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Bản Tin Hàng Tuần 
TIN MỪNG  
CN IV MC A  

  
Ga 9,1.6-9.13-17.34-38 
Khi ấy, Đức Giê-su nhìn thấy một người mù từ 
thuở mới sinh. Đức Giê-su nhổ nước miếng 
xuống đất, trộn thành bùn và xức vào mắt 
người mù, rồi bảo anh ta : "Anh hãy đến hồ Si-
lô-ác mà rửa" (Si-lô-ác có nghĩa là :người được 
sai phái). Vậy anh ta đến rửa ở hồ, và khi về thì 
nhìn thấy được. 
Các người láng giềng và những kẻ trước kia 
thường thấy anh ta ăn xin mới nói : "Hắn 
không phải là người vẫn ngồi ăn xin đó sao 
?" Có người nói : "Chính hắn đó !" Kẻ khác lại 
rằng : "Không phải đâu ! Nhưng là một đứa 
nào giống hắn đó thôi !" Còn anh ta thì quả 
quyết : "Chính tôi đây !" 
Họ dẫn kẻ trước đây bị mù đến với những 
người Pha-ri-sêu. Nhưng ngày Đức Giê-su trộn 
chút bùn và làm cho mắt anh ta mở ra lại là 
ngày sa-bát. Vậy, các người Pha-ri-sêu hỏi 
thêm một lần nữa làm sao anh nhìn thấy được. 
Anh trả lời : "Ông ấy lấy bùn thoa vào mắt tôi, 
tôi rửa và tôi nhìn thấy." Trong nhóm Pha-ri-
sêu, người thì nói: "Ông ta không thể là người 
của Thiên Chúa được, vì không giữ ngày sa-
bát" ; kẻ thì bảo : "Một người tội lỗi sao có thể 
làm được những dấu lạ như vậy ?" Thế là họ 
đâm ra chia rẽ. Họ lại hỏi người mù: "Còn anh, 
anh nghĩ gì về người đã mở mắt cho anh?"  
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Anh đáp: "Người là một vị ngôn sứ!" 

Họ đối lại : "Mày sinh ra tội lỗi ngập đầu, thế mà mày lại muốn làm thầy chúng 
ta ư ?" Rồi họ trục xuất anh. 

Đức Giê-su nghe nói họ đã trục xuất anh. Khi gặp lại anh, Người hỏi : "Anh có 
tin vào Con Người không ?" Anh đáp : "Thưa Ngài, Đấng ấy là ai để tôi tin 
?" Đức Giê-su trả lời : "Anh đã thấy Người. Chính Người đang nói với anh 
đây." Anh nói : "Thưa Ngài, tôi tin." Rồi anh sấp mình xuống trước mặt Người. 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Đức Tin 
Manna 

Có một người kia, sinh ra đã bị mù, anh sống trong một gian phòng, bởi vì không 
nhìn thấy gì nên anh phủ nhận tất cả những gì những người chung quanh quả 
quyết là có: “Tôi không tin, vì tôi có thấy đâu nào”. Một vị lương y thấy vậy thì 
thương hại anh, ông đi tìm một thứ linh dược chữa cho anh được sáng mắt, anh 
sung sướng quá, tự phụ nói: “Giờ đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh 
tôi rồi”. Nhưng có người nói với anh: “Bạn ơi, bạn mới chỉ thấy được những vật 
chung quanh bạn trong căn phòng này thôi. Như thế có là bao, ngoài kia người ta 
còn thấy được mặt trời, mặt trăng và các tinh tú hằng hà sa số, còn biết bao vật 
khác mà bạn chưa thấy, bạn đừng tự phụ như vậy”. Anh tỏ vẻ không tin, lại còn 
nói mạnh hơn: “Làm gì có được những cái đó, những gì có thể thấy được, tôi đã 
thấy tất cả rồi”. 

Một vị y sĩ khác lên tận núi cao, gặp được Sơn Thần chỉ cho một thứ linh dược 
khác, đem về giúp cho anh được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn. Bây giờ anh 
thấy được mặt trời, mặt trăng và các tinh tú trên không trung. Mừng quá và lòng 
tự phụ tự đắc lại tăng thêm, anh nói với mọi người: “Trước đây tôi không tin, 
nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng 
thấy, chẳng biết, đâu còn ai hơn tôi được nữa”. 

Thấy anh ta tự phụ như vậy, một hiền nhân nói với anh: “Cậu ơi, cậu vừa hết mù, 
nhưng cậu cũng vẫn chưa biết gì cả. Tại sao cậu lại quá tự phụ như thế? Với 
chừng mực và giới hạn của tầm mắt, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn 
dặm mà mắt cậu không làm sao thấy được. Cậu có thấy được những nguyên 
nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? 
Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, còn không biết bao nhiêu vũ trụ 
khác vô cùng to lớn và nhiều không kể hết như cát ở bãi biển, cậu có thấy 
không? Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: “Tôi thấy cả, tôi biết cả rồi”. Cậu vẫn 



 3

còn là một anh mù, cậu vẫn còn lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối”. 

Đó là câu chuyện của một anh mù bẩm sinh ở Ấn Độ. Còn câu chuyện của anh 
mù, cũng mù từ bẩm sinh, kể lại trong bài Tin Mừng, thì lại khác hẳn: trong khi 
mù và sau khi được sáng mắt, anh luôn khiêm nhường, luôn nhìn nhận thân phận 
hẩm hiu buồn tủi của mình. Ngược lại, những người sáng mắt thì lại mù tối, kiêu 
ngạo trong sự mù tối của mình, đó là những người Pharisêu. Chúng ta thấy sự 
khác biệt tàn nhẫn giữa đôi mắt của người mù và đôi mắt của những người 
Pharisêu. Đôi mắt thân xác của người này mù nhưng mắt tâm hồn anh lại sáng. 
Những người Pharisêu có đôi mắt thân xác không mù lòa, nhưng đôi mắt tâm 
hồn đã chết. Sự khác biệt đó là niềm tin và đức tin: anh mù được phép lạ đã tin 
Chúa Giêsu. Còn những người Pharisêu thấy phép lạ nhưng không tin Chúa. 

Đây là một phép lạ đặc biệt chưa từng có trong nhân loại. Cho đến ngày nay, 
mặc dầu y khoa rất tiến bộ nhưng vẫn còn bó tay trước những người mù bẩm 
sinh. Còn đối với những người vì một lý do nào đó bị mù lòa thì y khoa có thể 
dùng một loại ra đa hay dùng con mắt của người khác thay vào thì có thể thấy 
được. Trường hợp anh mù trong Tin Mừng, Chúa Giêsu không làm thế, Ngài 
không thay mắt cho anh, Ngài dùng quyền năng Thiên Chúa để làm một phép lạ 
phi thường cho anh được sáng mắt. Nhưng trên hết con mắt đức tin của anh được 
bừng sáng, anh nhận ra Đức Kitô mà nhiều người sáng mắt không nhận ra. 

Theo ý nghĩa tượng trưng, trong phạm vi thiêng liêng, bệnh mù về tinh thần là 
tình trạng mê muội của những người sống trong tội lỗi và tình trạng mù quáng 
của những kẻ cố chấp. Vậy hình thức thứ nhất của bệnh mù về tinh thần là tội 
lỗi, nó che lấp mắt linh hồn làm cho linh hồn không nhận ra Chúa và cũng chẳng 
nhận ra thánh ý Chúa. Vì thế, Kinh Thánh gọi những người sống trong tội lỗi 
như ngồi trong chỗ tối tăm, ngồi trong bóng đêm, ngồi trong bóng sự chết. Một 
hình thức khác của bệnh mù tinh thần là sự cố chấp, tức là bảo thủ trong sự lập 
luận sai lầm hay càn dở của mình và nhất định không chịu phục thiện. Chính vì 
thế mà nhiều lần Chúa Giêsu đã gọi những người Pharisêu là những kẻ mù 
quáng, bài Tin Mừng hôm nay là một điển hình. Chúa đã nói: “Tôi đến thế gian 
này chính là để những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, còn những kẻ xem 
thấy sẽ trở nên đui mù”. Chúng ta thường nói về những người cố chấp: “Không 
ai điếc nặng cho bằng kẻ không muốn nghe”, thì chúng ta cũng có thể nói về 
những người mù tinh thần: “Không ai mù quáng nặng cho bằng kẻ mở mắt mà 
không muốn xem”. 

Chúng ta có đang sống trong tình trạng mù lòa về tinh thần không? Chúng ta tội 
lỗi và cố chấp ư? Và hiện giờ chúng ta vẫn còn cố chấp trong tình trạng đó ư? 
Không được đâu. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài thắp sáng cuộc đời 
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chúng ta như Ngài đã thắp sáng cuộc đời người mù xưa kia. Nói khác đi, trên đời 
này không ai có thể giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, vì lý do ai cũng có tội, chỉ có 
một Đấng không có tội gì, tuyệt đối chí thánh, mới có quyền cứu giúp chúng ta 
mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Vấn đề là chúng ta có bằng lòng đến với Chúa 
không? 

Người mù sung sướng biết bao khi đôi mắt anh mở ra và nhìn thấy Chúa Giêsu, 
vị ân nhân vĩ đại của mình. Chúa đã thắp sáng đời anh. Trong Mùa Chay, chúng 
ta hãy đến với Chúa Giêsu, vị đại ân nhân của chúng ta, để Chúa mở mắt tinh 
thần cho chúng ta, để Chúa thắp sáng đời chúng ta. 

 

SỐNG ĐẠO 
Một bạn trẻ người Nhật từng du học ở Việt Nam vừa có bài viết gửi giới trẻ Việt 
Nam khiến dư luận xôn xao. 
"Việt Nam – nhà giàu và những đứa con chưa ngoan 

Tôi đang là một du học sinh Nhật, có hơn 4 năm sinh sống tại Việt Nam. Với 
ngần ấy thời gian, tôi đã kịp hiểu một đạo lý giản đơn của người Việt: “Sự thật 
mất lòng”. Song không vì thế mà tôi sẽ ngoảnh ngơ trước những điều chưa hay, 
chưa đẹp ở đây. Hy vọng những gì mình viết ra, không gì ngoài sự thật, như một 
ly cà phê ngon tặng cho mảnh đất này, tuy đắng nhưng sẽ giúp người ta thoát 
khỏi cơn ngủ gục - ngủ gật trước những giá trị ảo và vô tình để những giá trị 
thật bị mai một. 

Tôi có một nước Nhật để tự hào 

Tôi tự hào vì nơi tôi lớn lên, không có rừng vàng biển bạc. Song, “trong đêm tối 
nhất, người ta mới thấy được, đâu là ngôi sao sáng nhất". Thế đấy, với một xứ sở 
thua thiệt về mọi mặt, nghèo tài nguyên, hàng năm gánh chịu sự đe dọa của hàng 
trăm trận động đất lớn nhỏ lại oằn mình gánh chịu vết thương chiến tranh nặng 
nề, vươn lên là cách duy nhất để nhân dân Nhật tồn tại và cho cả thế giới biết 
“có một nước Nhật như thế”. 

Tôi tự hào vì đất nước tôi không có bề dày văn hiến lâu đời nên chúng tôi sẵn 
sàng học hỏi và tiếp nhận tinh hoa mà các dân tộc khác “chia sẻ”. Từ trong 
trứng nước, mỗi đứa trẻ đã được học cách cúi chào trước người khác. Cái cúi 
chào ấy là đại diện cho hệ tư tưởng của cả một dân tộc biết trọng thị, khiêm 
nhường nhưng tự trọng cao ngời. 

Tôi tự hào vì đất nước tôi được thử thách nhiều hơn bất kỳ ai. Khi thảm họa 
động đất sóng thần kép diễn ra, cả thế giới gần như “chấn động”. Chấn động vì 
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giữa hoang tàn, đổ nát, đói khổ và biệt lập, người ta chỉ nhìn thấy từng dòng 
người kiên nhẫn xếp hàng nhận cứu trợ và cúi đầu từ tốn cảm ơn. Không có 
cảnh hôi của, lên giá, cướp bóc, bạo lực nào diễn ra giữa sự cùng khổ. Chỉ chưa 
đầy một năm sau khi hàng loạt thành phố bị xóa sổ hoàn toàn, sự sống lại bắt 
đầu hồi sinh như chưa từng có biến cố nào đã xảy ra. Thế đấy, không có những 
thành tích to lớn để nói về nước Nhật nhưng thương hiệu “made in Japan”, là 
thương hiệu uy tín vượt trên mọi khuôn khổ, tiêu chuẩn khắt khe, được toàn cầu 
tôn trọng nhất mà tôi từng biết. 

Bạn cũng có một nước Việt để tự hào 

Nói Việt Nam là một “nhà giàu”, quả là không ngoa. Giàu tài nguyên, giàu 
truyền thống, giàu văn hóa… Nhưng con cháu của nhà giàu, sẽ phải đối mặt với 
những vấn đề nan giải của nhà giàu. Và không phải ai cũng biết cách sống có 
trách nhiệm trong sự giàu có ấy. 

Thật đáng tự hào nếu bạn được lớn lên ở một đất nước được thiên nhiên ưu đãi 
với rừng vàng biển bạc. Đáng xấu hổ nếu xem đó là khoản thừa kế kếch xù, 
không bao giờ cạn. Thật tiếc đó lại là những gì tôi thấy. Tại các thành phố, chỉ 
cần nhà mình sạch sẽ là được, ngoài phạm vi ngôi nhà, bẩn đến đâu, không ai 
quan tâm. Ở các nhà máy, nếu không biết dồn rác thải ở đâu, họ sẽ cho chúng ra 
ngoài đường, sông suối, biển cả vì đó là “tài sản quốc gia” – đã có quốc gia lo, 
không phải việc của mỗi người dân. Tại một đất nước mà 80% dân số sống bằng 
nghề nông, đất đai, nước ngầm hầu như đã bị nhiễm độc, đến nỗi, người ta nói 
vui trong năm nữa thôi sẽ là thời đại của ung thư vì ăn gì cũng độc, không ít thì 
nhiều, không thể khác. Vì sao nên nỗi? 

Thật đáng tự hào vì Việt Nam có 4000 năm văn hiến. Thật xấu hổ nếu 4000 năm 
văn hiến chỉ là một chương trong sách lịch sử chứ không được thể hiện trong 
cách hành xử đời thường. Thật buồn vì đó cũng là điều tôi thấy mỗi ngày. 

Hãy chỉ cho tôi thấy rằng tôi đã sai nếu nói: Người Việt không biết xếp hàng, 
xếp hàng chỉ dành cho học sinh tiểu học; người Việt không biết tự hào về người 
Việt, nếu không thì Flappy Bird đã không phải chết yểu đau đớn; người Việt chửi 
hay còn hơn hát, cứ xách ba lô ra tới thủ đô một chuyến thì sẽ được mục sở thị; 
người Việt vẫn còn luyến tiếc văn hóa làng xã, giai cấp nếu không phải thế thì họ 
đã không đứng thẳng người chửi đổng và cúi rạp mình trước quyền lực bất công 
mà chẳng dám lên tiếng; người Việt có đôi mắt siêu hạng nhất vì nhìn đâu cũng 
thấy cơ hội để mánh mung, lọc lừa. 

Tôi chưa từng thấy đất nước nào mà các bậc mẹ cha dạy dỗ con cháu cố gắng 
học hành để sau này là bác sỹ, phi công, thuyền trưởng… mà xuất phát không vì 
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đam mê mà vì phong bì nhiều, đút lót dễ, giàu sang mấy hồi… Vì đâu nên nỗi? 

Người Việt có một nền di sản độc đáo, một nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, ai 
cũng nhìn thấy, chỉ có người Việt là không thấy hoặc từ chối nhìn thấy. Vì sao 
nên nỗi? 

Tôi đang nhìn thấy một thế hệ, họ không còn biết phải tin vào điều gì, thậm chí 
còn không dám tin vào chính mình. Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao?" 

Trong thư, người viết đã không ngại ngần chỉ ra những điểm chưa đẹp trong văn 
hóa của người Việt. Từ văn hóa ứng xử hàng ngày như xếp hàng, giao tiếp rồi 
đến những lỗ hổng trong nhận thức: “người Việt không biết tự hào về người 
Việt” hay văn hóa giáo dục của chính bố mẹ dạy cho con cái cũng có những 
điểm phi lý và… ngược đời. Theo đó, so với những gì mà đất nước đang may 
mắn sở hữu: bề dày truyền thống với 4000 năm văn hiến, hay tài nguyên giàu có 
“rừng vàng biển bạc” thì những gì người Việt thể hiện chỉ chứng tỏ đó là những 
đứa con “chưa ngoan” của một “nhà giàu”. 
Những sự việc không mấy tự hào như hôi của, rác thải bừa bãi, cho đến vấn đề 
đạo đức như “người Việt chửi như hát hay”, “đứng thẳng người chửi đổng”, rồi 
“cúi rạp trước bất công”… đều được tác giả chỉ ra một cách thẳng thắn, trực tiếp. 
Như muốn nói hộ cho cả “một thế hệ”, người viết đã kết thúc bài viết bằng một 
câu hỏi đầy hoài nghi, thắc mắc: “Là một người Việt – khó lắm! Thật vậy sao!”. 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

ĐTC Phanxicô: Không nên sử dụng Lời Chúa theo sở thích của riêng 
mình 

Theo Đài phát thanh Vatican, để không “giết” Lời Chúa trong tâm hồn chúng ta, 
chúng ta cần phải khiêm tốn và biết cầu nguyện. Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ 
ra những thái độ trên trong bài giảng lễ tại Casa Santa Marta hôm thứ Sáu, 21/3. 

Nếu một Kitô hữu không khiêm tốn, không cầu nguyện, anh ta sẽ có nguy cơ lấy 
Lời Chúa và uốn nắn lại theo ý thích của riêng mình. 

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng phân tích đoạn Tin Mừng trong đó Đức Giêsu kể 
lại câu chuyện của các tá điền trong một vườn nho. Những tá điền này đầu tiên 
đã giết tôi tớ của ông chủ vườn nho, sau cùng là con trai của ông, với ý định đoạt 
lấy gia tài của người con.  

Dụ ngôn này nhắm trực tiếp đến những người Biệt Phái (Pharisêu), các trưởng 
lão trong dân, các tư tế, ĐTC cho biết và nói: Đức Giêsu đã cố gắng chỉ cho họ 
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thấy “nơi họ đã rơi vào” vì không có “trái tim rộng mở đối với Lời Chúa”: 

“Đó là bi kịch của họ, và là bi kịch của chúng ta nữa! Họ đã kiểm soát Lời Chúa. 
Và Lời Chúa trở thành lời của họ, lời theo ý thích, theo ý thức hệ và nền thần học 
của họ… Mọi người diễn giải [Lời Chúa] theo ý muốn và sở thích riêng của 
riêng mình. Đó là bi kịch của thế hệ ấy. Và thay vì giữ gìn, họ giết chết Lời 
Chúa. Điều này đã xảy ra với Đức Giêsu.” 

Khi họ nghe dụ ngôn này, các thượng tế và người Pharisêu hiểu rằng, Đức Giêsu 
đã nói về họ và “họ tìm cách bắt Ngài, và giết Ngài.” 

Như thế, ĐTC nói, “Lời Chúa đã chết và bị cầm tù, Chúa Thánh Thần cũng bị 
nhốt trong lồng là những mong muốn của họ.” Điều đó cũng xảy ra với chúng ta, 
ĐTC nói thêm, “khi chúng ta không mở ra cho sự mới mẻ của Lời Chúa, khi 
chúng ta không vâng phục Lời Chúa.” 

Tuy nhiên, ĐTC cho biết thêm, “có một cụm từ cung cấp cho chúng ta sự hy 
vọng. Lời Chúa đã chết trong trái tim của những người này, và có thể chết trong 
trái tim của chúng ta! Nhưng nó chưa phải là kết thúc, bởi vì nó vẫn sống trong 
trái tim của những người bình thường, những người khiêm tốn, trong trái tim của 
dân Thiên Chúa. Họ [những người Pharisêu, các trưởng lão trong dân, các tư tế] 
tìm cách bắt lấy [Đức Giêsu và Lời Chúa], nhưng họ sợ đám đông dân của Thiên 
Chúa. Đám đông bình thường và đơn giản ấy – những người đã theo Đức Giêsu 
vì những gì Ngài nói làm trái tim của họ nên tốt, làm ấm trái tim họ – những 
người này đã không sai lầm. Họ không dùng Lời Chúa cho sở thích của riêng họ, 
họ lắng nghe và tìm cách để trở nên tốt hơn từng chút một.” 

Và ĐTC Phaxicô hỏi trong phần kết luận, “vậy cái gì giúp chúng ta không giết 
Lời Chúa,” cái gì giúp chúng ta trở nên “ngoan ngoãn” và “không nhốt Chúa 
Thánh Thần vào lồng?” Câu trả lời của ĐTC là “hai điều đơn giản.” 

Ngài nói: “Đây là thái độ của những người lắng nghe Lời Chúa: thứ nhất, khiêm 
tốn, thứ hai, cầu nguyện. [Những người giết Lời Chúa] không cầu nguyện. Họ 
không cần cầu nguyện. Họ nghĩ rằng họ được an toàn, họ nghĩ rằng họ mạnh, họ 
nghĩ rằng mình là ‘các vị thần’. ‘Khiêm tốn và cầu nguyện’: với sự khiêm tốn và 
cầu nguyện, chúng ta có thể tiến về phía trước bằng cách lắng nghe Lời Chúa và 
tuân hành điều ấy.   

ĐGH Phanxico công bố ngày 28 và 29/3 tới đây sẽ tổ chức sự kiện ‘ngày hội 
của sự tha thứ’ 

AsiaNews/ Vào ngày 28 và 29 tháng Ba tới đây, sự kiện ’24 giờ dành cho Chúa’, 
một ‘thời điểm đặc biệt của sự sám hối’, “sẽ được tổ chức tại Vương Cung 
Thánh Đường Thánh Phêrô và tại nhiều nhà thờ khác ở Rômma cũng như trên 
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thế giới.” Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đưa ra thông báo trên trong buổi đọc 
kinh Truyền Tin Chúa Nhật 23/3, trước các tín hữu tập trung tại Quảng trường 
Thánh Phêrô. 

“Sự kiện sẽ được bắt đầu với một buổi lễ tại Vương Cung Thánh Đường Thánh 
Phêrô vào chiều thứ Sáu,” ĐGH nói tiếp: “Sau đó vào buổi tối và suốt đêm, một 
số nhà thờ ở trung tâm Rôma sẽ mở cho [mọi người] có thể cầu nguyện và xưng 
tội. Đó sẽ là ngày hội của sự tha thứ, [sự kiện này] cũng sẽ diễn ra tại nhiều giáo 
phận và giáo xứ trên toàn thế giới.” 

Đức Phanxicô giải tội cho một thanh niên trong kỳ 
Đại hội Giới trẻ thế giới diễn ra tại Brazil, 2013 

“Chúng ta phải ăn mừng sự tha thứ mà Thiên Chúa 
ban cho chúng ta,” ĐGH lưu ý: “cũng như người cha 
trong dụ ngôn người con hoang đàng, sau khi người 
con của ông cuối cùng đã quay trở về, ông đã tổ chức 
một bữa tiệc, và loại ra khỏi tâm trí mình tất cả 
những điều [sai trái] mà người con đã làm.” 

Đức Giám mục Egan: việc sử dụng truyền thông 
xã hội thiếu bác ái là “vấn đề nghiêm trọng” 

VRNs/ Đức Giám mục Philip Egan của Portsmouth nước Anh đã yêu cầu những 
người Công giáo sử dụng Mùa Chay như một thời điểm để ăn năn những tội mà 
mình đã phạm trên phương tiện truyền thông xã hội. 

Đức Giám mục Philip Egan mô tả việc sử dụng các phương tiện như blog, 
Facebook và Twitter để chia sẻ những thông tin dằn vặt nhau là một “vấn đề 
nghiêm trọng”. 

Trong lá thư mục vụ ngày 19 tháng 3, Đức Giám mục Philip Egan nói, việc sử 
dụng phương tiện truyền thông xã hội để lăng mạ hoặc công kích danh tiếng 
người khác là một tội trực tiếp chống lại Giới răn thứ tám, cấm con người “làm 
chứng gian” chống lại đồng loại của mình. 

Trong thư gửi các giáo xứ vào cuối tuần ngày 22-23 tháng Ba, Ngài đã viết: 
“Chúng ta phải sử dụng cách thận trọng, tôn trọng người khác cùng sự riêng tư 
của họ và không tham gia vào việc vu khống, đồn tin hay phán đoán bừa bãi”. 
“Chúng ta phải tránh những lời vu khống, điều gây hủy hoại và bôi nhọ con 
người, cũng như không rêu rao tội lỗi và những thất bại của họ ra ngoài. 

Đức Giám mục khuyến khích các tín hữu tự vấn bản thân mình với những câu 
hỏi “Tôi sử dụng Facebook hay Twitter như thế nào? Tôi có bác ái khi sử dụng 
blog không? Tôi có hả hê trong những thất bại của người khác không? “Ngài 
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nói rằng tất cả điều này là một vấn đề nghiêm trọng “. 

Ngài nói thêm, “Khi chúng ta xem tin tức trên phương tiện truyền thông hay 
truyền hình cũng vậy, chúng ta thường thấy những tin tức về những nhân vật nổi 
tiếng vấp ngã, bị bêu giếu, danh tiếng bị xé nhỏ và tội lỗi của con người bị phơi 
trần, đôi khi nền văn hóa có tính chất đại chúng này của chúng ta có vẻ như đang 
phá vỡ điều răn này cách nhanh chóng”. 

Giám mục Egan mời gọi giáo dân quay lưng lại với tội lỗi bằng cách cầu nguyện 
thường xuyên và tham dự Bí tích hòa giải. 

Ngân hàng Vatican qua những con số 

Theo Romereports đưa tin, Viện Giáo vụ (hay Ngân hàng Vatican) là trung tâm 
tài chính chính yếu cho Tòa Thánh. Có 114 nhân viên làm việc, và 18.900 tài 
khoản với giá trị trên 8,6 tỷ USD. Ngân hàng Vatican (viết tắt IOR) đã có hơn 1 
tỷ USD trong vốn chủ sở hữu, và theo báo cáo năm 2012, ngân hàng đã có 119 
triệu USD tiền sinh lời. 

Năm 1942, Vatican thành lập ngân hàng để mở ra cho các tổ chức Công giáo một 
phương thức để quản lý tài sản an toàn, mà không mất phí. Dịch vụ này được 
giới hạn trong các dòng tu, các nhân viên Vatican, những tổ chức Công giáo liên 
kết với Vatican, và những đại sứ được Tòa Thánh tín nhiệm. 

Do những chính sách ưu đãi của ngân hàng Vatican đã thu hút nhiều khách hàng 
đáng ngờ, dẫn đến vụ bê bối làm đau đầu cho cả Vatican. Kết quả là, Đức Giáo 
Hoàng Benedict XVI và Phanxico đã ra lệnh xem xét lại, và lập ra những quy 
định ngang bằng với tiêu chuẩn quốc tế về tính minh bạch và chống rửa tiền. Hội 
đồng châu Âu cho biết những thay đổi này đang đi trên con đường đúng. 

Năm ngoái, Vatican đã thuê công ty tư vấn Promontory để nghiên cứu kỹ lưỡng 
các tài khoản của ngân hàng đã cho thiếu thông tin và không minh bạch. Ngoài 
ra, Tòa Thánh còn chỉ định tổ chức Ernst & Young để xem xét lại toàn bộ ngân 
hàng Vatican, như một phần kiểm toán nội bộ hàng năm. 

Người Công giáo Mỹ Latinh đang chuyển sang các phong trào khác 

Romereports cho biết, hơn 40% người Công giáo trên thế giới sống ở Châu Mỹ 
Latinh. Trên thực tế, hầu hết người Công giáo sống ở Brazil, thứ đến là Mexicô. 
Việc ĐGH Phanxicô được bầu chọn đã tiếp thêm năng lượng mới cho Hội thánh 
trong và ngoài lục địa này. 

Ông Guzman Carriquiry, thư ký Uỷ ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh nói: 
“Chắc chắn [Đức Phanxicô] là một điểm thu hút và lôi kéo, ngay cả đối với 
những Kitô hữu sống thụ động. Điều này còn vượt qua cả bức tường của Giáo 
Hội.” 
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Nhưng câu hỏi được đặt ra bây giờ là, điều gì sẽ xảy ra cho tương lai của Giáo 
hội ở Châu Mỹ Latinh? Ủy Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ Latinh đã thảo luận về 
một vài điểm nổi bật và thách thức. 

Ông Guzman Carriquiry cho biết: “Trong những năm qua, chúng tôi đã nhìn thấy 
có sự biến chuyển trong tinh thần của người Công giáo, họ chuyển sang các 
phong trào Tin Lành, các phong trào Ngũ tuần và thậm chí một số giáo phái cực 
đoan.” 

Mù lòa tôn giáo và sự thù nghịch ngày càng gia tăng đối với Giáo Hội đã gây 
nên hiện tượng này. Đây là lý do tại sao ĐTC Phanxicô nêu bật sự cần thiết của 
một Giáo Hội truyền giáo, một Giáo hội phải vượt ra khỏi vùng thoải mái của 
mình để rao giảng Tin Mừng và để lại đằng sau chủ nghĩa giáo sĩ, ông Guzman 
Carriquiry nhận định. 

Đức Hồng Y Marc Ouellet còn nhận định, ĐTC Phanxicô đã muốn công bố thật 
lớn và làm rõ thông điệp này. ĐHY nói: “Đức Phanxicô không đưa ra chiến lược 
truyền thông nào, nhưng chính Ngài lại là một chiến lược [hiệu quả]“. 

Ông Guzman Carriquiry cũng cho biết: “Việc ĐTC được bầu chọn thật sự là một 
bất ngờ và ngài không đoán trước được.” 

Trong năm đầu tiên của ngài, ĐTC Phanxicô đã gặp 13 vị nguyên thủ quốc gia 
Châu Mỹ. 

Tuy vẫn chưa thể nói được triều đại Giáo hoàng của Đức Phanxicô có thể củng 
cố tính Công giáo ở vùng Châu Mỹ Latinh hay không, nhưng có một điều chắc 
chắn là ngài gây được sự chú ý đối với người dân tại châu lục quê hương ngài, 
Romereports nhận định. 

Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tân Tổng giám mục Chính toà 

WHĐ (22.03.2014) – Trong thông báo về “Miễn nhiệm và Bổ nhiệm” được phổ 
biến vào hôm nay, 22 tháng Ba 2014, Phòng Báo chí Toà Thánh thông báo: 

“Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng 
giáo phận Sài Gòn của Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, theo 
khoản 401, §1 của Bộ Giáo luật”*. 

Kế nhiệm Đức hồng y Gioan Baotixita là Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn 
Đọc, Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn”. 
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– Tóm tắt tiểu sử Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm 
Minh Mẫn: 

05-03-1934:     Sinh tại Hoà Thành, Cà Mau 
1954 – 1956:    Học Triết học tại Đại chủng viện Thánh 
Giuse Sài Gòn 
1956 – 1961:    Dạy học tại Bạc Liêu. 
1961 – 1965:    Học Thần học tại Đại chủng viện Thánh 
Giuse Sài Gòn 
25-05-1965:     Chịu chức linh mục tại Cần Thơ 
1968 – 1971:    Học Đại học Loyola tại Los Angeles, Hoa 
Kỳ 
1971 – 1974:    Giáo sư Tiểu chủng viện Cái Răng, Cần Thơ 

1988 – 1993:    Giám đốc tiên khởi Đại chủng viện Cần Thơ 
22-03-1993:     Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục phó 
Giáo phận Mỹ Tho 
01-03-1998:     Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Tổng Giám mục 
Tổng giáo phận Sài Gòn 
21-10-2003:     Được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II phong Hồng y. 

– Tóm tắt tiểu sử Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi văn Đọc: 
11-11-1944:    Sinh tại Đà Lạt 

1956 – 1963:   Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Sài 
Gòn 
1963 – 1964:   Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài 
Gòn 
1964 – 1970:   Học tại Đại học Truyền giáo Urbaniana, 
Roma 
17-12-1970:    Thụ phong linh mục 
1971 – 1975:   Giáo sư Tiểu chủng viện Simon Hoà, Đại 

chủng viện Minh Hoà và Đại học Đà Lạt. 
1975 – 1995:   Giám đốc Đại chủng viện Minh Hoà, giáo phận Đà Lạt 
1986 – 2008:   Giáo sư thần học tín lý tại Đại chủng viện Sài Gòn, Hà Nội và 
Huế 
1995 – 1999:   Tổng đại diện giáo phận Đà Lạt 
26-03-1999:    được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm Giám mục chính 
toà giáo phận Mỹ Tho 
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28-09-2013:   được Đức giáo hoàng Phanxicô bổ nhiệm Tổng giám mục Phó 
Tổng giáo phận Sài Gòn; đồng thời làm Giám quản Tông toà giáo phận Mỹ Tho. 

(Nguồn: press.catholica.va) 

* Giám mục giáo phận đã trọn bảy mươi lăm tuổi được yêu cầu đệ đơn từ nhiệm 
lên Đức giáo hoàng, và Đức giáo hoàng sẽ định liệu sau khi cân nhắc tất cả mọi 
hoàn cảnh. 

(Bộ Giáo luật 1983, Bản dịch của Hội đồng Giám mục Việt Nam) 

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp kiến Tổng thống Hoa kỳ Barack Obama 

 

Ngày 27.03.2014, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô đã tiếp kiến Tổng Thống Hoa kỳ 
Barack Obama tại Dinh Tông tòa. Với nụ 
cười tươi và thân thiện Đức Thánh cha đã 
ngỏ lời “chào mừng” Tổng thống Obama 

đến thăm Vatican. Đáp lại, ông Obama nói: “Xin cám ơn ngài, thật là tuyệt vời 
khi được ở đây.” Tổng thống Hoa kỳ đến Vatican lúc 10:15 (giờ Rôma) cùng với 
một phái đoàn hùng hậu gồm nhiều quan chức cấp cao, trong đó có Ngoại trưởng 
John Kerry. Ông Kerry đã đến Rôma tháng Giêng vừa qua để gặp người đồng 
cấp là Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh. Ngoài ra, hiện 
diện trong phái đoàn còn có Đại sứ Hoa kỳ cạnh Tòa Thánh Kenneth Hackett. 

Văn phòng Báo chí Tòa thánh đã đưa ra tuyên bố về cuộc gặp sáng thứ năm ngày 
27.03.2014 giữa Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thống Hoa kỳ Barack 
Obama. Bản tuyên bố lưu ý rằng hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về “những chủ đề 
quốc tế hiện nay” và bày tỏ hy vọng rằng “tại các vùng đang diễn ra xung đột, 
quyền con người và luật pháp quốc tế phải được tôn trọng và cần tìm kiếm giải 
pháp đối thoại giữa các phe phái liên quan.” 

Bản tuyên bố tiếp tục nói về bối cảnh quan hệ song phương giữa Hoa kỳ và Tòa 
thánh. Đức Giáo hoàng và ngài tổng thống đã thảo luận về những vấn đề có liên 
hệ đặc biệt đến Giáo hội tại Hoa kỳ như: quyền tự do tôn giáo, việc cải cách 
chính sách nhập cư. 

Phần cuối bản tuyên bố lưu ý rằng Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thống 
Obama cùng nhất trí về “cam kết chống nạn buôn người.” 

Đây là lần đầu tiên Đức Giáo hoàng Phanxicô và Tổng thống Obama gặp nhau 
kể từ khi ngài được bầu làm giáo hoàng. Năm 2009, Đức nguyên Giáo hoàng 
Bênêđictô XVI đã tiếp kiến ông Obama tại Vatican. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đàng Thánh Giá Mùa Chay 

Vào mỗi chiều thứ sáu trong suốt Mùa Chay sẽ có suy niệm đàng Thánh Giá 
(English) tại Nhà Thờ vào lúc 6:30 PM. Kính mời quý ông bà anh chị em 
tham dự để cùng bước theo chân Chúa vác thập giá đời thường của mỗi 
người chúng ta. 

Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 2014  

13/4/2014 CN Lễ Lá @ 2:00 PM: Rước lá & Thánh Lễ 

17/4/2014 Thứ Năm Tuần Thánh @ 7:00 PM: Thánh lễ Đa ngôn ngữ 

18/4/2014 Thứ Sáu Tuần Thánh @ 8:00 PM: Suy tôn Thánh Giá 

19/4/2014 Thứ Bẩy Tuần Thánh @ 8:00 PM: Lễ Vọng Phục Sinh 

20/4/2014 CN Đại Lễ Phục Sinh @ 1:30 PM 

Lớp học cho Các Thừa Tác Viên Thánh Thể 

Thứ bẩy ngày 12/4/2014 

Địa điểm: Pastoral Center: 1201 E Highland Ave., San Bernardino,  

                                            CA 92409  

Thời gian: 9:30 AM-3:30PM   

Danh sách những quý vị đã ghi danh tham dự: 

1    Đoàn Văn Tuấn  

2    Hồ Vũ Tuấn Anh 

3    Simon Nguyễn 

4    Nguyễn Minh Sang 

5    Uông Bằng      

6    Đoàn Phương Thoại 

7    Vũ Mộng Điệp 

8    Cao Ngọc Lan 

9    Christ Phan 

10  Đỗ Thị Hà 

11  Nguyễn Thị Phương Mai 
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12  Vũ Thị Bạch Tuyết 

Lớp học không chỉ dành riêng cho những thừa tác viên Thánh Thể nhưng 
cho mọi người Kitô hữu có cơ hội học hỏi thêm về Phụng Vụ.  

Trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em tham dự lớp học. 

Liên hệ: Tuyết Vũ @ 951.834.6312 

Cảm tạ 

Sau Thánh Lễ chiều CN 23/4/2013, trong tinh thần gia đình CĐ ĐMLV đã 
quây quần bên cha Quản Nhiệm để cùng chia sẻ niềm vui mừng ngày kỷ 
niệm 23 Năm Thiên Chức Linh Mục của cha và mừng lễ Thánh quan thày 
Giuse. 

CĐ ĐMLV chân thành cảm tạ các anh chị em ca đoàn: chị Hương, Phương, 
Tuyết, Tím, Sa, Thoại, Hạnh, AC Thuận Lan và cô chú Bằng đã ủng hộ 
phần ẩm thực.  

Mọi người tham dự đã có những giây phút gặp gỡ thân mật, nối kết tình yêu 
thương hiệp nhất trong Cộng Đoàn. 

Chân thành cảm tạ. 

 
VƯỜN ADONG & EVA 

Mẹ Nhật dạy con vào bếp từ 4 tuổi 

Những ngày vừa qua, khi câu chuyện về một bé gái Nhật Bản mồ côi mẹ, 5 
tuổi đã vào bếp tự mình nấu nướng thành thạo gây xôn xao cộng đồng mạng, 
tôi đã thấy rất nhiều bà mẹ tỏ ra thán phục và ngưỡng mộ cô bé cũng như 
người mẹ của bé. Có thể nhiều người bây giờ mới ngạc nhiên, nhưng người 
Nhật là thế và mẹ của cô bé này, cũng là một biểu tượng rất chân thực về 
cách giáo dục và nuôi dạy con cái của Nhật Bản. Ở Nhật, trẻ con 4 tuổi đã 
được dạy cách vào bếp nấu ăn. 

Ở Việt Nam, bếp vẫn luôn là nơi mà một đứa trẻ phải…tránh xa, một “vùng 
cấm địa” không được bén mảng tới vì những nguy hiểm và rắc rối. Chúng ta 
hay thường nghe thấy nhưng câu nói như “Trong bếp nhiều khói lắm, con đi 
chỗ khác chơi đi”, hay “Đừng đụng vào dao, nguy hiểm”. Mỗi khi trẻ tò mò 
muốn vào bếp, mẹ Việt lại ngay lập tức “đuổi” con ra ngoài vì lý do an toàn. 
Tuy nhiên, ở Nhật Bản, khái niệm Giáo dục nhà bếp – một cụm từ theo 
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định nghĩa là việc dạy dỗ con cái nên được thực hiện trong nhà bếp, đã trở 
nên vô cùng quen thuộc. 

Các chuyên gia dinh dưỡng Nhật Bản tin rằng dạy con làm bếp không chỉ 
đơn giản là vấn đề kỹ năng, nó còn là cách mẹ Nhật giúp con hình thành thái 
độ lạc quan với cuộc sống. Vì vậy, xã hội Nhật đang rất quan tâm đến vấn 
đề Giáo dục nhà bếp này. 

Các trường mẫu giáo ở Nhật cũng thành lập rất nhiều lớp dạy nấu ăn. Giáo 
viên sẽ hướng dẫn các bé cách thái cà rốt, nướng bánh, trộn salad rong biển, 
salat dưa chuột, nắm cơm nắm, cuộn sushi….những món ăn đơn giản không 
cần đến việc dùng bếp lửa. Những món ăn này cuối ngày sẽ được cô giáo 
cho phép các bé mang về để chia sẻ với cha mẹ. Đối với trẻ Nhật, nấu ăn 
luôn là một hoạt động rất thú vị. 

Tôi đã từng chứng kiến một bà mẹ Nhật dạy con trong bếp: Cô con gái 4 
tuổi cầm dao theo sự hướng dẫn của mẹ, học cách làm thế nào để đập trứng 
mà không làm vỡ lòng đỏ, làm thế nào để lấy xà phòng rửa bát, làm thế nào 
để rửa rau, hoa quả, vo gạo….Người mẹ khi nấu ăn luôn cho con vào bếp 
xem mẹ nấu nướng, trình tự thực hiện món ăn và khâu chuẩn bị cũng như 
dọn dẹp. Chính vì vậy, cô bé tỏ ra rất quen thuộc với cách làm bếp và trở 
thành trợ thủ phụ bếp đắc lực. Trẻ 4 tuổi cũng được mặc tạp dề của riêng 
mình, có một bộ dao thớt và nồi chuyên dụng cho trẻ em tự tin và phối hợp 
rất nhịp nhàng với mẹ. 

Hana, bà mẹ Nhật Bản trong câu chuyện nói với tôi “Lúc đầu, tôi cũng lo 
lắng con sẽ bị thương vì dầu mỡ hay dao kéo trong bếp. Nhưng sau đó tôi 
nhận ra, miễn là tôi để mắt đến con cẩn thận thì sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra. 
Ngược lại, trẻ nhỏ sẽ rất vui sướng và hạnh phúc với những bài học mới của 
mình”. 

Tôi biết ngày nay, nhiều mẹ Việt đặt câu hỏi “Dạy con tự lập là đúng. 
Nhưng có cần thiết phải cho con vào bếp, đụng dao, lửa và dầu mỡ từ khi 
mới 4 tuổi không?” Tôi tin rằng câu trả lời là có. Chúng ta cần phải dạy con 
cái cách tự chăm sóc bản thân. Cha mẹ không thể theo con suốt cuộc đời, do 
đó, trang bị cho con những kỹ năng trước hết có thể thỏa mãn cái bụng và 
nuôi sống cơ thể mình là điều cần thiết. Thêm vào đó, cho con vào bếp còn 
là một cách trao cho con lòng tin, khuyến khích sự tự tin của trẻ và tăng 
cường sự tương tác, giao lưu, tình cảm mẹ con. 

Dành cho những bà mẹ đã bị thuyết phục bởi ý tưởng cho trẻ vào bếp từ 4 
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tuổi, tôi xin mách 3 quy tắc của Hana, một bà mẹ Nhật  thông thái đã truyền 
cho tôi: 

1. Luôn chú ý đến an toàn đầu tiên 

Trước khi quyết định cho trẻ học nấu ăn, mẹ và bé cần phải có một “cam 
kết”. Chẳng hạn như: rửa tay trước khi nấu ăn hay không được chạy loanh 
quanh trong bếp. Thêm vào đó, để tránh những tai nạn liên quan đến dao, 
mẹ cần chuẩn bị riêng những loại dao làm bếp an toàn với trẻ và chỉ cho con 
cầm dao khi bé đã thực sự thành thạo và làm chủ được đôi tay. 

2. Hãy bắt đầu ở khu vực bàn ăn trước 

Dạy con nấu ăn không phải là chuyện một sớm một chiều. Không thể cho bé 
“đứng bếp” ngay lập tức. Hãy bắt đầu với khu vực bàn ăn và cho bé chế biến 
những vật liệu thô trước như như rau, vo gạo hay đánh trứng, cuộn 
cơm….Mẹ cũng nên lưu ý may cho con một chiếc tạp dề nhỏ và một cái ghế 
con để tăng chiều cao cho bé đỡ phải với tay khi lấy những dụng cụ trong 
bếp 

3. Nấu món ăn từ dễ đến khó 

Những món ăn đơn giản và thích hợp nhất cho trẻ tập nấu là trộn salad, nộm 
và các món ăn tương tự. Dạy cắt gọt cũng nên bắt đầu từ những vật liệu 
mềm trước như đậu phụ hay dưa chuột. Sau đó, khi trẻ đã thành thạo cách sử 
dụng bếp lửa, mẹ mới nên cho con học những món chiên, xào hay rán.  

  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Texas: Chuyện kỳ thị giữa người Mỹ da trắng và dân Mít tỵ nạn 

LS Nguyễn Xuân Phước 

Kỳ thị: Kinh nghiệm của Người Việt Tỵ Nạn 

Khi người Việt tỵ nạn đến Mỹ năm 1975 thì xã hội Mỹ vừa mới được ổn 
định sau thời kỳ tranh đấu đòi dân quyền của người Mỹ gốc Phi châu, mà ta 
thường gọi là người da đen. Nhờ công cuộc đấu tranh dân quyền đó ở thập 
niên 1960s mà người Việt đến Mỹ được đối xử bình đẳng, ít ra trên pháp 
luật. Người Việt không phải đi toilet riêng dành cho người da màu ở nơi 
công cộng; đi xe bus không phải ngồi băng ghế sau để nhường ghế trước cho 
người da trắng; đi ăn nhà hàng không phải đi cửa dành cho người da màu; và 
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đi học cũng được nâng đỡ với những tiêu chuẩn thấp hơn người da trắng 
v.v… 
Thế nhưng sau khi ở Mỹ một thời gian nhiều người vẫn cảm thấy bị kỳ thị. 
Có người than phiền ông hàng xóm Mỹ trắng hay làm khó dễ, hay gọi cảnh 
sát than phiền chuyện nầy chuyện nọ gây rắc rối. Hoặc ở hãng hay bị 
supervisor đì, cho làm việc nặng nhọc, cho nghỉ việc cách vô lý, thiên vị 
người da trắng v.v… 
Có một số vấn đề gây cho người Việt cảm giác bị kỳ thị. Khi người Việt mới 
đến sống ở nước Mỹ vẫn chưa quen tập tục mới như vẫn mặc bộ đồ ngủ 
(pajama) đi ngoài đường trong khu xóm, ăn to nói lớn, nhậu nhẹt tưng bừng 
ồn ào vào buổi tối, làm cho hàng xóm khó chịu. Tuy nhiên khi sống chung 
đụng lối xóm, có những người hàng xóm lúc nào cũng khó chịu với tất cả 
mọi người bất kể màu da, làm cho chúng ta có cảm giác bị kỳ thị. Những 
cảm giác bị kỳ thị vơi dần khi chúng ta làm quen được với lối sống và hòa 
nhập được vào chính mạch của cộng đồng Hoa Kỳ. 
Cảm giác kỳ thị đó khi so sánh với cuộc chiến đấu chống kỳ thị thật sự của 
người Việt tỵ nạn khi mới đến Mỹ, thì chúng ta sẽ thấy một số cảm giác bị 
kỳ thị là do sự mâu thuẫn cá tính giữa người với người nhiều hơn là kỳ thị 
thật sự vì lý do màu da. 
Lịch sử tỵ nạn đã ghi nhận cuộc đấu tranh chống kỳ thị kinh hoàng nhất của 
người Việt đánh tôm vùng vịnh Galveston, Texas. 

Sau năm 1975, một số người tỵ nạn Việt Nam đã tìm đến vịnh Galveston để 
làm nghề đánh tôm. Tôm lúc bấy giờ là mặt hàng hải sản có giá trị cao. 
Những người đánh tôm thành công và trở nên giàu có. Nhiều người Việt, 
nhất là những người có nghề tôm tại Việt Nam trước đây, kéo nhau về vịnh 
Galveston để làm ăn khiến cho con số tàu đánh tôm gia tăng nhanh chóng. 
Những người da trắng làm nghề đánh tôm lâu năm cảm thấy nồi cơm của họ 
bị đám lưu dân lấy mất và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh. 
Vào tháng 8 năm 1979, ông Nguyễn Văn Sáu, 21 tuổi, hớt hải chạy đến bót 
cảnh sát ở thành phố Port Arthur thú tội: “Tôi vừa mới giết người.” Ông Sáu 
nói với cảnh sát là ông vừa mới giết Billy Joe Aplin, 35 tuổi. Sáu và Billy 
Joe đều đánh tôm cua ở Seadrift, một thành phố nhỏ ở vịnh Galveston, 
Texas có dân số khoảng 1,250 người. Cả hai có những mâu thuẫn gay gắt vì 
tranh giành vùng đánh tôm, cua. 
Billy Joe cao 6ft1 (185cm), nổi tiếng ưa đánh lộn và gây hấn với người 
khác, và lúc nào cũng mang súng trong xe. Từ 2 năm trước, người Việt đánh 
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tôm cua ở đây than phiền bị Billy Joe và những người da trắng khác sách 
nhiễu. Họ bị đe doạ, tấn công, đánh đập, và họ bị trộm bẫy cua thường 
xuyên. Tàu đánh tôm của họ cũng bị phá hại. Họ biết Billy Joe là đầu sỏ. Họ 
thưa cảnh sát, nhưng cảnh sát không làm gì để bảo vệ họ. 
Trong khi đó, những người da trắng than phiền là vùng đánh tôm cua của họ 
bị người Việt xâm chiếm. Và người Việt cũng đe dọa Billy Joe và vợ ông ta. 
Vào ngày 3 tháng 8 năm 1979, khi Sáu sửa soạn kéo tàu mới mua ra khỏi 
nước thì Billy Joe xuất hiện. Billy Joe đạp lên tay của Sáu khi Sáu đang để 
tay ở chỗ móc trailer. Billy Joe nói với Sáu: “Nếu đám người Việt chúng 
mầy không đi ra khỏi Seadrift thì tao sẽ cắt cổ mầy.” Sáu, đang ở trần, bỏ 
chạy và bị Billy Joe rượt theo chém hai nhát dao vào ngực. Sáu và người em 
là Chinh chạy vào nhà người bạn mượn khẩu súng. Sau đó Sáu và Chinh trở 
lại bến tàu. Billy Joe vẫn còn đó. Vừa thấy Sáu, Billy Joe nhảy bổ đến tấn 
công và vật Sáu ngã xuống đất. Sáu rút súng trong quần lảy cò. Một viên 
đạn bắn trúng vào ngực Billy Joe, Billy Joe chới với kêu lên “No, man”, rồi 
rơi xuống nước, và một viên khác bắn trúng vào người khi Billy Joe ở dưới 
nước. Billy Joe chết liền tại chỗ. 
Sau khi Billy Joe bị giết, mâu thuẫn giữa người Việt và người da trắng gia 
tăng. Trong khoảng thời gian ngắn sau đó, 4 tàu đánh tôm của người Việt bị 
đốt cháy. Một căn nhà của người Việt bị đánh bom. 
Daniel Aplin, em trai của Billy Joe, tuyên bố “Seadrift đang biến thành nồi 
thuốc súng.” 
Thành phố Seadrift phải ban hành lệnh giới nghiêm từ 9:00 giờ tối. Vì cảnh 
sát không giải quyết những khiếu nại của người Việt nên người Việt cho 
rằng khi mâu thuẫn với người da trắng bộc phát, người Việt sẽ bị tàn sát. 
Hàng trăm người Việt sinh sống tại Seadrift bỏ chạy qua Houston hay 
Louisiana. Thiếu nhân viên làm việc, hãng đóng cua hộp ở Seadrift phải 
đóng cửa. 

Tuần sau đó, 3 người Mỹ trắng bị bắt ở một motel thuộc thành phố Seadrift 
vì mang thuốc nổ dùng để đánh bom nhà người Việt. Người mật báo cho 
cảnh sát để bắt khủng bố là B.T. Aplin, em của Billy Joe. Sự thể em trai 
Billy Joe làm việc với cảnh sát để bảo vệ người Việt làm cho tình hình lắng 
dịu và người Việt dần dần trở lại Seadrift. 
Tuy nhiên người Việt vẫn tiếp tục bị kỳ thị. Các bến tàu ở Seadrift không 
cho người Việt đậu bến. Các nhà buôn sỉ không mua tôm của người Việt. 
Những nhà buôn sỉ mà mua tôm của người Việt bị những người da trắng 
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khác tẩy chay. 
Chính quyền liên bang và giáo hội Công Giáo phải nhảy vào can thiệp. 
Trước đấy, tại Louisiana người Việt đánh tôm cũng bị kỳ thị. Nhờ công đức 
của Tổng giám mục Philip Harman, hàng ngàn người Việt được yên ổn làm 
ăn. Đức Tổng giám mục phạt vạ tuyệt thông một người đầu sỏ kỳ thị tại 
Louisiana không cho người Việt đậu bến. Tinh thần trợ giúp của Đức Tổng 
giám mục Harman làm cho người da trắng phải chấp nhận người Việt. Và 
hoà bình đã vãn hồi để người Việt được định cư và làm ăn. 
Khi đại diện bộ tư pháp Hoa Kỳ đến Seadrift thì biết là mâu thuẫn giữa 
người Việt và người da trắng là do thiếu người phiên dịch để tạo sự hiểu biết 
nhau. Giáo hội Công Giáo liền cung cấp một người thông dịch viên. Tòa 
giám mục sau đó cử một linh mục và một phụ tá đến Seadrift để hòa giải 
giữa người Việt và người da trắng. Tình hình tưởng như đã lắng dịu. Nhưng 
không… 
Ngày 2 tháng 11 năm 1979, Nguyễn Văn Sáu được toà án tha bổng về tội 
giết người vì toà cho rằng hành vi giết người của ông là sự tự vệ chính đáng. 
Nguyễn Văn Chinh, em ông Sáu, cũng được tha bổng về tội tòng phạm. Cả 
hai sau đó rời khỏi Seadrift. 
Sáu và Chinh đã ra đi. Nhưng kết thúc phiên toà xử Nguyễn Văn Sáu gây 
nên làn sóng bất mãn nơi người da trắng. Cuối tháng 11 năm 1979, tổ chức 
kỳ thị nổi tiếng của Mỹ là KKK nhảy vào vòng chiến và bắt đầu một cuộc 
chiến kỳ thị chủng tộc đầu tiên giữa người Việt tỵ nạn và tổ chức KKK. 

Đối phó với KKK 

1. KKK là viết tắt chữ Ku Klux Klan, là một tổ chức kỳ thị chủng tộc cực 
hữu bí mật của người Mỹ gốc da trắng được thành lập trong thời Chiến 
Tranh Nam Bắc (1860-1865). Theo giải thích của tự điển mạng, chữ Ku 
Klux trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là vòng tròn, và chữ Klan có nghĩa là bộ 
tộc, ý nghĩa thông thường KKK có nghĩa là một tổ chức huynh đệ của người 
da trắng.  

KKK chủ trương chủng tộc da trắng ưu việt và coi người da màu là thấp 
hèn. Khi Tổng Thống Lincoln tuyên bố giải phóng nô lệ sau cuộc chiến Nam 
Bắc, những người chủ trương nô lệ miền Nam Hoa Kỳ đã thành lập tổ chức 
KKK để bảo vệ dòng máu ưu việt của người da trắng. KKK chủ trương dùng 
bạo lực để hạn chế sự tiến thân của người da màu trong xã hội. Họ cho rằng 
Hoa Kỳ là một đất nước được Chúa Trời ban cho người da trắng và họ có 
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nhiệm vụ bảo vệ đất nước nầy trước những làn sóng di cư của người Châu 
Phi và Châu Á. 

Trong thời kỳ đấu tranh dân quyền của mục sư Martin Luther King ở thập 
niên 1960s, KKK đã tổ chức những lễ đốt thánh giá như là một dấu hiệu của 
sự tuyên chiến, và đánh bom vào nhà của các lãnh tụ dân quyền da đen. Một 
số lãnh tụ da đen, kể cả MS King, đã bị ám sát trong thời kỳ nầy. Hầu như 
những vụ ám sát nầy đều có bàn tay của KKK đứng đàng sau. 

Từ năm 1871, KKK đã được chính quyền liên bang liệt danh sách các tổ 
chức khủng bố. Tuy nhiên họ vẫn tồn tại tại các tiểu bang miền Nam Hoa 
Kỳ. Sự phát triển của KKK cũng rất thăng trầm. Đầu Thế kỷ thứ 20 KKK có 
khoảng 6 triệu hội viên. Nhưng đến ngày hôm nay con số hội viên xuống 
còn khoảng 6000 trên toàn nưóc Mỹ. 

Cách tổ chức của KKK là một hội kín như Thiên Địa Hội trong tiểu thuyết 
Kim Dung. Người đứng đầu là một Hội Chủ (Grand Dragon – Đại Long) và 
họ có những thuộc hạ tay chân đặc trách từng vùng, từng miền tương tự như 
những hương chủ hay đàn chủ của Thiên Địa Hội. 

2. Ngày 2 tháng 11 năm 1979, Nguyễn Văn Sáu và Nguyễn Văn Chính được 
toà tha bổng vì lý do giết người để tự vệ chính đáng. Sau đó cả Sáu và Chính 
đều dọn ra khỏi Seadrift. 

Cuối tháng 11 năm 1979, tổ chức KKK nạp đơn với thành phố xin phép cho 
600 người biểu tình chống người Việt tỵ nạn tại thành phố nhỏ bé nầy. Con 
số 600 hội viên KKK dự định tham gia biểu tình bằng 1/2 dân số của thành 
phố Seadrift. Hội đồng thành phố họp và ý kiến phản đối KKK được thành 
phố hoan nghinh. Kết quả là thành phố đã bác đơn xin biểu tình của KKK. 

Sau đó, cha của Billy Joe Aplin, người bị Nguyễn Văn Chính bắn chết, 
tuyên bố là ông ta không mời KKK đến Seadrift. Tuy nhiên ông nói… “Tôi 
sẽ rất hãnh diện nếu họ vì chúng tôi mà đến để chận đứng làn sóng người Á 
Châu đến thành phố nầy.” 

Những người da màu tại Seadrift, gồm người Việt và người Mễ, nghe sự 
xuất hiện của KKK bắt đầu cảm thấy tình hình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn 
và bắt đầu di cư ra khỏi Seadrift. 

Sau khi bị từ chối cuộc biểu tình tại Seadrift, KKK bắt đầu kế hoạch xâm 
nhập vùng biển Galveston. Sau 18 tháng KKK đã thiết lập được đường dây 
hoạt động tại đây. Tháng 2 năm 1981, nhân ngày lễ Valentine, KKK đã tổ 
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chức buổi meeting tại thành phố Santa Fe, là một thành phố toàn người da 
trắng ở vùng Galveston với hơn 150 hội viên gồm đàn ông, đàn bà và trẻ em 
mặc đồng phục KKK với áo choàng trắng đội mũ vải có chóp. Thủ lĩnh 
KKK tại Texas, ông Louis Beam tuyên bố: “Thời điểm đã đến để chúng ta 
giành lại đất nước nầy cho người da trắng”. Ông nói tiếp: “Nếu chúng ta 
muốn, chúng ta sẽ giành lại đất nước nầy bằng phương cách các tổ phụ 
chúng ta đã làm: đó là máu máu và máu”. 

Beam tuyên bố là sẽ cho chính phủ Hoa Kỳ 90 ngày để cưỡng chế người 
Việt không được đánh tôm ở vùng Vịnh Galveston. Nếu không KKK và 
những người đánh tôm da trắng sẽ tự thi hành việc cưỡng chế nầy. Beam nói 
tiếp là sẽ cho thành lập lực lượng dân quân được huấn luyện chiến đấu tại 
trại huấn luyện dân quân của KKK. Sau đó, Beam tự tay đốt một tàu đánh cá 
điển hình mà ông đặt tên là “USS Vietcong” và nói “đây là cách đốt tàu 
đánh cá đúng nhất”. 

Những tuần lễ tiếp theo KKK bắt đầu rải truyền đơn kêu gọi chống người 
Việt đánh tôm ở vùng vịnh Galveston và bắt đầu giai đoạn khủng bố. Hiện 
tượng đốt thánh giá như là dấu hiệu khai chiến của KKK tại nhà người Việt 
trong khu vực xuất hiện khắp nơi. Hai tàu đánh cá của người Việt bị đốt tại 
thành phố Seabrook. Ngày 15 tháng 3 lực lượng dân quân KKK diễn hành 
trên tàu đánh cá với hình nộm người Việt bị treo cổ để cho mọi người được 
thấy. 

“They Cannot Mess With Vietnamese…” 

Khẩu hiệu của tiểu bang Texas là “Don’t Mess with Texas” như một lời 
khuyến cáo khách du lịch (không xả rác trên xa lộ) đừng lộn xộn với tiểu 
bang Texas vì hậu quả không lường được. Qua kinh nghiệm của người Việt 
đấu tranh chống KKK tại vùng Vịnh Galveston thì người Mỹ cũng có câu 
nói tương tự để nhắn với tổ chức KKK… Đừng lộn xộn với người Việt Nam 
(Don’t Mess with Vietnamese). 

Trong thời gian KKK bắt đầu gây sự và gây chiến thì cộng đồng người Việt 
cũng không ngồi yên. Khi một người đàn bà làm việc cho nhà hàng Mỹ nghe 
hội viên KKK bàn kế hoạch đánh bom tàu đánh cá của người Việt thì bà đã 
báo cho chồng, và chồng báo cho cộng đồng người Việt. Họ bắt đầu tổ chức 
vũ trang chống lại sự uy hiếp của KKK và cộng đồng đánh tôm người da 
trắng. Khi KKK bao vây một trailer park của người Việt thì người Việt đã 
chống trả quyết liệt. 
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Một thành viên của KKK từng tham chiến ở Việt Nam nói với lãnh đạo 
KKK rằng “Đừng lộn xộn với người Việt vì họ sẽ bắn và giết quý vị”. Và do 
đó, KKK bắt đầu rút lui. 

Theo một giáo sư tại Texas nghiên cứu tình hình lúc bấy giờ, một người 
đánh tôm da trắng tham gia vụ đốt tàu của người Việt đã bị người Việt đó 
đến nhà đòi quyết tử với ông ta. Người đánh tôm da trắng đó cuối cùng phải 
dọn đi nơi khác vì sợ hãi. 

Ông Khang Bùi, một cư dân tại vùng vịnh Galveston, nói với phóng viên 
báo chí rằng KKK đã không hiểu được người Việt là những người đã sống 
trong chiến tranh, họ biết dùng súng đạn để đối phó và bắn trả lại KKK. Ông 
ta nói tiếp… sau khi KKK nhận thức được việc dùng bạo lực để khủng bố 
tinh thần người Việt là vô ích, họ đã âm thầm ra đi và không còn người da 
trắng nào lộn xộn với người Việt. 

Cuộc Chiến Pháp Lý 

Tháng 4 năm 1981 Hội Ngư Phủ Người Việt cùng với Southern Poverty 
Law Center tại Montgomery Alabama nạp đơn kiện KKK vì cạnh tranh 
thương mãi không công bằng. Tháng 5 năm 1981 bà Gabrielle Kirk 
McDonald, vị quan tòa liên bang đầu tiên của người da đen quyết định thuận 
lợi cho người Việt Nam và ra lệnh cấm chỉ hoạt động của KKK tại vùng 
vịnh; và đóng cửa trung tâm huấn luyện dân quân và các tổ chức võ trang 
của họ. 

Được đánh tôm với sự bảo vệ của chính quyền liên bang, người Việt dần 
dần ổn định và thành công. Từ những căn nhà trong khu trailer chật hẹp tối 
tăm, ngày nay người Việt dọn vào những biệt thự nguy nga đồ sộ. Người 
Việt làm chủ hầu hết các bến tàu tại Galveston; và tại Port Arthur, Texas 
ngày nay 95% ngư dân đánh tôm là người Việt. 

Kinh nghiệm cuộc chiến chống kỳ thị tại vùng vịnh Galveston, Texas đã 
được làm thành phim Alamo Bay. (Cảnh trong phim Alamo Bay) 
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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 


