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Bản Tin Hàng Tuần 
CN XXIV TN B 

TIN MỪNG 
Mc 8, 27-35 
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về 
phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc 
quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các 
ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các 
ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. 
Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là 
một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người 
hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" 
Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". 
Người liền nghiêm cấm các ông không được 
nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu 
dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau 
khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, 
các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày 
sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các 
điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà 
can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn 
các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, 
hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên 
Chúa, mà chỉ biết việc loài người". Người 
tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và 
phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, 
vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai 
muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn 
ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin 
Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Thiên Hạ Nói Thầy Là Ai? 

Lương thực Hàng Ngày 
Năm 1904, Hàn lâm viện Hoàng gia Anh đã tổ chức một cuộc triển lãm, và họa 
sĩ Cô-xê (Smith Kosse) đã trưng bày một bức ảnh tựa đề: “Người bị khinh chê 
chối bỏ”. Họa sĩ vẽ Chúa Giêsu đứng trước nhà thờ chính tóa Thánh Phaolô, 
trong một khu phố đông đúc ở trung tâm Luân đôn, nhưng không một ai để ý tới 
Chúa. Một người đàn ông vừa đi vừa đọc báo, suýt đâm thẳng vào Chúa. Một 
khoa học gia bận bịu với những ống nghiệm, không nhìn lên Chúa. Một chức sắc 
trong hàng giáo phẩm hiên ngang ngẩng đầu tiến bước, nhưng không thấy Đức 
Kitô. Có một nhà thần học đang hăng say thuyết minh về Đức Kitô mà không 
nhìn về Người. Duy chỉ có một nữ tu nhìn về Chúa, nhưng vẫn tiếp tục đi con 
đường của mình.  
Ông Barclay (William Barclay), một học giả Kinh Thánh nổi tiếng đã bình luận 
về bức họa: “Những hoàn cảnh này thường xảy ra trong cuộc sống hôm nay. Nếu 
Đức Kitô tái xuất hiện, có lẽ cũng chả ai chú ý tới. Người ta còn bận tâm về đủ 
thứ chuyện cao sâu hơn là việc lưu tâm tới Chúa hoặc theo dõi Lời Chúa.  
Chuyện đó lạ đời, nhưng lại thực sự xảy ra ngay lần Chúa xuống trần gian hai 
ngàn năm trước. Sau một thời gian Chúa xuất hiện rao giảng Tin Mừng Cứu độ. 
Người đã làm bao phép lạ sôi nổi, gây chấn động trong dân chúng, rồi Chúa hỏi 
các môn đệ xem người ta bảo Chúa là ai, thì mỗi người lại nói mỗi khác. Người 
thì bảo là Gioan Tẩy Giả Phục Sinh, người nói là Êli, người khác bảo là một 
ngôn sứ… Tất cả nói đúng nhưng chưa đủ. Chỉ có Phêrô mới có thể nói đúng và 
đầy đủ về Chúa: “Thầy là Đấng Cứu Thế”. 
Lời tuyên bố của Phêrô là câu trả lời Chúa Giêsu muốn có. Nhưng Chúa cũng 
nói ngay đó là do Cha trên trời tỏ bày cho, chứ không phải nhờ học hỏi hay 
nghiên cứu. Phêrô và các Tông đồ được ơn soi sáng, được dạy dỗ và hướng dẫn 
để hiểu biết sự thật về Đức Kitô, vì các ông là môn đệ Chúa, sẽ tiếp tục sự 
nghiệp Chúa nơi trần thế.  
Lời tuyên bố này rõ ràng là một ơn mạc khải, vì chính Phêrô nói ra mà cũng 
không hiểu tường tận về lời mình nói. Ngay lúc đó Chúa Giêsu đã nói cho các 
môn đệ về số phận của Người. Chúa nói sẽ chịu đau khổ nhiều, bị bắt, bị hành 
hạ, bị giết chết, nhưng sau ba ngày sẽ sống lại. Nghe vậy, các môn đệ khó chịu, 
các ông đã không để ý tới việc Chúa sẽ sống lại, và cho là Chúa thất bại, thua kẻ 
thù. Vì thế, Phêrô kéo Chúa ra một chỗ và can ngăn Chúa đừng nói vậy, đừng để 
chuyện đó xảy ra. Vì thế, Chúa Giêsu nổi giận mắng ông: “Satan, hãy lui đi!”.  
Chúa Cứu Thế sẽ cứu chuộc trần gian bằng thập giá. Đó là điều quan trọng vì 
Chúa đòi buộc các môn đệ của Người cũng đi con đường này: “Ai muốn theo 
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Thầy hãy bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Vì ai muốn cứu mạng mình thì sẽ 
mất. Còn ai sẵn sàng bỏ mạng sống vì Thầy và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được sự 
sống mình”.  
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu biết Chúa hơn để chúng con biết vác thập giá 
đi theo Chúa và được vào hưởng vinh quang với Chúa. 

SỐNG ĐẠO 
Vợ chồng triệu phú Mỹ cứu hơn 10.000 người di cư 

 
Triệu phú Christopher 

Catrambone cùng 

vợ Regina Catrambone và 

con gái Maria Luisa 

Catraone   
Vợ chồng doanh nhân Mỹ Christopher Catrambone chi hàng triệu USD để tậu 
một tàu cứu hộ hiện đại và đã cứu mạng hơn 10.000 người di cư trong năm nay. 
Vợ chồng ông Christopher đã trực tiếp chứng kiến cuộc khủng hoảng di cư ở 
châu Âu khi đang đi nghỉ dưỡng và quyết định không thể phó mặc hàng nghìn 
người bị chết đuối trên biển Địa Trung Hải. Ông đã cùng vợ là Regina thành lập 
Trạm Cứu trợ Xa bờ Người di cư    
Từ trên khoang của Phoenix, con tàu cứu hộ dài hơn 50 m, bà Regina hôm 4/9 
cho hay họ đã cứu được 352 người, trong đó 113 trẻ em, chỉ riêng vào ngày hôm 
đó.  
"Thật đau lòng và xúc động khi cứu được tất cả những người đứa trẻ ấy lên tàu 
bởi chúng có thể sẽ chết nếu chúng tôi không có mặt kịp thời", bà nói. 
Regina cho hay nhiều phụ nữ được họ cứu sống đã bị hãm hiếp. Có những lần 
khi giúp họ mặc quần áo, bà nhìn thấy những vết bầm trên chân, trên vai, dấu 
tích của những lần họ bị lạm dụng.  
"Tôi nghĩ rằng những vết thương này dễ dàng chữa lành hơn nhiều so với ký ức 
trong tâm trí họ", bà nói.  
Dự án MOAS của vợ chồng nhà Catrambone bắt đầu vào mùa hè cách đây hai 
năm. Regina cho hay khi đang đi trên chiếc du thuyền thuê gần Lampedusa, một 
hòn đảo ưa thích của khách du lịch ở Italy, bà phát hiện một chiếc áo phao dày 
đang trôi trên mặt biển. 
Bà hỏi thuyền trưởng của du thuyền đó là gì. "Đó là áo phao của một người di cư 
nhưng họ đã không sống sót", ông Marco Cauchi, người hiện phụ trách nhiệm vụ 
tìm kiếm cứu hộ của MOAS, trả lời. 
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Sự tương phản giữa kỳ nghỉ hè xa hoa mà gia đình Catrambone đang hưởng thụ 
và hoàn cảnh của những người di cư đang chạy trốn chiến tranh và bỏ mạng giữa 
đại dương là một "sự khiêu khích", bà Regina nói. 
Hơn 2.000 người chạy trốn chiến tranh và khủng bố ở châu Phi và Trung Đông 
đã thiệt mạng giữa biển Địa Trung Hải năm nay, biến nơi này thành tuyến đường 
di cư nguy hiểm nhất thế giới. 
Họ bị nhồi nhét trên những chiếc thuyền cao su hoặc chen chúc trên những con 
tàu chở gấp ba, bốn lần tải trọng cho phép và bị những kẻ buôn người tính phí 
với giá cắt cổ. Thậm chí họ còn bị bọn chúng bỏ rơi trôi nổi trên đại dương. 
"Vào thời điểm đó, trang thiết bị của tuần duyên để tiến hành tìm kiếm cứu hộ 
không đủ, vì thế chúng tôi biết mình phải bắt đầu từ đâu", ôngChristopher nói. 
Christopher gây dựng cơ nghiệp sau khi bị mất nhà cửa trong siêu bão Katrina 
năm 2005. Ông chuyển đến châu Âu và thành công với Tangiers International, 
công ty cung cấp bảo hiểm cho các hãng hàng không và các nhà báo ở vùng 
chiến. 
Ông đã mua lại một tàu đánh cá với giá 1,6 triệu USD và chi thêm 3,5 triệu USD 
tân trang nó cho nhiệm vụ cứu hộ. Hai vợ chồng dốc hết tiền tiết kiệm của họ 
cho hoạt động cứu hộ và dùng số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp để mua máy 
bay không người lái nhằm phát hiện các tàu gặp nạn, cung cấp tọa độ cho trung 
tâm điều phối hàng hải ở Rome. 
Hải quân Italy cũng triển khai hai tàu khu trục nhỏ, hai tàu tìm kiếm cứu nạn và 
một tàu tấn công đổ bộ để hỗ trợ công tác cứu hộ. Cả MOAS và hải quân đều nỗ 
lực cứu bất kỳ người di cư nào mà họ nhìn thấy. Cô con gái Maria Luisa của 
Regina và Christopher cũng đồng hành với cha mẹ trong các chuyến cứu hộ. 
Khi gia đình Catrambone bắt đầu dự án này, hơn 300 người nhập cư đã bỏ mạng 
ngoài khơi đảo Lampedusa. "Họ bị bỏ lại trên biển trong sự thờ ơ", bà Regina 
nói. 
Phần nguy hiểm nhất của hoạt động tìm kiếm cứu nạn là khi họ tiếp cận các tàu 
chở người di cư. Chúng luôn quá tải và có thể lật bất cứ lúc nào. Việc đầu tiên 
mà họ làm là phân phát áo phao cho mọi người. Regina cho hay họ thường bị 
mắc kẹt ở khoang dưới và có nguy cơ ngạt thở do hít phải khí thải độc từ động 
cơ. 
"Nhiệt độ ở khoang dưới cao đến mức họ không thở được. Thật vô nhân đạo. 
Chúng tôi cần phải thật nhanh tay vì mỗi giây đều quý giá đối với những người 
đang ở dưới đó", bà Regina nói. "Chỉ có một lỗ hổng nhỏ 50 cm vừa là lối vào 
vừa là lối ra của khoang động cơ". 
Khoảng một phần ba người di cư mà MOAS cứu sống hôm 4/9 là trẻ em. "Tôi 
không thể tưởng tượng được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi đến muộn 15 
phút", bà nói. 
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John, một cậu bé 8 tuổi người Eritrea, đã gây ấn tượng sâu sắc cho Regina. Vào 
ngày hôm trước, John đã giúp những đứa trẻ khác mặc áo phao. Vì rất mệt nên 
tối đó bà Regina đi ngủ mà không chúc cậu bé ngủ ngon. Sáng hôm sau, John 
chạy đến chỗ Regina và gọi bằng giọng đầy lo sợ. 
"Reg! Reg!", cậu bé gọi. "Cô đã ở đâu thế? Cháu cứ nghĩ cô bị lạc rồi". 
"Không John, cô ở bên trong", Regina đáp. 
"Ôi tốt quá", cậu bé nói và ôm lấy Regina. "Lần sau khi vào trong cô nhớ bảo 
cháu nhé, vì cháu không muốn mất cô đâu". John cho hay cậu bé sợ hãi vì đã bị 
tách khỏi mẹ trong cuộc hành trình.  
"Cách cậu bé quan tâm đến tôi thật tuyệt vời", Regina nói. 
Sau khi bị tạm giữ trong nhiều ngày ở Hungary, số đầu tiên trong 800.000 người 
di cư mà Đức đồng ý tiếp nhận đã lên đường đến thành phố Munich hôm 5/9. 
Phản ứng này cho thấy châu Âu thiếu một kế hoạch đồng bộ để đối phó với hàng 
trăm nghìn người di cư đang đổ về các biên giới.  
Dù hồi tháng 6, các lãnh đạo châu Âu đã nhất trí cho phép 60.000 người Syria 
và Eritrea tị nạn, Anh vẫn chưa có động thái nào hỗ trợ và lặng lẽ kết thúc hoạt 
động cứu hộ ở Địa Trung Hải. 
Đức, Italy và Pháp kêu gọi đoàn kết và "một sự phân bố đồng đều" người tị nạn 
trên toàn châu Âu. Hy Lạp, quốc gia có nền kinh tế chật vật, đã tiếp nhận gần 
142.000 người di cư kể từ 1/6. Italy tiếp nhận hơn 100.000 người. Các lãnh đạo 
châu Âu sẽ nhóm họp vào ngày 14/9 tới để thảo luận về cuộc khủng hoảng này. 
"Thật thảm hại làm sao khi một gia đình có thể thay đổi điều gì đó còn tất những 
thực thể trên lại không?", ông Christopher nói. 
Về phần mình, Regina cho rằng sứ mệnh cứu hộ của họ là một nhiệm vụ nhân ái. 
"Chúng ta nên sống nhân đạo, nên chia sẻ lòng nhân ái với anh chị em của chúng 
ta và không chỉ biết sống ở chốn tươi đẹp của riêng mình, trong thế giới mà 
chúng ta tưởng là tươi đẹp", bà nói. "Vì thế giới ngoài kia thực tế không hề như 
chúng ta nghĩ". 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐGH kêu gọi mỗi giáo xứ ở Âu Châu nhận một gia đình tị nạn  
Hiện nay Âu Châu đứng trước cơn khủng hoảng di dân rất lớn, cơn khủng hoảng 
lớn nhất từ năm 1945 đến nay và trong những ngày gần đây, nhiều nước ở Âu 
Châu, đặc biệt là nước Đức và nước Áo đã đón nhận hàng ngàn người di dân. 
Đức Phanxicô trong buổi Kinh Truyền Tin chúa nhật 6 tháng 9, đã kêu gọi giáo 
dân làm một “hành vi cụ thể” thể hiện lòng thương xót khi tiếp nhận người tị 
nạn. “Đứng trước thảm kịch người tị nạn trốn cái chết vì chiến tranh và nạn đói, 
họ đang trên đường đi tìm một hoặc cho cuộc sống, Phúc Âm nhắc chúng ta phải 
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gần với những người bé nhỏ nhất, những người bị bỏ rơi. Cho họ một hy vọng cụ 
thể. Chúng ta không thể nào chỉ nói “can đảm lên, kiên nhẫn thêm!…” Niềm hy 
vọng là sức chiến đấu với lòng kiên trì của người quyết tâm đi đến đàng trước, 
với một mục đích chắc chắn”. 
Như thế trong Năm Thánh của Lòng thương xót, Đức Giáo hoàng kêu gọi “mỗi 
giáo dân, mỗi cộng đoàn tôn giáo, mỗi tu viện, mỗi đền thánh của toàn Âu Châu 
hãy đón nhận một gia đình tị nạn, bắt đầu bằng giáo phận Rôma”. Đức Phanxicô 
nhấn mạnh, đây là một “hành vi cụ thể để chuẩn bị cho Năm Thánh” sẽ bắt đầu 
vào ngày 8 tháng 12 sắp tới. Lòng thương xót Chúa phải được hiển hiện “qua các 
công việc của chúng ta”, ngài nhấn mạnh khi nhắc đến chứng từ của Mẹ Têrêxa 
Calcutta, mà ngày thứ bảy 5 tháng 9 vừa qua là ngày tưởng niệm ngày chết của 
Mẹ. Đức Giáo hoàng loan báo, trong những ngày sắp tới “Giáo xứ Vatican sẽ 
đón hai gia đình tị nạn”, hướng trực tiếp về các giám mục Âu Châu, các “mục tử 
đích thực,” ngài mong trong “giáo phận của mình, các giám mục sẽ hỗ trợ lời 
kêu gọi này và nhớ là lòng thương xót là tên gọi thứ nhì của tình yêu”. 
Sáng chúa nhật hôm nay, hàng ngàn người tị nạn mới đã đến Đức, họ đến từ 
Hungari qua ngả nước Áo. Chỉ một ngày thứ bảy, đã có 8000 người di dân đến 
Đức. Ngày thứ sáu 4 tháng 9, nước Đức và nước Áo đồng ý nhận các người tị 
nạn đã bị kẹt từ nhiều ngày nay ở Hungari. Tuần sau, ông Jean-Claude Juncker 
Chủ tịch Hội đồng Âu Châu sẽ tuyên bố một đề nghị mới ở Strasbourg để “tái 
định chỗ” trong toàn Âu Châu cho thêm 120.000 tị nạn hiện nay đang ở Ý, Hy 
Lạp và Hungari. Ngày thứ bảy, bà Federica Mogherini, đứng đầu ngoại giao Âu 
Châu đã yêu cầu 28 thành viên của Hội đồng Âu Châu “đoàn kết và hành động 
một cách hiệu quả. Chúng ta đứng trước một sự kiện bi thảm và sự kiện này sẽ 
còn kéo dài lâu.” 

Các GM Pháp: cái chết của em Aylan sẽ thức tỉnh 
lương tâm chúng ta 
Thứ sáu 4 tháng 9, Hội đồng Giám mục Pháp (CEF) 
công bố một bản thông báo do Đức Giám mục Renauld 
de Dinechin ký, ngài là giám mục phụ tá địa phận Paris 
đặc trách người di dân, bản thông báo bày tỏ “nỗi buồn 
sâu xa” qua cái chết của em bé người Syria. 

Aylan Kurdi, em bé trai 3 tuổi bị chết đuối dạt vào bờ 
biển Thổ Nhĩ Kỳ và đã được chôn ở Kobane, Syria 

ngày thứ năm 4 tháng 9. Mẹ và anh trai của em cũng được chôn cùng ngày. 
Giám mục de Dinechin viết, “các hình ảnh của em bé đã gợi lên nỗi thương cảm 
sâu đậm. Anh trai 5 tuổi, mẹ của hai em và 11 người khác đã bị chết trong vụ 
đắm thuyền này”. Ngài cũng nhắc lại, “nỗi xúc động này cũng là nỗi xúc động 
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khi nghe tìn hàng ngàn người chết trên đường đi tìm một thế giới tốt hơn”. 
“Tháng 7, 2013 khi nghe tin thảm kịch đắm tàu ở Lampedusa, Ý, Đức Phanxicô 
đã đến đây “để thức tỉnh lương tâm chúng ta, để những việc tương tự như thế sẽ 
không xảy ra nữa. Nhưng ngày hôm nay sự việc này lại xảy ra…”, Đức Giám 
mục nhấn mạnh. 
Ngài nói tiếp: “Chúng ta biết việc này rất phức tạp vì các quốc gia có quyền và 
có bổn phận điều hợp làn sóng di dân ở xứ họ. Tuy nhiên trong lần đọc diễn văn 
trước Nghị viện Âu Châu tháng 11-2014, Đức Phanxicô nhắc Hội đồng Âu Châu 
phải “giúp đỡ và đón nhận” người di dân chui tràn đến biên giới họ. Phải có 
thêm phương tiện, phải có những hành động mới để vượt lên tính ích kỷ và nỗi 
sợ đang trải rộng ra trên bình diện Âu Châu.” 
Đức Giám mục de Dinechin nhấn mạnh, “sự huy động này phải ở mọi tầm mức 
xã hội, trên bình diện quốc gia, trên bình diện địa phương cũng như với cá nhân. 
Hành động của nhiều người dấn thân đã cứu và giúp các người di dân”. 
Vì thế Hội đồng Giám mục Pháp có nhiệm vụ nhắc “tất cả các người công giáo 
có thiện tâm phải giúp đỡ và mở lòng ra với người anh em để con đường đi đến 
một nơi có đời sống tốt hơn không dẫn họ đến cõi chết”. 
Theo Đức Giám mục de Dinechin, “hình ảnh của em Aylan làm cho chúng ta có 
ý thức hơn về thảm kịch mà người di dân đang sống” và “Chúa nói với chúng ta 
qua các biến cố này để thức tỉnh lương tâm chúng ta. Trong lời cầu nguyện, 
chúng ta phải tìm ra ý nghĩa này.” Ngài cũng cho biết vào chúa nhật 6 tháng, 
nhiều nhà thờ công giáo sẽ cầu nguyện. Biến cố buồn thảm này cho thấy “tính 
ích kỷ, mong manh và hỗn loạn của xã hội chúng ta”, ngài hy vọng đây là biến 
cố sẽ làm cho tâm thức cá nhân cũng như tập thể sẽ giật mình. “Chính việc tiếp 
đón người yếu đuối nhất, những người di dân, những người nghèo nhất  sẽ cứu 
xã hội chúng ta”, ngài nhấn mạnh. 
Về phần mình, Đức Giám mục Jean-Michel Di Falco, địa phận Gap đã công bố 
một bản tin nói mình đã cảm thấy “nhục” khi nhìn bức hình của em bé Aylan 
nằm chết trên bãi biển và khi thấy phản ứng của “báo chí Pháp, ngược với báo 
chí Âu Châu, đã phớt lờ tấm hình này”. 
“Vậy khi Biểu tình cho mọi người (Manif pour tous) đòi mọi người đều có quyền 
giống nhau thì nếu nó cho tất cả mọi người thì nó cũng cho cả người di dân!”, 
Đức Giám mục Di Falco phẫn nộ, ngài nói mình cảm thấy nhục khi phải “hét lên 
tiếng kêu này để không đồng lõa với sự im lặng nặng nề này” và “thế hệ này đã 
từ chối không thừa nhận rằng châu lục chúng ta hôm nay đang gặt những gì mình 
đã gieo hôm qua!” 
Biểu tình ở Montréal để đòi chính quyền nhận thêm người tị nạn 
Những người đi biểu tình ở trung tâm thành phố Montréal trương biểu ngữ: “Yêu 
cầu mở cửa nhà chúng ta ra!” và “Không ai là bất hợp pháp!”.  
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Âu Châu đứng trước cơn khủng hoảng di dân chưa từng có trong lịch sử, từ đầu 
năm nay đã có hơn 350.000 người tìm cách vượt Địa Trung Hải để tìm chỗ ẩn 
náu nơi “thiên đàng Âu Châu”, rất nhiều người đã bỏ mạng sống trên biển. Số 
người tị nạn lên cao kể từ khi có chiến tranh ở Syria và từ khi có chế độ “chiếm 
đất” của quân đội Nhà nước Hồi giáo Tự xưng, các vùng họ chiếm trải rộng từ 
Irak đến Syria. Nhưng cơn khủng hoảng này không loại trừ Âu Châu, vùng Đông 
Nam Á với tình trạng người di dân tràn ngập, với số người chết lên cao, họ phải 
đối diện với thực tế đáng buồn này.” 
Chiều thứ bảy 5 tháng 9, hàng trăm người biểu tình ở các đường phố Montréal để 
yêu cầu chính quyền mở cửa đón thêm người tị nạn vào nước. 
Sau một tuần lòng trĩu nặng khi nhìn bức hình em bé Alan Kurdi, ba tuổi, nằm 
bất động trên bãi biển Thổ Nhĩ Kỳ, công dân thành phố Montréal giương biểu 
ngữ “chào đón” người tị nạn. Một vài người giương bức hình em bé đáng thương 
với hàng chữ “Con chúng ta”. 
Một trong những người tổ chức cuộc biểu tình, ông Jaggi Singh thuộc tổ chức 
Tình Tương trợ không biên giới chỉ trích chính quyền Canada đã có những hành 
vi “tội ác” đối với người tị nạn và tố cáo chính quyền “đồng lõa” trong cái chết 
của em Alan Kurdi, em Ghalib và mẹ Rehanna của hai em. 
Bà Catherine Ouellet cùng đi biểu tình với con trai 4 tuổi của mình, bà nức nở 
khóc khi nói đến bức hình của em Alan đã làm bà xúc động đến như thế nào. Bà 
nghẹn giọng giải thích: “Nước Canada chưa đóng góp phần của mình. Phải mở 
cánh cửa nước Canada và xin ngưng mọi chờ đợi, mọi hình thức giấy tờ. Hãy mở 
cánh cửa trước và đặt câu hỏi sau. Rõ ràng là tình thế rất khẩn cấp”. 
Bà Rose Marie Walley, một cô giáo về hưu đi xe đạp đến nơi biểu tình, bà mang 
một biểu ngữ viết bà cũng là một em bé tị nạn, bà là người Do Thái đã rời Đức 
để qua Anh trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ hai. Bà nhấn mạnh đón nhận 
“hàng ngàn và hàng ngàn” người tị nạn sẽ góp phần giúp những người đang thiếu 
thốn nhưng cũng là giúp xã hội Canada nói chung. “Các người tị nạn phải có sức 
mạnh và lòng can đảm, vì khi bạn đến đây chưa phải là hết. Bạn phải làm lại 
cuộc đời”, bà nhắc lại. 
Biểu tình tại Phố cổ Québec: Ít bom, ít hòm. Tiếp nhận thêm, ít quan tài. 
Trong những ngày sắp tới, các cuộc biểu tình như vậy sẽ được tổ chức ở các 
thành phố lớn khác của Canada như Ottawa, Toronto, Winnipeg, Calgary và 
Vancouver. 
Gieo rắc bất hòa là căn bệnh trong Giáo Hội 
Đức Thánh Cha Phanxicô nói gieo rắc chia rẽ và bất hòa là một căn bệnh trong 
Giáo Hội và mô tả một người thích đồn thổi như một tên khủng bố chuyên ném 
bom. Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Sáu 
mùng 04 tháng Chín tại nhà nguyện Santa Marta. 
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Đức Thánh Cha nói nếu không có Chúa Giêsu thì không thể có hòa bình, và hoà 
giải. Nhiệm vụ của chúng ta là trở thành những người nam nữ của hòa bình và 
hòa giải giữa mịt mù những tin tức về chiến tranh và thù hận, ngay cả trong gia 
đình.Ngài nói:“Chúng ta cần mạnh mẽ tự hỏi chính mình: Tôi có gieo mầm hòa 
bình không? Chẳng hạn, khi tôi mở miệng nói, tôi đang kiến tạo hòa bình hay tôi 
đang gây mất đoàn kết? Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe nói như thế này về một 
con người nào đó: Anh ấy hay cô ấy có miệng lưỡi rắn độc! Người ta nói thế bởi 
vì con người ấy luôn làm những gì con rắn đã từng làm với ông Adong và bà 
Eva, cụ thể là phá hoại hòa bình. Và đây là một sự ác, đây là một căn bệnh trong 
Giáo Hội của chúng ta: đó là gieo rắc chia rẽ, và hận thù, chứ không kiến tạo hòa 
bình. Vì vậy, một câu hỏi mà chúng ta nên tự hỏi lòng mình mỗi ngày: ‘Ngày 
hôm nay đây, tôi gieo rắc hòa bình hay tôi đã gây mất đoàn kết?’ Nhưng có 
người nói: ‘Thưa cha đôi khi, chúng ta cũng phải lên tiếng chớ, vì anh ta hay cô 
ta đã làm ra những chuyện này chuyện nọ. ..’ Nhưng anh chị em phải nghĩ xem 
với một thái độ như thế, anh chị em đang gieo những gì?” 
“Nếu ngày nào anh chị em cảm thấy bức rứt muốn nói điều gì đó gieo bất hòa và 
chia rẽ, anh chị em cảm thấy muốn nói xấu người khác. .. thì hãy cắn lưỡi mình! 
Tôi có thể đảm bảo với anh chị em nếu anh chị em cắn lưỡi mình thay vì gieo bất 
hòa, thì vài lần đầu tiên những vết thương sẽ làm lưỡi của anh chị em sưng lên vì 
ma quỉ gây nên điều đó. Công việc của ma quỷ là gieo rắc chia rẽ mà” 
“Do đó, lời cầu nguyện cuối cùng của tôi là: ‘Lạy Chúa, Chúa đã thí mạng sống 
mình vì chúng con, xin ban cho chúng con ân sủng để biết mang lại hòa bình và 
hòa giải. Lạy Chúa, Chúa đã đổ máu châu báu mình vì chúng con, thành ra có 
quan trọng gì đâu nếu lưỡi của chúng con bị sưng lên vì chúng con cắn nó để 
khỏi nói xấu người khác’” 
ĐGH đi cắt kính đeo mắt nhưng không chịu bỏ gọng kính cũ 
Các cơ quan truyền thông quốc tế đều nhất loạt đưa tin ĐGH Phanxicô đã bất 
ngờ ra khỏi toà thánh Vatican vào chiều thứ Năm 3 tháng 9 năm 2015, đến một 
tiệm làm kính đeo mắt trong thành phố Roma. 
Người tài xế đưa ngài tới cửa tiệm kính Ottica Spieza nằm trên đường Via Del 
Balbuino bằng chiếc xe nhỏ Ford Focus mà Ngài thường dùng để di chuyển tại 
Vatican. Xe Ford Focus là loại xe được xếp hạng “bét", rẻ tiền nhất của hãng 
Ford vì nhỏ bé và chỉ có tiện nghi tối thiểu. 
Tại tiệm cắt kính đeo mắt, Ngài cứ nhất định xin dùng lại gọng kính cũ và bảo sẽ 
trả tiền công cho việc làm kính mới. 
Ông Alessandro Spiezia, chủ tiệm kính cho biết trước đây ông thường làm kính 
cho Đức Giáo Hoàng nhưng làm xong thì trao cho viên chức phụ tá đưa vào để 
ĐGH dùng. Nhưng lần này không ngờ ĐGH đã đích thân đến tiệm của ông. 
Ông Spiezia nói với hãng truyền hình Ý rằng ĐGH cứ muốn dùng lại gọng kính 
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cũ vì không muốn tốn thêm tiền, nhưng sẽ trả công cho việc làm kính. 
Cùng đến tiệm kính với ĐGH có viên bí thư, tài xế và một vài nhân viên cảnh sát 
mặc thường phục. Ngài ở trong tiệm hơn nửa giờ đồng hồ để chờ làm kính và 
nghe ông Spiezia chỉ cách sử dụng kính mới. Nhiều khách qua đường dừng trước 
cửa tiệm chứng kiến cảnh ĐGH mua kính. 
Nhà thuốc Vatican giúp cho những người nghèo nhất 
Vatican sẽ phát thuốc ghẻ miễn phí ở trung tâm tiếp đón Rôma. Việc bác ái được 
thực hiện ở tất cả mọi nơi kể cả trong các phòng thí nghiệm. 
Vatican sẽ phát thuốc ghẻ miễn phí ở trung tâm tiếp đón Rôma. Việc bác ái được 
thực hiện ở tất cả mọi nơi kể cả trong các phòng thí nghiệm. 
Nhà thuốc Vatican đóng góp phần mình trong việc giúp người di dân. Sự đóng 
góp này dưới dạng chai thuốc mỡ trắng có nắp chứa chất benzoate de benzyle, 
một loại thuốc hiệu nghiệm để trị ghẻ. 
Hơn 50 kílô thuốc đã được giao. Thuốc mỡ này được sản xuất hàng ngày ở nhà 
thuốc theo lời yêu cầu của văn phòng tuyên úy đảm trách việc từ thiện. Nhà 
thuốc phân phối trực tiếp đến các trạm tiếp nhận ở Rôma, nơi có hàng ngàn 
người đủ mọi gốc gác, tuổi tác, tôn giáo chen chúc nhau đến. Họ thường bị ghẻ, 
một căn bệnh dễ lây lan và thường gặp ở những nơi có quá đông người và điều 
kiện vệ sinh bị giới hạn. 
Trong những ngày vừa qua, các thiện nguyện viên của Văn phòng từ thiện đã 
phân phối 50 kílô thuốc mỡ trị ghẻ, hàng trăm hộp trụ sinh, các thuốc chống dị 
ứng, các chai thuốc mỡ trị nấm ngoài da. 
Trung thành với truyền thống dược học của các tu sĩ Dòng Thánh Gioan Thánh 
giá, đấng sáng lập vào năm 1874, theo lời yêu cầu của Đức Giáo hoàng Piô IX. 
Nhà thuốc Vatican gần đây đã trang bị cho phòng thí nghiệm dược thảo của mình 
những dụng cụ chế tạo có kỹ thuật rất cao. Nhà thuốc ở dinh Belvédère là nhà 
thuốc huyền thoại được cả thế giới đặt hàng rất nhiều các thuốc được chế tạo từ 
thảo dược. 
Các dược thảo này đứng hàng đầu trong việc chữa ghẻ, chữa các vết loét và muỗi 
cắn. Theo thống kê gần đây, nhà thuốc tiếp hơn hai ngàn khách mỗi ngày, ngoài 
ra còn có dịch vụ quốc tế gởi thuốc đi khắp nơi trên thế giới. Ngoài nhà thuốc, 
Quốc gia nhỏ bé nhất thế giới này còn có những dịch vụ riêng cho mình như: 
một ngân hàng, một siêu thị, một nhà bưu điện. 

Bà Kim Davis được tự do sau 5 ngày ở tù vì từ 
chối cấp giấy chứng nhận hôn nhân đồng giới 

Thẩm phán liên bang ở Kentucky đã ra lệnh trả tự 
do cho bà Kim Davis hôm 10.09.2015; là một thư 
kí quận đã bị bỏ tù vào thứ năm ngày 3 tháng Chín 
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vì từ chối cấp giấy chứng nhận hôn nhân cho những cặp đôi đồng tính. 

Vị thẩm phán liên bang David Bunning, người đã bỏ tù Davis ra lệnh cho bà 
Davis không được can thiệp, để cấp dưới của bà làm những việc này, hoặc phải 
đối mặt thêm với những “lệnh trừng phạt thích hợp”. 
Văn phòng của bà Davis đã không cấp giấy phép kết hôn cho nhiều cặp vợ 
chồng, đồng tính hay dị tính, kể từ khi quyết định mang tính bước ngoặt của Tòa 
án Tối cao Hoa Kỳ vào tháng Sáu được ban hành, tuyên bố hợp pháp hóa quyền 
hôn nhân đồng tính. Sau khi bốn cặp vợ chồng đã kiện bà, Thẩm phán Quận Liên 
Hiệp Quốc David Bunning ở quận Đông Kentucky ban mệnh lệnh sơ bộ yêu cầu 
bà tiếp tục cấp các giấy phép, nhưng bà vẫn kháng lệnh. 
Bà Kim Davis, một cơ đốc nhân Tin Lành thuộc hội thánh Apostolic Christian đã 
bị bắt giam. Bà Davis đã lập luận rằng bà có quyền để không hành động trái với 
lương tâm của bà. “Việc cấp một giấy phép cho hôn nhân đồng tính đi ngược lại 
với định nghĩa hôn nhân của Thiên Chúa. Với việc tên của tôi được in trên giấy 
chứng nhận được cấp phát, thì điều này sẽ không đúng với lương tâm của tôi”. 
Bà Davis cho biết trong một tuyên bố hôm thứ ba đó rằng, “đây không phải là 
một vấn đề nhỏ nhặt đối với tôi. Đây là một quyết định sống còn cho đời sống 
thiêng liêng của chính tôi”. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Lịch Phụng Vụ: 
_ 9/20/2015: CN XXV thường niên 
_ 9/27/2015: CN XXVI thường niên 
 
Ngày Picnic Cộng Đoàn ĐMLV 

I. Ngày 27 Tháng 9 Năm 2015 

II. Tại Tư Gia địa chỉ: 33605 Fields Dr, Winchester, CA 92596. 

III. Chương Trình tổng quát: 

1. 9:00 AM – Setup: dưng lều, bàn ghế, dàn Nhạc 
2. 10:00 AM - Khai mạc 
3. 12:00PM – 1:30PM: Ăn bửa trưa 
4. 1:30PM – 2:00PM : Chuẩn bị rước kiệu 
5. 2:00PM – 3:00PM: Thánh Lễ 
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6. 3:00PM – 6:30PM: Sinh hoạt Cộng đoàn 
7.  6:30PM - 7:30PM: Ăn bửa chiều 
8. 7:30PM - 8:00PM: dọn dẹp vệ sinh 
9. 8:00PM –11:00PM:  Sinh Hoạt Văn Nghệ 

Ẩm Thực 
Ăn Sáng: 
Coffee, banh ngot, donnut và Trà 

Ăn Trưa:  
1. Bún thịt nướng, chả giò   
2. Bún Mộc 
3. Thịt xỏ xâu  
4. Spaghetti.  

Ăn tối :  
1. Thịt kho  trứng  
2. Dưa chua  
3. Canh rau đay  

Giải khát :  
1. Nước lọc  
2. Nước ngọt  
3. Sâm  bổ lượng 
4. Nước rau má 

Snacks: Bánh Ngọt, Soda, Juice, bánh kẹo và Trái Cây 
 

VƯỜN ADONG & EVA 
 Yêu thương và nhường nhịn 
  
Có hai ông bà cụ nọ đã sống với nhau hơn 60 năm. Họ chia xẻ ngọt bùi, đủ 
mọi thứ. Duy chỉ có cái hôp đựng giầy  mà bà cụ để ở  dưới gầm tủ là ông 
cụ không hề biết trong đó đựng cái gì. Và cũng tôn trọng riêng tư của 
bà, ông chẳng bao giờ hỏi tới  cái hôp đó. 
Năm  này qua năm nọ, một ngày kia cụ bà bỗng bệnh nặng. Biết vợ mình 
không qua khỏi ,cụ ông chợt nhớ tới  cái hộp giầy bí mật.Bèn lấy đem đến 
bên giường cụ bà, cụ bà cũng đồng ý  cho ông mở cái hộp ra. 
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Khi chiếc hộp được mở ra,bên trong chỉ vỏn vẹn  có hai con búp bê bằng len 
nhỏ va một số tiền là 95.500 đô. Ông cụ ngạc nhiên hỏi vợ: " Thế này là 
sao? ". 
"Khi chúng ta mới lấy nhau", cụ bà nói: " Bà nội của em có dặn em rằng: Bí 
quyết để giữ hạnh phúc gia đình là đừng bao giờ cãi nhau. Nếu lỡ chồng 
con có làm  điều gì  khiến con bực mình, tức giận. Con nên im lặng và bình 
tỉnh,đi ra chỗ khác  lấy len đan một con búp bê nha con". Và anh thấy đó... 
Nghe thế, Cụ ông  không cầm được nước mắt. Cả suốt cuộc đời, sống chung 
với nhau  người vợ thân yêu của mình chỉ giận mình chỉ có hai lần thôi ư ? 
Ông cảm thấy  hạnh phúc vô cùng. 
"Và còn món tiền lớn nay thì sao?" Ông cụ hỏi. 
Cụ bà mắt đỏ hoe trả lời:" . Và đó là.. số tiền  em đã bán những con búp bê 
mà em đã đan.."  
Câu chuyện có một kết thúc bất ngờ đầy thú vị. Nó khiến người đọc mỉm 
cười nhưng dư âm của nụ cười là một sự cảm động sâu sắc. Số tiền khá lớn 
thu được từ việc bán những con búp bê cũng chính là số lần những nhịn 
nhục âm thầm mà người vợ phải chịu trong suốt thời gian chung sống với 
chồng mình. Người vợ đã cho chúng ta một gương sống yêu thương và nhẫn 
nhịn chịu đựng những lầm lỗi của người chồng. Bà ta tìm một lối thoát rất 
tích cực mỗi khi người chồng làm mình bực mình, tức giận, tránh những cãi 
vã tranh chấp có thể gây mất hạnh phúc cho gia đình đó là lấy len ra ngồi 
đan búp bê. Một việc làm xem ra rất bình thường, rất đơn giản nhưng với 
một tình yêu sâu sắc, sự cảm thông, chấp nhận những bất toàn của người 
chồng trong yêu thương, hành động đó đã trở nên một phương cách hữu hiệu 
trong việc gìn giữ hòa khí trong gia đình. Sự nhẫn nhịn đó thực sự là kết quả 
của một tình yêu rất mạnh mẽ và khả năng chiến thắng cảm xúc nóng giận 
của bản thân rất tuyệt vời. 
Tuy nhiên, đa số mỗi người trong chúng ta lại là hình ảnh của người chồng, 
tức là chúng ta cứ vô tình gây khổ, làm đau lòng người thân của mình mà 
không hề hay biết.  
Khi một cặp vợ chồng khủng hoảng về tình cảm đưa nhau tới văn phòng tư 
vấn hôn nhân của Williams Harley ở Mỹ, ông thường tách họ ra hai phòng 
khác nhau và yêu cầu mỗi người trả lời trên giấy câu hỏi sau đây: "Người 
bạn đời của bạn có thể làm cho bạn điều gì thì bạn hạnh phúc?”. Ông thường 
nhận được câu trả lời đó là sự quan tâm chăm sóc cho nhau. Nếu người 
chồng thực sự quan tâm đến cảm xúc của vợ mình sẽ nhận ra sự nhẫn nhịn 
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âm thầm của bà ta ngay trong thời gian còn chung sống, chứ không phải chỉ 
phát hiện ra điều ấy khi người vợ sắp qua đời. Có phải đã quá muộn màng 
khi ông hiểu ra sự hy sinh của người vợ trong việc chấp nhận những tật xấu 
của mình để bảo vệ hạnh phúc gia đình từ bao nhiêu năm qua? Có phải đã 
quá trễ để có thể chăm sóc vợ mình thật nhiều như để bù lại sự vô tâm mà 
mình đã gây ra? 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Đứa con vô tội và nỗi đau của người mẹ khi phải nói ra sự thật 

Ở một khu dân cư thuộc thành phố Foyer nước 
Ý, Marda 35 tuổi là người phụ nữ luôn bị mọi 
người xì xào bàn tán. Bởi cô và chồng cô Peters 
đều là người da trắng, nhưng trong hai đứa con 
của họ, lại có một đứa là da đen.  

Cuối năm 2002, trên một số trang báo của Ý đã 
xuất hiện một thông báo tìm người rất đặc biệt: 
Ngày 17/5/1992, 
Ở bãi đậu xe đường số 5, khu thương nghiệp 

thành phố Avenue, một người phụ nữ da trắng bị một chàng trai da đen 
cưỡng hiếp. Không lâu sau, người phụ nữ kia đã sinh ra một bé gái da đen. 
Cô và chồng đã không chút do dự mà gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng bé 
gái này. 
Tuy nhiên điều không may chính là, hiện tại cô bé bị bệnh máu trắng, cần 
phải làm phẫu thuật cấy ghép tủy gấp, ba ruột của cô bé chính là niềm hy 
vọng duy nhất để cứu sống cô, hy vọng người năm xưa sau khi đọc được lời 
nhắn này, hãy mau chóng liên hệ với bác sĩ Adrew làm việc tại bệnh viện 
Elizabeth. 
Tiêu điểm thắc mắc của mọi người chính là: “Người da đen này sẽ đứng ra 
hay không?”. 
Hiển nhiên anh ta sẽ phải đối mặt với hai sự lựa chọn, nếu đứng ra, anh ta sẽ 
đối mặt với việc mất hết danh dự, gia đình tan nát; nếu giữ im lặng, anh ta 
một lần nữa sẽ phạm phải tội lỗi… không thể tha thứ được. 
Đây là một câu chuyện có thật, và câu chuyện này sẽ có kết cục như thế 
nào? Đối diện với một kẻ cưỡng gian… Bạn có tha thứ cho anh ta không?   
Cô bé bị bệnh máu trắng liên quan đến một bí mật … 
Ở một khu dân cư thuộc thành phố Foyer nước Ý, Marda 35 tuổi là người 
phụ nữ luôn bị mọi người xì xào bàn tán. Bởi cô và chồng cô Peters đều là 
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người da trắng, nhưng trong hai đứa con của họ, lại có một đứa là da đen. 
Hiện tượng kì quặc này đã khiến cho những người hàng xóm bên cạnh 
không khỏi cảm thấy tò mò, Marda luôn cười nói với họ rằng, do bà nội của 
mình là người da đen, ông nội là người da trắng, nên đứa con gái Monica 
mới xuất hiện sự lại giống như vậy.               
Mùa thu năm 2002, cô bé da đen Monica liên tục bị sốt cao. Cuối cùng bác 
sĩ Andrew chuẩn đoán Monica bị bệnh máu trắng, biện pháp chữa trị duy 
nhất là làm phẫu thuật cấy ghép tủy. 
Bác sĩ phân tích: “Hết thảy những người có quan hệ huyết thống với 
Monica, hãy đến bệnh viện để làm xét nghiệm tủy xương, bởi những người 
như vậy là dễ dàng tìm được mẫu tủy thích hợp nhất, cả nhà và người thân 
họ hàng của hai bên có lòng đều nên đến bệnh viện để làm xét nghiệm”. 
Nghe thông báo này, mặt Marda bỗng tái nhợt, nhưng vẫn bảo cả nhà đến 
làm xét nghiệm tủy xương, kết quả không có ai thích hợp cả. 
Bác sĩ lại nói với họ, tình huống giống như Monica, tỉ lệ để tìm được tủy 
thích hợp thật sự là rất nhỏ. 
Bây giờ vẫn còn một biện pháp hữu hiệu nhất, chính là Marda và chồng cô 
sinh thêm một đứa bé nữa, lấy máu trên cuống rốn của đứa bé này truyền 
cho Monica. 
Hai vợ chồng này nghe xong, im lặng một hồi lâu… Cuối cùng họ 
nói: “Cho chúng tôi thời gian suy nghĩ”. 
Buổi tối Thứ Hai, bác sĩ Andrew đang trực ban, bỗng cửa phòng bị đẩy ra, là 
vợ chồng Marda. 
Marda cắn chặt môi, chồng cô Peter nắm chặt lấy tay cô, vẻ mặt nghiêm túc 
nói với bác sĩ: “Chúng tôi có một chuyện muốn nói với ông, nhưng ông hãy 
hứa là sẽ giữ bí mật cho chúng tôi, bởi vì đây chính là bí mật lâu năm của 
vợ chồng chúng tôi”. 
Ông bác sĩ trịnh trọng gật đầu. 
“Chuyện xảy ra vào tháng 5/1992. Lúc đó, con gái lớn của chúng tôi Jelena 
đã được 2 tuổi, Marda làm việc trong một quán ăn, đến 10 giờ tối mỗi ngày 
mới được về nhà. 
Buổi tối hôm đó trời mưa rất to, khi Marda tan ca trở về thì trên đường đã 
gần như không còn ai nữa. 
Khi đi ngang qua một bãi đậu xe bị bỏ hoang, Marda nghe thấy sau lưng có 
tiếng bước chân, cô sợ hãi quay đầu lại nhìn, thì thấy một chàng trai da đen 
đang đứng phía sau cô. Anh ta tay cầm một khúc cây, đánh cô ngất đi, và 
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làm nhục cô. 
Đợi đến khi Marda tỉnh lại, loạng choạng trở về nhà thì đã hơn một giờ 
sáng, tôi lúc đó tựa như đã phát điên lên, xông ra ngoài để tìm người da đen 
kia tính sổ, nhưng từ sớm đã không có một bóng người nào ở đó cả. 
Buổi tối hôm đó, hai vợ chồng chúng tôi ôm nhau khóc thảm thiết, cả bầu 
trời dường như đều đã đổ sập xuống”. 
Kể đến đây, mắt của Peter ướt nhòe. 
Anh kể tiếp: “Không lâu sau đó, Marda phát hiện mình đã mang thai. 
Chúng tôi vô cùng sợ hãi, lo sợ rằng đứa con này chính là của người da đen 
kia. Marda muốn phá bỏ cái thai này đi, nhưng lòng tôi vẫn ôm một tia hy 
vọng, biết đâu đứa bé trong bụng này chính là con của chúng tôi thì sao. 
Cứ như vậy, chúng tôi đã thấp thỏm chờ đợi mấy tháng. 
Tháng 3/1993, Marda hạ sinh một bé gái, là da đen. Chúng tôi đã hoàn toàn 
tuyệt vọng, cũng từng nghĩ rằng sẽ đem đứa bé này giao cho viện mồ côi, 
nhưng mỗi lần nghe thấy tiếng khóc của nó, chúng tôi lại không nhẫn tâm. 
Nói cho cùng thì Marda cũng đã mang thai nó, nó cũng là một sinh mệnh 
mà. Tôi và Marda đều là những tín đồ Cơ Đốc thành kính, sau cùng chúng 
tôi đã quyết định nuôi dưỡng nó, đặt tên cho nó là Monica”. 
Khóe mắt của bác sĩ Andrew cũng đã cay cay, ông cuối cùng đã hiểu vì sao 
đôi vợ chồng này lại sợ sinh thêm một đứa con như vậy. 
Ông gật đầu tựa như đang suy nghĩ: “Nếu đã như vậy, dẫu cho ông bà có 
sinh thêm 10 đứa nữa, cũng rất khó sinh ra được đứa bé có tủy xương thích 
hợp với Monica!” 
Ông nhìn Marda, như thử thăm dò, nói:  “Ông bà phải tìm được cha ruột 
của Monica, không chừng tủy xương của anh ta, hoặc tủy xương của con cái 
anh ta có thể thích hợp với Monica”. 
“Nhưng… ông bà có bằng lòng để cho anh ta xuất hiện trong cuộc đời mình 
lần nữa hay không?” 
Marda nói: “Vì con, tôi bằng lòng tha thứ cho anh ta, nếu như anh ta chịu 
bước ra để cứu đứa bé, tôi thề sẽ không khởi tố anh ta”. 
Bác sĩ Andrew không khỏi chấn động sâu sắc bởi tấm lòng lòng thương con 
của người mẹ này. 
Bản tin tìm người đặc thù này đã dấy lên một làn sóng hiến tủy khắp cả 
nước. Nhưng trong biển người mênh mông, huống hồ chuyện đã nhiều năm 
như vậy, biết đi đâu để tìm tên cưỡng gian năm xưa? 
Marda và Peter suy nghĩ hết lần này đến lần khác, quyết định dùng hình thức 
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giấu tên, để đăng một bản tin tìm người trên báo. 
Tháng 11/2002, trên các tạp chí thành phố Foyer đều đăng một bản tin tìm 
người đặc biệt như miêu tả ở trên, bản tin khẩn cầu kẻ cưỡng gian đó hãy 
bước ra, vì đó là hy vọng cuối cùng đối với mạng sống của bé gái bị bệnh 
máu trắng đáng thương kia. 
Bản tin vừa được đưa ra đã gây nên tiếng vang mạnh mẽ trong xã hội. 
Thùng thư và điện thoại của bác sĩ Andrew mỗi ngày đều không thiếu những 
cuộc gọi khắp nơi trong nước, mọi người tranh nhau dò hỏi người phụ nữ 
này là ai, họ rất muốn được gặp cô, hy vọng có thể chung tay giúp đỡ cô. 
Nhưng Marda đã cự tuyệt sự quan tâm của mọi người, cô không muốn tiết lộ 
họ tên của mình, càng không muốn để cho người khác biết Monica chính là 
con gái của kẻ cưỡng hiếp kia. 
Lúc này giới truyền thông đối với kết cục của sự việc này đã tiến hành thảo 
luận trước. Các trang của tờ La Mã bình luận: “Người đàn ông da đen này 
sẽ xuất hiện không? Nếu như người đàn ông da đen này dũng cảm bước ra, 
vậy chúng ta sẽ nhìn nhận và đối đãi anh ta như thế nào? Pháp luật của 
chúng ta nên trừng phạt anh ta như thế nào?” 
Anh ta vì tội ác của ngày hôm qua mà nhận sự trừng phạt, hay là vì sự dũng 
cảm của ngày hôm này mà nhận được lời tán dương? 
Tin tức Foyer tiếp tục được đăng tải:  “Nếu bạn là người đàn ông da đen đó, 
bạn sẽ làm thế nào?” 
Những thảo luận này, đã khởi lên một làn sóng tranh luận khó cả đôi đường 
đối với quần chúng độc giả rộng lớn. 
Cai ngục ở vùng đó cũng tích cực giúp đỡ Marda. Họ đã cung cấp danh sách 
tội phạm từ sau năm 1992 cho bệnh viện, bởi người da đen trong thành phố 
này rất ít, vậy nên, kể từ 10 năm trước thì tội phạm da đen cũng không 
nhiều. 
Họ nói với Marda rằng: “Mặc dù có một số tội phạm năm đó không phải vì 
phạm tội cưỡng hiếp và bị tuyên án, nhưng cũng có khả năng từng làm qua 
những chuyện như vậy”. 
Có những người đã ra tù rồi, có một số người vẫn còn ở trong tù, Marda và 
Peter đã kết nối liên lạc với những người này,  không ít tội phạm đã bị tình 
mẹ thương con của cô làm cho cảm động, bất luận là người da trắng hay da 
đen, họ đều tự nguyện trình báo để làm xét nghiệm tủy xương, hy vọng có 
thể hiến tủy cho Monica, nhưng trong số họ cũng không có tủy xương thích 
hợp. 
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Rất nhiều tội phạm năm đó đều bày tỏ sự chân thành và quan tâm sâu sắc, 
họ đều cung cấp manh mối cho vợ chồng Marda. 
Nhưng đáng tiếc thay, họ đều không phải là người da đen cưỡng hiếp năm 
đó. 
Câu chuyện này cũng đã làm cảm động rất nhiều người dân, không ít người 
tự nguyện làm xét nghiệm tủy, để xem tủy xương của bản thân mình có 
thích hợp hay không. 
Người tình nguyện càng lúc càng nhiều lên tạo thành một làn sóng hiến tủy 
của những người tình nguyện tại thành phố Foyer, làn sóng ấy đã cứu được 
khá nhiều sinh mệnh của những người bị bệnh máu trắng, nhưng Monica lại 
không nằm trong số những người may mắn này. 
Marda và Peter vẫn hồi hộp lo lắng mà chờ đợi người da đen kia xuất hiện… 
Hai vợ chồng thấp thỏm không yên, nghĩ rằng, cũng có thể người đàn ông da 
đen kia đã không còn trên cõi đời này nữa? 
Cũng có thể đã rời khỏi quê nhà, từ lâu đã không còn ở Ý nữa rồi? 
Cũng có thể anh ta không muốn hủy hoại cuộc sống của chính mình, nên 
không muốn bước ra?… 
Nhưng bất luận như thế nào, chỉ cần Monica còn sống một ngày, họ sẽ 
không từ bỏ hy vọng tìm kiếm người đàn ông da đen kia. 
Sau khi bản tin tìm người đặc thù này xuất hiện trên trang báo ở thành phố 
Napoli, trong lòng ông chủ 30 tuổi của một nhà hàng cao cấp bắt đầu dậy 
sóng. 
Anh là người da đen, tên Achlia. 
Ngày 17/5/1992, trong cuộc đời anh đã trải qua một đêm mưa tầm tã tựa như 
ác mộng, anh chính là người được nhắc đến trong câu chuyện trên. 
Không ai có thể ngờ được rằng Achlia thắt lưng bạc triệu của ngày hôm nay 
từng là một người rửa chén bị người ta sai tới sai lui. Bởi cha mẹ mất sớm, 
một người không được ăn học nhiều như anh đã phải lăn lộn kiếm sống từ 
rất sớm. 
Người thông minh chăm chỉ như anh chỉ mong sao dùng sự cần cù lao động 
của mình có thể đổi lấy tiền bạc và sự tôn trọng của người khác, nhưng trớ 
trêu thay ông chủ của anh là người phân biệt chủng tộc, dẫu cho anh cố gắng 
thế nào, vẫn luôn phải chịu đánh đập chửi mắng từ ông ta. 
Hôm đó là sinh nhật lần thứ 20 của Achlia, anh dự định sẽ nghỉ làm sớm để 
đón mừng sinh nhật của mình, không ngờ trong lúc loay hoay đã vô tình làm 
rơi một cái đĩa, ông chủ túm chặt lấy cổ anh bắt anh phải nuốt hết những 
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mảnh vỡ đó. Achlia căm phẫn dâng trào đã cho ông ta một đấm, rồi xông ra 
khỏi quán. 
Anh vẫn chưa hết căm hận và quyết tâm báo thù người da trắng, buổi tối trên 
đường trời mưa tầm tã dường như không có một bóng người đi lại, trên bãi 
đậu xe anh gặp Marda, xuất phát từ sự báo thù về phân biệt chủng tộc, anh 
đã vô tình cưỡng gian người phụ nữ vô tội đó. 
Sau sự việc, Achlia trong lòng thấp thỏm không yên. Ngay tối hôm đó, anh 
đã dùng số tiền đón sinh nhật của mình mua vé xe lửa đến thành phố Napoli, 
rời xa khỏi thành phố này. 
Về sau, Achlia kiếm được một công việc thuận lợi ở nhà hàng của một 
người Mỹ, đôi vợ chồng người Mỹ đó rất quý tính cách thông minh cần cù 
của anh, còn đem cô con gái Lina gả cho anh, về sau thậm chí còn giao cho 
anh quản lý toàn bộ công việc kinh doanh của nhà hàng. 
Mấy năm trở lại đây, anh không chỉ phát triển nhà hàng thành một nhà hàng 
cao cấp sang trọng kinh doanh thịnh vượng, mà còn có được ba đứa con 
đáng yêu. 
Trong mắt người nhà và người làm, Achlia thật sự là một ông chủ tốt, người 
chồng tốt và người cha tốt. 
Vậy mà trong lòng anh vẫn không sao quên được tội ác năm xưa mà mình 
đã phạm. Anh luôn cầu nguyện với Thượng Đế xin Người hãy phù hộ người 
phụ nữ đã từng bị anh làm hại kia, hy vọng cô có thể bình an vô sự sống một 
cuộc sống hạnh phúc, và không bị tổn hại bởi những gì tội lỗi anh đã gây 
nên. Nhưng anh trước giờ chưa từng đem bí mật trong lòng này nói với bất 
kỳ người nào cả. 
Buổi sáng hôm đó, Achlia đã đọc đi đọc lại bản tin đó đến mấy lần, trực giác 
mách bảo rằng anh chính là kẻ cưỡng gian được tìm trên tờ báo đó. Anh 
không bao giờ nghĩ đến rằng, người phụ nữ đáng thương đó cuối cùng đã 
mang thai và đã nuôi dưỡng đứa con vốn không thuộc về mình. 
Cả ngày hôm đó, Achlia mấy lần muốn gọi điện thoại cho bác sĩ Andrew, 
nhưng mỗi lần điện thoại còn chưa quay xong anh liền vội cúp máy. Trong 
lòng Achlia đang giãy giụa đau đớn, nếu như đứng ra thừa nhận tất cả, mọi 
người sẽ biết được quá khứ xấu xa nhất của anh, những đứa con sẽ không 
còn yêu thương anh nữa, anh sẽ mất đi gia đình hạnh phúc và người vợ xinh 
đẹp, cũng sẽ mất đi sự tôn trọng của xã hội đối với mình. 
Hết thảy những thứ này là kết quả anh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu 
trong suốt mấy năm nay, vất vả lắm mới có được! 
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Buổi tối hôm đó, khi đang ăn cơm, mọi người trong nhà  đều bàn luận về 
những tin tức có liên quan đến Marda trên báo chí như những lần trước. 
Người vợ Lina nói: “Em thật sự rất khâm phục người phụ này, nếu như đổi 
lại là em, em sẽ không có can đảm để nuôi dưỡng con gái do mình bị cưỡng 
hiếp rồi sinh ra, em càng khâm phục người chồng của cô ấy, anh ta quả thật 
là một người đàn ông đáng được tôn trọng, lại có thể chấp nhận một đứa 
con như thế”. 
Achlia im lặng nghe những lời đàm luận của vợ rồi đột nhiên hỏi: “Vậy em 
nhìn nhận kẻ cưỡng hiếp đó như thế nào?” 
Người vợ lòng đầy căm phẫn nói: “Em tuyệt đối không thể tha thứ cho hắn 
ta được, năm xưa đã làm sai rồi, vào thời khắc then chốt của bây giờ, hắn ta 
lại rụt cổ trốn tránh. Hắn ta thật đúng là quá đê tiện, quá ích kỷ rồi, thật là 
quá ghê tởm! Hắn ta đúng thật là con quỷ hèn nhát!” 
Achlia ngơ ngác lắng nghe, muốn đem tất cả sự thật nói với vợ. Buổi tối 
hôm đó, do cậu con trai 5 tuổi không chịu ngủ, Achlia lần đầu tiên đã đánh 
nó một bạt tai. Đứa con trai vừa khóc vừa nói: “Ba là người ba xấu xa, con 
sẽ không còn quan tâm đến ba nữa. Ba không phải là ba của con nữa”. 
Trong lòng Achlia xung đột mạnh, anh ôm chặt con vào lòng, nói: “Ba thật 
sự xin lỗi, ba sẽ không bao giờ đánh con nữa đâu. Tất cả là lỗi của ba, con 
hãy tha thứ cho ba, được không?”. Nói đến đây, nước mắt Achlia không 
ngừng trào ra. 
Đứa con sợ quá, dường như nó cũng hiểu chuyện, vội lấy tay lau nước mắt 
và an ủi Achlia: “Được rồi, con tha thứ cho ba. Cô giáo dạy rằng, đứa bé 
biết sai mà nhận lỗi mới là đứa bé ngoan”. 
Achlia cả đêm trằn trọc không sao ngủ được, anh cảm thấy bản thân mình 
dường như đang bị dày vò dưới địa ngục, những khung cảnh trong đêm mưa 
gió tội ác đó và hình bóng của người phụ nữ kia không ngừng đan xen xuất 
hiện trước mắt, và dường như anh còn nghe thấy tiếng khóc và tiếng gọi đau 
thương của người phụ nữ kia nữa. Anh không ngừng tự hỏi chính 
mình: “Mình rốt cuộc là người tốt, hay người xấu đây?” 
Nghe thấy hơi thở đều đều của người vợ đang nằm bên cạnh, anh liền mất đi 
dũng khí để nói ra mọi chuyện. 
Ngày hôm sau thần sắc anh cực kỳ tiều tụy, trong lòng càng lúc càng nặng 
trĩu… 
Người vợ rất nhanh đã nhận ra sự khác thường nên quan tâm hỏi han chồng. 
Buổi sáng khi đi làm, các nhân viên đều chào hỏi anh thân thiết: Chào ngài 
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tổng giám đốc! Anh sắc mặt tiều tụy chào lại họ, trong lòng cảm thấy toàn là 
xấu hổ và nhục nhã. Achlia cảm thấy bầu trời dường như đã đổ sụp xuống 
rồi! 
Mấy ngày sau, Achlia không cách nào im lặng được nữa, anh liền gọi điện 
thoại ẩn danh cho bác sĩ Andreew bằng điện thoại công cộng. Anh cố hết 
sức để giọng nói của mình trông thật bình tĩnh: “Tôi rất muốn biết bệnh tình 
của cô bé bất hạnh kia”. 
Bác sĩ Andrew trả lời rằng, bệnh tình của cô bé đó rất nghiêm trọng, cuối 
cùng ông còn thương cảm rằng: “Không biết con bé có thể đợi được đến 
ngày cha ruột của nó xuất hiện hay không”. 
Lời nói này đã chạm đến tận đáy lòng Achlia, tình thương của người cha đã 
bùng lên từ nơi sâu thẳm trong tâm hồn anh, cô bé đó dù sao cũng là cốt 
nhục của mình! 
Anh quyết định bước ra để cứu Monica, anh đã phạm sai lầm một lần rồi, 
bây giờ không thể phạm sai lầm tiếp nữa. 
Buổi tối hôm đó, anh lấy hết can đảm để nói với vợ tất cả. Cuối cùng anh 
nói: “Anh rất có khả năng chính là cha ruột của đứa bé đó! Anh phải đi cứu 
con bé!” 
Vợ anh bàng hoàng, căm phẫn, thương tâm, trái tim như vỡ vụn ra khi nghe 
hết tất cả những điều này rồi nói: “Anh là đồ dối trá!” 
Buổi tối hôm đó, cô đã dắt theo ba đứa con, lái xe đến nhà ba mẹ. Khi cô 
đem hết bí mật của Achlia kể lại với ba mẹ, đôi vợ chồng này lúc đầu cũng 
vô cùng tức giận, nhưng sau khi nghe xong đã rất mau chóng lấy lại bình 
tĩnh. 
Họ nói với con gái rằng: “Chúng ta nên tức giận về hành vi của Achlia 
trong quá khứ. Nhưng con có từng nghĩ qua hay chưa, anh ấy có thể bước 
ra, cần có dũng khí lớn đến dường nào, điều này chứng minh rằng lương 
tâm của anh ta còn chưa mất đi. Con có hy vọng chồng con là một người 
từng phạm sai lầm, nhưng bây giờ có thể sửa đổi? Hay là muốn một người 
chồng mãi mãi chỉ biết chôn vùi quá khứ tàn ác?” 
Cô đã im lặng không nói gì cả. Ngày hôm sau, trời vừa sáng Lina vội trở về 
bên cạnh Achlia, nhìn thấy Achlia cặp mắt đỏ hoe, Lina kiên định nói 
: “Achlia, anh hãy đến chỗ bác sĩ Andrew đi! Em sẽ đi cùng với anh!” 
Ngày 3/2/2003, vợ chồng Achlia đã liên lạc được với bác sĩ Andrew. Ngày 
8/2, vợ chồng Achlia vội đến bệnh viện Elizabeth, bệnh viện đã làm xét nghiệm 
DNA và kết quả là anh thật sự chính là cha ruột của Monica. 
Khi biết được người đàn ông da đen đã làm nhục mình cuối cùng đã dũng cảm 
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bước ra, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng lăn dài trên má Marda. 
Cô đã căm hận Achlia trong suốt 10 năm, nhưng thời khắc này đây cô lại vô 
cùng cảm động. 
Tất cả đều được tiến hành cực kỳ bí mật. Để bảo vệ đời tư của vợ chồng Achlia 
và vợ chồng Marda, bệnh viện đã không nói ra tên thật và thân phận của họ cho 
báo chí mà chỉ thông báo với kí giả rằng đã tìm được cha ruột của Monica. 
Thông tin này đã khiến toàn bộ người dân thành phố quan tâm đến sự kiện này 
phấn khởi, họ không ngừng gọi điện thoại và viết thư cho bác sĩ Andrew, nhờ 
ông gửi sự tha thứ và lòng tôn kính của họ đến người da đen này: “Anh ấy từng 
là tội nhân, nhưng giờ đây anh ấy là một anh hùng!” 
Ngày 10/2, vợ chồng Marda yêu cầu được gặp mặt Achlia. Lúc đầu, anh không 
có dũng khí gặp họ, nhưng Marda cầu xin hết lần này đến lần khác nên anh mới 
dám nhận lời. 
Ngày 18/2, dưới sự sắp xếp bí mật của bệnh viện, Marda gặp Achlia trong phòng 
khách của bệnh viện. Đầu tóc của anh vừa mới cắt, khi nhìn thấy Marda, bước 
chân nặng nề khó bước, sắc mặt tái nhợt hẳn lên. Marda và chồng bước đến, nắm 
chặt lấy tay anh, ngay tức khắc 3 người khóc không thành tiếng, nước mắt của ba 
người hòa lẫn vào nhau. 
Rất lâu sau, Achlia nghẹn ngào nói: “Xin lỗi, xin lỗi, xin hãy tha thứ cho tôi! Câu 
nói này tôi đã chôn sâu trong lòng suốt hơn 10 năm nay rồi, hôm nay cuối cùng 
đã có cơ hội để nói với chị”. 
Marda nói: “Cảm ơn cậu đã có thể bước ra. Cúi xin Thượng Đế phù hộ, tủy 
xương của cậu đã cứu sống con gái tôi!” 
Ngày 19/2, bệnh viện xét nghiêm xương tủy đối với Achlia, may mắn thay nó 
hoàn toàn thích hợp với Monica! 
Bác sĩ xúc động nói: “Đây thật sự là kì tích!” 
Ngày 22/2/2003, thời khắc mà mọi người chờ đợi từ lâu cuối cùng đã đến, xương 
tủy của Achlia được cấy ghép vào trong thân thể của Monica. 
Một tuần sau đó, Monica khỏe mạnh xuất viện. Vợ chồng Marda đã hoàn toàn 
tha thứ cho Achlia, mời anh và bác sĩ Andrew đến nhà họ làm khách. Nhưng 
ngày hôm đó Achlia lại không đến, anh nhờ bác sĩ Andrew mang đến một lá thư. 
Trong thư anh vô cùng day dứt nói rằng: 
“Tôi không thể quấy nhiễu cuộc sống bình yên của anh chị lần nữa. Tôi chỉ hy 
vọng Monica và anh chị sẽ sống hạnh phúc bên nhau, nếu như anh chị có khó 
khăn gì, xin hãy nói với tôi, tôi nhất định sẽ giúp đến cùng! Đồng thời, tôi cũng 
rất cảm kích Monica, từ một ý nghĩa khác mà nói, là con bé đã cho tôi một cơ 
hội để chuộc tội, là con bé đã cho tôi có được những khoảnh khắc vui vẻ của nửa 
cuộc đời còn lại. Đây chính là món quá mà con bé đã tặng cho tôi!” 
Đây quả thật là một câu chuyện xung đột tâm can, xúc động lòng người……. 
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Có lẽ bạn cũng đã từng làm sai, đi lầm đường, nhưng chỉ cần có lòng sửa lỗi thì 
bạn có thể “bình thản mà đối mặt với tương lai”! 

Tiểu Thiện 
 
 
 
 
 

Vườn Cây Mỹ Tho 
Có bán hầu hết các loại cây ăn trái. Đặc biệt: có 2 loại cây thuốc trị 
cảm và ngăn ngừa được các bịnh như: Tiểu Đường, Cao Máu, Mỡ 
trong máu, lọc gan. Nhận thẻ tín dụng 

Đia Chỉ: 19644 Grand Ave, Lake Elsinore CA 92530. 
Phone: 940 284 6219 hoặc 940-284-5055

 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Anthony Nguyễn cell: 847.687.1459 
Email: acnguyensvd@yahoo.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 
Hội viên sẽ được 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. 

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 

PO Box: 760 Riverside, CA 92513.0060 
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 

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.  Thuý Trần 
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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 

Lemongrass Asian Cuisine 
Lemongrass Asian Cuisine is home to the finest Thai infusion and 

Vietnamese food in the Inland Empire 
3376 Wentworth Dr, Hemet, CA 92545 

(951) 766-1506 
Website: www.lemongrasshemet.com 

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. 

Sửa computers & labtops 
Nhận sửa computers, labtops các loại. Giá rẻ cho mọi 

người. 
Liên lạc  KHOA NGUYEN @ 951.834.7709 hoặc 

951.834.6312. 

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

Furniture for Sale  
Nếu ai có cần mua furniture, 

xin liên lạc với Chị Sa 
Tel. : 951-249-2190 

 

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ 
 

Ai có nhu cầu xin liên hệ  
Cô Hương Nhi 

 
Tel. 951-305-1798 

Grand Opening. Brand new dental office:  
Free Exam & Xrays, 50% off Teeth Cleaning & Zoom Whitening. 

Cavity Catcher Dentistry & General and Cosmetic 
42210 Lyndie Lane, Suite B 

Temecula, CA 92591 
(951) 695-5678, www.cavitycatcher.com 

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 
 


