưởng những 
thứ ấy khi đang khỏe mạnh, yêu đời. 
Tôi nhớ mãi câu chồng tôi đã thảng thốt kêu lên “ Trời đất qủy thần thiên địa ơi” 
suốt nhiều năm nay, bỗng thấy ân hận và thương anh Bông qúa. Hai con đã học 
đại học xong rồi, tôi lại đề ra chỉ tiêu chắt chiu để dành tiền mai mốt…cho cháu 
nội cháu ngoại. Lo toan như tôi thì kéo dài đến cả kiếp sau cũng chưa hết. 
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Hôm nay tôi sẽ thay đổi chính mình, một cuộc thay đổi quy mô và bất ngờ cho 
chồng tôi ngạc nhiên và sung sướng. 
Ngay chiều nay tôi sẽ không thèm nấu cơm, chốc anh đi làm về tôi sẽ rủ anh đi 
nhà hàng, chiêu đãi anh những món ngon và đắt tiền nhất để đánh dấu một cách 
sống khác, một bước ngoặt trên con đường đời của một đôi vợ chồng hạnh phúc. 
Anh vừa bước chân vào cửa tôi đã hớn hở xông ra ôm chầm lấy anh, nũng nịu: 
- Welcome anh đã đi làm “dìa”. 
 Anh Bông ngạc nhiên chất vấn và chỉnh tôi: 
- Sao em lại nói tiếng miền Nam sai lỗi chính tả thế? Ừ, anh đã đi làm về. 
Tôi dịu dàng hơn bao giờ: 
- Hôm nay em thích tiếng miền Nam của anh mà. Em biết là tiếng miền nào cũng 
có cái dễ thương của nó, ngay cả tiếng miền Trung nặng nề khó nghe, khó hiểu. 
- Nhưng sao em lại welcome anh? Em lịch sự bất ngờ thế? một ngày anh đi làm 
về như mọi ngày. 
Tôi nghiêm chỉnh nói: 
- Em chờ anh về để thông báo một tin rất vui là bắt đầu từ hôm nay trở đi chúng 
ta sẽ chi tiêu thoải mái, không phải hà tiện để dành tiền theo bất cứ kế hoạch nào 
nữa. Nhân dịp em vừa nghe tin hai người bạn gặp nạn, em sợ cuộc đời bất trắc, 
kiếp người còn phù du nói chi là tiền bạc. Chúng ta hãy vui hưởng cuộc sống 
ngay khi còn khỏe mạnh anh ạ, nhà cửa, xe cộ trả hết sạch sẽ rồi, tiền bạc trong 
401K và trong bank của hai vợ chồng mình khá nhiều vì dành dụm suốt nhiều 
năm nay. Chúng ta sẽ mua xe đẹp, loại đắt tiền, sẽ sắm quần áo xịn, sẽ đi du lịch 
đó đây mỗi năm, và chốc nữa đây vợ chồng mình sẽ đi ăn tiệm anh nhé. Mai sau 
về gìa chúng mình đều có tiền retire, lo gì. 
Nói xong tôi nhìn anh với vẻ ban ơn huệ, như một cai tù độ lượng vừa phóng 
thích cho một tù nhân mang án tù vô hạn định, tưởng anh sẽ mừng vui và hét lên 
thỏa thích khi được trở về bản chất Nam Kỳ của chính mình vì bao nhiêu năm 
nay anh đã sống theo cách sống Bắc Kỳ của tôi, theo sự quản lý của tôi. Nhưng 
tôi kinh ngạc qúa, anh thảng thốt lên một tràng với những từ miền Bắc rất chuẩn: 
- Ối giời cao đất dầy ôi, em đang tỉnh hay mê? sao em liều và to gan thế? Sao 
bỗng dưng em rửng mỡ đòi tiêu xài hoang phí thế? Khi mà trước đây anh tiêu xài 
hoang phí em đã điên tiết lên cấm cản anh. Em có biết là nước Mỹ đang nợ ngập 
đầu ngập cổ không? ngân sách chính phủ Mỹ càng ngày càng eo hẹp, đang phải 
cắt xén bớt tiền phúc lợi của người gìa, người về hưu không? Người ta còn tiên 
đoán rằng chẳng bao lâu nữa chính phủ sẽ không có đủ tiền trả cho những người 
hưu trí nữa đấy. Nên dù chúng ta không phải lo cho con cái nữa, nhưng vẫn phải 
sống căn cơ, dành dụm tiền để sau này về gìa có mà chi tiêu, ở Mỹ điều kiện 
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khoa học, y tế cao chúng ta sẽ sống lâu, sống thọ lắm. Không ai thương mình 
bằng chính mình đâu em. 
Thì ra suốt mấy chục năm sống bên nhau, bây giờ anh đã lo xa, tính toán hơn cả 
dân Bắc Kỳ thứ thật là tôi đang đứng trước mặt anh. Mẹ tôi ở dưới suối vàng 
chắc cũng đang mỉm cười mãn nguyện? 
Tôi còn đang ngẩn ngơ không ngờ người chồng Nam Kỳ của tôi đã bị tôi Bắc Kỳ 
hóa nhuần nhuyễn đến thế thì anh ân cần và rất rành rẽ nói: 
- Em ra nấu cơm đi trong lúc anh tắm rửa thay quần áo. Hôm qua món cà pháo 
om với bì lợn, với đậu phụ rắc tía tô anh thích lắm, ăn được mấy bát cơm. Hôm 
nay em làm món cá rán và món nộm rau muống trộn với thịt ba chỉ, tôm, khế, rau 
răm và vừng em nhé. Việc gì đi ăn nhà hàng cho tốn tiền và làm sao có món Bắc 
Kỳ ngon như của em cơ chứ. 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
March-2011 

 
 

 

 
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 


