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Bản Tin Hàng Tuần 
CN XXII TN B 

TIN MỪNG 
Mc 7, 1-8a. 14-15. 21-23 

Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ 
từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và 
họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với 
những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là 
không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của 
tiền nhân, những người biệt phái và mọi 
người Do-thái không dùng bữa mà không 
rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ 
không dùng bữa mà không tắm rửa trước. 
Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa 
chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những 
người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao 
môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân 
mà lại dùng bữa với những bàn tay không 
tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, 
Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các 
ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta 
ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa 
Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó 
dạy những giáo lý và những luật lệ loài 
người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn 
Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài 
người". Và Người lại gọi dân chúng mà bảo 
rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. 
Không có gì từ bên ngoài vào trong con 
người mà có thể làm cho họ ra ô uế. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Tiến Sĩ Luật Bị Tù 

Lm. Mark Link 
"Trọng tâm tôn giáo không ở tại nghi thức và lề luật mà ở tại yêu mến Chúa và tha 
nhân" 
Nhà thần học William Barclay kể lại câu chuyện một Rabbi (tiến sĩ Luật Do Thái 
giáo) lão thành nọ bị tù ở Rôma. Ông chỉ được ăn uống tối thiểu nhằm mục đích 
kéo dài cuộc sống. Thời gian trôi qua, vị Rabbi ấy ngày càng yếu dần. Cuối cùng 
người ta buộc phải mời một y sĩ đến khám. Y sĩ bảo rằng cơ thể ông ta bị thiếu 
nước. 
Báo cáo của y sĩ khiến đám sĩ quan cai ngục bối rối. Họ không hiểu nổi tại sao vị 
Rabbi ấy lại có thể thiếu nước, bởi vì khẩu phần nước mỗi ngày tuy là tối thiểu, 
song vẫn tương đối đủ chứ đâu đến nỗi tệ! Thế là đám lính gác liền chú ý quan sát 
"Ông già" ấy một cách kỹ lưỡng hơn để thử xem ông ta làm gì với số nước ấy. Cuối 
cùng người ta đã khám phá ra bí mật. Ông Rabbi ấy đã sử dụng phần lớn số nước 
để rửa tay theo nghi thức tôn giáo trước khi cầu nguyện và ăn. Như thế đương 
nhiên ông ta chỉ còn lại rất ít nước để uống. 
Câu chuyện trên giúp chúng ta hiểu được bài Phúc Âm hôm nay. Nó giúp ta hiểu rõ 
hơn các nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái đã cảm thấy chướng tai gai mắt và bực bội 
thế nào khi nhìn thấy các môn đệ Chúa Giêsu ăn uống mà chẳng chịu rửa tay theo 
đúng nghi thức. 
Đấy chính là điểm quan trọng của bài Phúc Âm hôm nay. Điểm quan trọng này 
được biểu lộ trong một tranh luận sôi nổi giữa chúng ta và những nhà lãnh đạo tôn 
giáo Do Thái. Chúng ta hãy xét kỹ hơn cuộc tranh luận đặc biệt này. 
Khi Chúa Giêsu nói về "Lề luật", thì từ ngữ này có một trong hai ý nghĩa: hoặc là lề 
luật thành văn hoặc là lề luật "truyền khẩu". Trong hai thứ lề luật này cái cổ hơn và 
quan trọng hơn là lề luật thành văn. Lề luật này căn cứ trên sách Torah (Ngũ Thư) 
nghĩa là 5 quyển sách đầu tiên của Cựu Ước, đôi khi còn gọi là luật Môisê. Một số 
lề luật này mang tính cụ thể và đặc thù, số còn lại thì rất chung chung giống những 
kiểu mẫu phải theo hơn là luật lệ. Trong một thời gian dài, dân Do Thái bằng lòng 
với những "kiểu mẫu" này. Họ áp dụng chúng vào đời sống vì thấy chúng thích 
hợp. 
Tuy nhiên, tới thế kỷ thứ năm trước Công nguyên, có một nhóm chuyên nghiên cứu 
về Luật đã tạo được một ảnh hưởng mạnh mẽ trong dân chúng Israel. Họ thấy 
những điều luật tổng quát trong bộ luật ấy quá mơ hồ, thiếu tính rõ ràng, cần phải 
được soạn thảo lại cho rõ ràng, với nhiều chi tiết hơn. Và họ đã tiến hành làm công 
việc ấy. Từ đó phát sinh ra bộ luật thứ hai, gồm những luật truyền miệng, hay 
những truyền thống khẩu truyền. Trong khoảng thời gian này, trong dân chúng Do 
Thái, có rất nhiều người muốn bắt chước các tư tế của họ về sự thánh thiện bề 



 3

ngoài có tính cách nghi thức. Chẳng hạn theo lề luật thành văn, mọi tư tế đều phải 
rửa tay trước khi vào nơi thánh trong đền thờ. Mục đích của luật này là tẩy rửa đi 
tất cả những gì là ô uế về mặt tôn giáo để các tư tế xứng đáng thờ phượng Chúa 
hơn. Dần dần, dân chúng cũng bắt chước các tư tế rửa tay trước khi cầu nguyện. Và 
bằng những suy nghĩ tương tự như thế, họ cũng rửa tay trước khi dùng bữa nữa. 
Vào thời Chúa Giêsu, dân Do Thái tuân giữ những lề luật truyền khẩu này cũng tỉ 
mỉ và thành tín chẳng khác nào lề luật thành văn của Ngũ Thư. Ý tưởng hàm chứa 
đàng sau việc tuân giữ này quả thực cao đẹp, bởi nó nhằm mục đích làm cho tôn 
giáo thấm nhập vào mỗi hành vi của cuộc sống. Nhưng trong quá trình thực thi luật 
lệ này, một điều bi đát đã xảy ra vì tôn giáo đã dần dần thoái hoá thành một hoạt 
động chỉ đơn thuần là chu toàn những nghi thức bên ngoài: Tuân giữ những nghi 
thức này thì được kể là đạo đức, là biết phụng sự Chúa. Để nói lên sự nguy hiểm 
của thói nệ luật ấy, William Barclay chứng tỏ rằng xét về mặt lý thuyết, người ta có 
thể căm ghét kẻ khác một cách sâu sắc từ trong trái tim, nhưng họ chẳng hề áy náy 
gì cả "bao lâu họ còn tuân thủ chặt chẽ nghi thức rửa tay và những nghi thức đúng 
đắn khác về vấn đề thanh tẩy". 
Để minh hoạ thói nệ luật này rõ hơn, Barclay kể thêm một câu chuyện có lẽ có ghi 
trong Nguỵ thư nói về một người Hồi Giáo đuổi theo để giết kẻ thù của anh ta. 
Đang khi rượt theo kẻ thù ấy, chợt hồi chuông báo giờ cầu nguyện vang lên. Lập 
tức anh hồi giáo này nhảy ngay xuống ngựa, mở thánh kinh ra quì gối xuống và 
cầu kinh theo như luật định một cách hết sức lẹ làng. Đoạn, anh ta lại leo lên ngựa 
tiếp tục rượt theo kẻ thù. Đó chính là chủ nghĩa câu nệ lề luật mà Chúa Giêsu cực 
lực phản đối. 
Tất cả những chuyện ấy dạy chúng ta điều gì? Nó cảnh cáo ta đừng rơi vào chủ 
nghĩa đồng hoá tôn giáo với việc chu toàn những hành vi bên ngoài. Chẳng hạn 
việc đi lễ, đọc kinh, đọc sách thánh, làm việc bố thí… tự chúng chưa bảo đảm rằng 
chúng ta thánh thiện đâu. 
Lý do rất đơn giản là chúng ta có thể làm tất cả những điều này vì một lý do không 
mấy đúng đắn, hoặc chúng ta có thể làm tất cả điều này mà không phải do yêu 
thương, vì điều quan trọng không phải là việc chúng ta làm, mà chính là tình yêu 
trong trái tim đã thúc đẩy chúng ta làm việc đó. Nếu trái tim chúng ta chất đầy nỗi 
chua chát hoặc kiêu căng thì tất cả mọi nghi thức bề ngoài trước mắt thế gian cũng 
sẽ chẳng làm cho chúng ta thánh thiện trước mặt Chúa. 
Bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại tâm hồn mình, tự vấn xem mình 
đã áp dụng những lời trong bài đọc thứ hai chưa? 
"Anh chị em đừng đánh lừa mình khi cho rằng chỉ cần nghe lời Chúa là đủ… Tôn 
giáo tinh tuyền và chân thực phải là biết lo lắng cho kẻ mồ côi goá bụa… và giữ 
mình khỏi bị băng hoại hư hỏng". 
Và liệu những lời của tiên tri Isaia mà Chúa Giêsu dùng trong bài Phúc Âm hôm 
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nay bao gồm cả chúng ta không? "Đám dân này thờ Ta ngoài môi miệng, còn lòng 
dạ chúng thì quả thực là xa Ta". 
Tóm lại, điều cốt lõi trong tôn giáo không phải là chúng ta làm việc này việc nọ, 
mà chính là lý do thúc đẩy chúng ta làm những việc ấy. Hành động của chúng ta 
phải phát xuất từ tình yêu, từ con tim: yêu Thiên Chúa và thương tha nhân. 
Để kết thúc, chúng ta hãy nghiêm trang đọc lại những lời nói về Tình yêu của thánh 
Phaolô trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrintô. 
"Dù cho tôi có biệt tài giảng thuyết… Dù cho đức tin tôi cực kỳ mạnh mẽ có thể 
dời núi chuyển non, mà nếu chẳng có Đức Ái thì tôi sẽ chẳng là gì cả. Dầu tôi dâng 
hiến tất cả mọi điều tôi có mà tôi không có Đức Ái thì điều ấy cũng chả lợi lộc gì 
cho tôi. 
"Tình yêu đòi hỏi sự kiên nhẫn và tử tế, không ganh tị, kiêu căng xấc láo, tình yêu 
khiến ta không vụng xử, không ích kỷ hay dễ nóng giận, tình yêu không để bụng 
chấp nhất những sai trái. Tình yêu không bao giờ lùi bước, tình yêu thì bất diệt. Vì 
thế, tình yêu chính là điều anh em phải nổ lực tìm kiếm". (1Cr 13, 2-8; 14,1) 

 
SỐNG ĐẠO 

Một nữ sinh viên ở Cali nuôi 600.000 người vô gia cư 
Komal Ahmad quá buồn nản vì thấy thức ăn bị phung 
phí ở Mỹ, cô tạo một ứng dụng trên điện thoại thông 
minh để nuôi các người vô gia cư. Từ ba năm nay cô 
Komal Ahmad chuyên làm việc này, cô đã nuôi được 
600.000 người vô gia cư. Tất cả bắt đầu khi cô còn là 
sinh viên ở Trường Đại học Berkeley, California. Cô 
đang đi ở khuôn viên trường thì một người vô gia cư 
đến xin cô tiền để mua thức ăn. Thay vì cho tiền, cô mời 

người đó vào ăn ở tiệm ăn của trường đại học. 
Trong bữa ăn, người đàn ông vừa từ Irak trở về kể cho cô nghe chuyện đời lính của 
anh. Lúc trao đổi này là lúc “đầu óc cô bị lay động”, cô kể cho nhật báo Anh The 
Independant nghe. Vấn đề không phải do thiếu đồ ăn, nhưng cô nhận ra nạn đói ở 
Mỹ là do “phân phối không đồng đều”. Sau khi gặp người vô gia cư này, cô  Komal 
Ahmad quyết định đi thuyết phục bếp ăn trường đại học để họ để dành tất cả đồ ăn 
dư cho những nhà tiếp cư địa phương. 
Sáng kiến này đã tạo một phản ứng dây chuyền: chỉ trong vòng vài năm, 140 
trường trung học và trường đại học của vùng San Francisco đã theo gương của 
Berkeley. Bây giờ, người đàn bà trẻ 25 tuổi là giám đốc của một cơ quan từ thiện 
vô vị lợi có tên Feeding Forward. 
Thành công của tổ chức từ thiện này nhờ ứng dụng trên điện thoại thông minh, một 
ý nghĩ đơn sơ nhưng lại có tính cách mạng. Chỉ một lần nhấp máy, bất cứ nơi nào 
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đã được định vị trí sẽ có một tài xế giao nhận hàng đến tận nơi nhận thức ăn và giao 
đến nơi đang cần. 
Một phương pháp làm hiệu quả nên đã lan ra toàn cầu: “Người dân ở Nairobi, 
Bangalore hay Hong Kong viết cho chúng tôi xin “nhập” Feeding Forward vào 
thành phố của họ”, cô Komal cho biết.  Hiện nay cô đang làm lại ứng dụng và đưa 
vào hoạt động vào tháng 8-2015. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Khi yêu Chúa thật, chúng ta sẽ tìm ra giờ để cầu nguyện 
“Khi yêu Chúa thật, chúng ta sẽ tìm ra giờ để cầu nguyện. Một con tim có tình yêu 
thương đối với Thiên Chúa biến thành lời cầu nguyện cả một tư tưởng không lời, 
hay một lời khẩn cầu trước một ảnh tượng thánh hay một nụ hôn gửi về phía nhà 
thờ.” 
ĐTC Phanxicô đã nói như trên với hơn 30.000 tín hữu và du khách hành hương 
năm châu trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư hôm qua tại quảng trường thánh 
Phêrô. 
Lời than thông thường nhất của các kitô hữu liên quan tời thời giờ là: “Con muốn 
cầu nguyện nhiều hơn… con muốn làm điều đó, nhưng con thiếu giờ”. Sự khó chịu 
này chắc chắn là thành thật, bởi vì trái tim con người luôn luôn kiếm tìm lời cầu 
nguyện, cả khi không biết nó. Và nếu không tìm ra lời cầu nguyện, sẽ không có sự 
bình an.  Nhưng để gặp nhau, cần phải vun trồng trong con tim một tình yêu “nồng 
cháy” đối với Thiên Chúa, một tình yêu trìu mến.  Hai chị em Marta và Maria, mà 
Phúc Âm nói tới, là những người hướng dẫn tốt trong việc này. Họ học được từ 
Thiên Chúa sự hài hòa của các tiết nhịp gia đình: vẻ đẹp của các ngày lễ, sự thanh 
thản của công việc làm, tinh thần cầu nguyện (x. Lc 10,38-42). Cuộc viếng thăm 
của Chúa Giêsu mà họ rất yêu mến đã là ngày lễ của họ. Tuy nhiên, một ngày kia 
Marta học biết rằng sự hiếu khách, tuy quan trọng, nhưng không là tất cả, nhưng 
lắng nghe Chúa, như Maria đã làm, đã là điều thực sự nòng cốt, là phần nhất của 
thời gian. Lời cầu nguyện vọt lên từ việc lắng nghe Chúa Giêsu, từ việc đọc Tin 
Mừng, từ chỗ tin tưởng nơi lời Chúa. Trong gia đình có sự tin tưởng này không? 
Chúng ta có sách Phúc Âm trong nhà không? Chúng ta có thỉnh thoảng mở ra để 
đọc chung với nhau không? Chúng ta có suy gẫm trong khi lần hạt Mân Côi không? 
Tin Mừng được đọc và suy gẫm trong gia đình giống như bánh ngon dưỡng nuôi 
con tim của mọi người. Vào ban sáng và ban chiều, khi chúng ta ngồi vào bàn ăn, 
hãy tập cùng nhau đọc một lời cầu nguyện rất đơn sơ: đó là Chúa Giêsu đến giữa 
chúng ta, như Ngài đã đến nhà của Marta, Maria và Ladarô vậy. Trong lời cầu 
nguyện của gia đình, trong những lúc mạnh khỏe cũng như trong những lúc khó 
khăn, chúng ta hãy tín thác nơi nhau, mỗi người được gìn giữ bởi tình yêu của 
Thiên Chúa. 
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GM Damphousse phê bình một thứ văn hóa bóp nghẹt ơn gọi  
CORNWALL. Đức Cha Marcel Damphousse bên Canada tố giác một nền văn hóa 
tại đây đang bóp nghẹt nhiều ơn gọi linh mục và tu trì. Đức Cha Damphousse là 
GM giáo phận Alexandria-Cornwall, tỉnh Ontario. Tuyên bố với ký giả Philippe 
Vaillancourt trên đài phát thanh Công Giáo Radio Ville-Marie của tỉnh Québec, 
Đức Cha nói:”Trong thứ văn hóa này, người ta cổ võ cá nhân chủ nghĩa, tiêu thụ, 
tiền bạc, thăng quan tiến chức, và thế giới tình dục: phải chăng người ta không thể 
hạnh phúc nếu không có những kinh nghiệm về những điều đó?.. Những thứ ấy làm 
cho đời sống độc thân trở thành một thực tại không có sức thu hút”. 
Đức Cha Camphousse, 52 tuổi, cũng nhận xét rằng: ”Thiên Chúa không ngừng kêu 
gọi. Khi một người trẻ cảm thấy được kêu gọi, họ phải được bao bọc do một nền 
văn hóa tạo điều kiện cho họ đáp lại tiếng gọi của Chúa. Nếu không có sự nâng đỡ 
ấy, thì sẽ thiếu thốn rất nhiều. Vì thế cần phải tạo một môi trường thuận lợi để 
người trẻ được nuôi dưỡng trong ơn gọi, để có thể giúp họ phân định và đi đến 
cùng câu trả lời của họ”. 
Trong giáo phận Alexandria-Cornwall ở miền trung Canada, có hơn 56 ngàn tín 
hữu Công Giáo, Đức Cha Camphousse chỉ còn 18 linh mục hoạt động, trong khi 8 
LM khác về hưu. Trong số các LM đang hoạt động, có 7 người Phi Châu đến từ 
Nigeria, Camerun, Ruanda, v.v. Đức Cha cởi mở đối với sự đóng góp của các linh 
mục từ hải ngoại, nhưng nếu một giáo phận có các ơn gọi riêng thì đó là một dấu 
chỉ nói lên tiềm năng của giáo phận này. 
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Cha Camphousse cũng đề cập đến tệ nạn giáo sĩ lạm 
dụng tính dục trẻ vị thành niên. Phần lớn những lời tố cáo chống giáo sĩ là những 
lời cáo gian. Có những LM được nhìn nhận là vô tội sau các cuộc điều tra, nhưng 
các biến cố này cũng làm cho các LM ấy bị tổn thương và rất nhạy cảm. Vì thế có 
những LM ngại mang dấu hiệu LM khi đi ra ngoài, vì có những người lăng mạ các 
vị. 
Tuy nhiên, Đức Cha xác tín rằng ngài đã thành công trong việc tái lập sự tín nhiệm 
giữa Giáo Hội và dân chúng, giữa hàng giáo sĩ và giáo dân. 
Giáo hội Việt Nam lo ngại về một dự luật tôn giáo 
Một dự luật dự trù buộc tất cả các tổ chức tôn giáo phải báo cáo cho nhà cầm quyền 
tất cả mọi sinh hoạt nội bộ dù đó là các nghi lễ phụng vụ, các sinh hoạt đào tạo hay 
các khía cạnh về mặt tổ chức. 
Trong một bản tin ngày thứ năm 20 tháng 8, Radio Vatican cho biết Giáo hội Công 
giáo cũng như các Giáo hội Kitô khác ngày càng lo về một dự luật của chính quyền 
can thiệp trên đức tin và tôn giáo, có nguy cơ siết chặt lại quyền tự do tôn giáo. 
Tài liệu vừa được đưa ra thảo luận không có một thay đổi nào so với bản tài liệu 
đưa ra trước đây. dù Giáo hội Việt Nam đã có phản ứng mạnh về vấn đề này. 
Một dự luật dự trù buộc tất cả các tổ chức tôn giáo phải báo cáo cho nhà cầm quyền 
tất cả mọi sinh hoạt nội bộ dù đó là các nghĩa lễ phụng vụ, các sinh hoạt đào tạo 
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hay các khía cạnh về mặt tổ chức, đó là điều chính mà hội đồng giám mục lo ngại. 
Các hình phạt sẽ là cấm đoán các sinh hoạt của Giáo hội. 
Tham khảo qua văn phòng tôn giáo vào tháng 5 vừa qua, các giám mục nhấn mạnh 
dự luật này vi phạm quyền tự do tôn giáo, đi ngược với Tuyên ngôn về Nhân quyền 
và Hiến chương Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được bổ túc vào năm 2013. 
Được trình bày dưới tên là “Dự luật số 4”, một dự luật về các tín ngưỡng và tôn 
giáo được Hội đồng Tôn giáo nhắc lại vào tháng 4-2015. Dự luật gồm gồm 12 
chương và 27 trang áp đặt một quy tắc nhà nước trên các sinh hoạt nội bộ tôn giáo. 
Dự luật đã được gởi cho các nhà cầm quyền tôn giáo và các cộng đoàn tôn giáo với 
một hạn định 15 ngày phải cho ý kiến và phần đóng góp của mình. Quá thời hạn 
này có nghĩa là đồng ý với quyết định của nhà cầm quyền. Câu trả lời nhanh chóng 
và chỉ trích công khai dự luật số 4 của toàn thể hàng giáo sĩ và các cộng đoàn tôn 
giáo cũng không làm cho nhà cầm quyền lùi bước. 
Tù nhân Mỹ đóng ghế tặng ĐGH khi ngài đến thăm họ vào tháng 9 
Các tù nhân tại một nhà tù ở thành phố Philadelphia, miền Tây nước Mỹ đang đóng 
một chiếc ghế để tặng cho Đức Giáo Hoàng khi Ngài đến thăm tù nhân ở nhà tù 
này vào tháng tới. 
Các giới chức hôm qua đã cho xem chiếc ghế còn đang đóng dở tại Trung tâm Cải 
huấn Công nghiệp Philadelphia. 
Một tù nhân tên Evan Davis nói “Đây rõ ràng là một vinh dự bởi vì không phải là ai 
cũng có thể khoe rằng họ đã đóng một cái ghế cho Đức Giáo Hoàng. Trong khi tôi 
có thể nói tôi đã giúp đóng một cái ghế cho Đức Giáo Hoàng.” 
5 người tù đã được chọn dựa trên kỹ năng khéo léo của họ, cũng như mức độ khả 
tín và tính chăm làm việc của họ để chạm trỗ bằng tay chiếc ghế gỗ, chiều cao 
1m82, rộng 60cm và chiều sâu 60cm. 
Hôm thứ Hai, chiếc ghế được phết dầu, chà giấy nhám rồi lại sơn bóng lại dưới tay 
của nhiều tù nhân trước khi chiếc ghế được đưa đi bọc nệm. 
Trợ lý Giám đốc chương trình huấn nghiệp của Hệ thống Cải huấn Philadelphia 
Anthony Newman nói ông muốn chứng kiến Đức Giáo Hoàng ngồi xuống chiếc 
ghế bởi vì nhà tù và các tù nhân đã tạo ra ghế để Đức Giáo Hoàng sử dụng. 
Ông nói việc góp một bàn tay để tạo ra chiếc ghế đã là một vinh dự rồi, dù cho ông 
không được trông thấy Đức Giáo Hoàng ngồi xuống chiếc ghế đó. 
Một khi hoàn tất, chiếc ghế sẽ được đưa sang bọc nệm tại một cơ sở của Trại Cải 
Huấn Curran-Fromhold ở gần đó. 
Đức Giáo Hoàng sẽ đến thăm Washington từ ngày 22/9 tới ngày 24/9. Ngài trước 
tiên sẽ hội kiến với Tổng Thống Barack Obama và sau đó là một Thánh lễ ngoài 
trời. 
Hôm 24/9 Đức Giáo Hoàng sẽ đọc diễn văn trước quốc hội Hoa Kỳ trước khi lên 
đường đi New York. 
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Hoa Kỳ: Hàng chục ngàn người biểu tình chống phá thai trên toàn quốc 
Hàng trăm cuộc biểu tình đã nổ ra bên ngoài các phòng khám Planned Parenthood 
[chuyên phá thai] trên khắp nước Mỹ vào cuối tuần vừa qua với sự tham gia của 
nhiều người dân, kêu gọi chính phủ liên bang ngăn chặn nguồn tài trợ của tổ chức 
phá thai này. 
Chicago- based Action Pro-Life League -tạm dịch Liên minh Hành động Bảo vệ Sự 
sống có trụ sở chính tại Chicago, đã kêu gọi một ngày hội biểu tình quy mô toàn 
quốc để phản đối, sau loạt đoạn video được tung ra vào tháng trước cho thấy các 
nhân viên của Planned Parenthood đang thảo luận cặn kẽ về chương trình hiến tặng 
và mua bán các mô bào thai nhi. 
Eric Scheidler, một giám đốc điều phối các nhóm nói rằng, “với 240 trong số 342 
thành phố đã báo cáo tham dự”, hiện đã có hơn 58.000 người đổ về đoàn biểu tình 
trong ngày 22 tháng 8. 
“Một ngày tuyệt vời! Ngoại trừ Planned Parenthood!” trong lời chia sẻ trên twitter 
vào buổi tối cùng ngày. 
Ông đã kết nối với các nhóm bảo vệ sự sống khác trong đó các nhóm 40 Days for 
Life (40 ngày vì Sự sống), nhóm Created Equal để tổ chức cuộc biểu tình cấp quốc 
gia về vấn đề nổi bật trong vài tuần qua. 
Hagtag #ProtestPP xuất hiện khá nhiều trên trang mạng xã hội Twitter hôm thứ Bảy 
vừa qua cũng như hình ảnh hàng ngũ những người biểu tình đang đua nhau đổ về. 
Charmaine Yoest, Chủ tịch và Giám đốc điều hành tổ chức Những người Hoa Kỳ 
liên kết vì Sự Sống (Americans United for Life), đã đăng tải những bức ảnh lên 
Twitter về các cuộc biểu tình nhiều nơi trên toàn quốc, những đám đông tụ tập vây 
quanh thành phố, phía trước các cơ sở của Planned Parenthood. 
Lila Rose, thuộc nhóm Live Action (Hành động vì Sự Sống) đã đăng một tấm hình 
ghép nối gương mặt những người biểu tình, tay giơ cao khẩu hiệu “Planned 
Parenthood bán bộ phận em bé” và bình luận rằng, “Người Mỹ chúng tôi đã nhận 
thức và đang nói lên tiếng nói của mình! Mong rằng chúng ta sẽ được nhìn thấy 
một thế giới nơi mà mọi loài sự sống đều được bảo vệ.” 
Trong các đoạn video do nhóm nhà báo công dân Trung tâm Tiến bộ y tế tung ra 
cho thấy các nhân viên Planned Parenthood đã thảo luận về việc thu thập và phân 
phối các bộ phận cơ thể từ các bào thai đã bị phá, số tiền bồi thường và việc phân 
loại các bộ phận, cùng với những thay đổi lường trước trong công đoạn phá thai để 
bảo vệ các mẫu vật một cách toàn vẹn nhất. 
Trong đoạn video gần đây nhất, một cựu kỹ thuật viên của StemExpress đã mô tả 
quá trình thu lấy nội tạng từ “các mô bào thai nhi khỏe mạnh nhất cũng như những 
cái gần giống với một thai nhất mà tôi đã từng thấy qua.” 
Các đoạn video này đã làm dấy lên các cuộc điều tra và phản ứng của cộng đồng 
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trong việc kêu gọi chấm dứt các nguồn tài trợ cho Planned Parenthood, từ cả các 
nhà lập pháp Quốc hội và cấp bang cho tới các quan chức ở đó. Tổ chức này nhận 
được hơn 500 triệu USD mỗi năm từ chính phủ liên bang. 
Planned Parenthood vẫn cho rằng vấn đề này hợp pháp theo luật của liên bang, và 
rằng bất kỳ sự hiến tặng nội tạng thai nhi nào từ các bào thai còn trong lòng mẹ đều 
được thực hiện với sự đồng ý của các bà mẹ và không hề nhằm mục đích “lợi 
nhuận”. 
Tổng trưởng tài chính của Đức Giáo hoàng kêu gọi minh bạch và trung thực 
trong tài chính Vatican 
Roma - Tổng trưởng tài chính Vatican đã kêu gọi cần thêm trung thực và minh 
bạch trong cung cách quản trị tài sản của giáo hội, đồng thời cảnh báo rằng giáo hội 
sẽ là mục tiêu bị công kích trong tương lai gần vì những ‘bất quy cách trong tài 
chính’. 
Trong một hội nghị ở Rimini, hôm thứ bảy vừa qua, hồng y George Pell nói rằng 
các phương pháp kế toán hiện đại đang được áp dụng ở Vatican ‘có lẽ là cách tốt 
nhất để bảo đảm sự trung thực và hiệu quả.’ 
Hồng y người Australia, giám sự Phòng Kinh tế, nói rằng các cải cách để tăng thêm 
tính minh bạch, sẽ là ‘bất khả thi’ nếu như không có Đức Giáo hoàng Phanxicô. 
‘Bây giờ là lúc để thực hiện hay sắp đặt các công việc của chúng ta theo trật tự, và 
làm sao cho thế giới bên ngoài thấy được điều này. Đợt công kích tiếp theo nhắm 
vào giáo hội, có thể sẽ là về các bất quy cách trong tài chính.’ 
Hồng y Pell trích lại lời một công chúa Âu châu từng bảo ngài rằng, ‘có người xem 
Vatican như một gia tộc quý tộc lâu đời, đang bị phá sản, mất hết tiền bạc. Họ cho 
rằng Vatican yếu kém, phung phí, và dễ bị trộm tiền. Tất cả chúng tôi đang làm 
việc cật lực trong Tòa Thánh, dưới sự dẫn dắt của Đức Giáo hoàng Phanxicô, để 
thay đổi hình ảnh này.’ 
Hồng y Pell nhắc lại rằng, đã tìm thấy 1.3 tỷ euro trong các tài khoản đặc biệt, vốn 
không xuất hiện trong cân đối tài sản của Tòa Thánh. 
Dưới sức ép từ các thanh tra Ý điều tra về rửa tiền, một cuộc rà soát trong ngân 
hàng Vatican IOR, cũng đã dẫn đến việc đóng băng hơn 2000 tài khoản không 
minh bạch. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lịch Phụng Vụ: 
_ 9/06/2015: CN XXIII thường niên 
_ 9/13/2015: CN XXIV thường niên 
_ 9/20/2015: CN XXV thường niên 
_ 9/27/2015: CN XXVI thường niên 
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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 
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 

Tình Yêu - Hôn Nhân - Gia Đình Và Hạnh Phúc  
Trong thánh đường, một hôn lễ đang được tổ chức.  
Linh Mục xuất hiện với với bài giảng về hôn nhân. Linh mục cầm tờ 100 đôla còn 
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mới trên tay và nói: “Có ai muốn được tờ tiền này không?”.  
Không có tiếng trả lời…  
Linh Mục nói:  
“Đừng xấu hổ, ai thích thì hãy giơ tay lên”.  
Một phần ba số người có mặt ở đó giơ tay.  
Linh Mục vo tròn tờ tiền lại rồi hỏi:  
“Bây giờ có còn ai thích sở hữu nó nữa không?”  
Vẫn còn người giơ tay, nhưng đã ít đi một nửa.  
Linh Mục vứt tờ tiền xuống đất, giẫm chân lên rồi nhặt lại.  
Tờ tiền vừa bẩn vừa nhàu nhĩ.  
Ông lại cất tiếng hỏi:  
“Còn ai thích nữa không?”  
Chỉ còn một người giơ tay…  
Cha cố mời anh ta lên phía trên, trao cho anh tờ tiền và nói anh ta là người duy nhất 
đã giơ tay cả ba lần.  
Lập tức mọi người trong Thánh đường đều cười to nhưng Linh Mục ra hiệu yên 
lặng. Ông nói với chú rể:  
“Hôm nay con cưới một cô gái con yêu nhất trên đời.  
Nhưng giống như tờ tiền này, năm tháng trôi qua cộng thêm vất vả với gia đình, 
con cái… cô ấy sẽ không còn xinh đẹp như bây giờ. Nhưng thực tế, tiền vẫn là tiền, 
giá trị của nó chẳng hề thay đổi. Hy vọng con giống như chàng trai này, luôn hiểu 
giá trị và ý nghĩa đích thực, đừng vì vẻ bề ngoài mà đánh mất mọi thứ.”  
Hình thức bên ngoài của mỗi người sẽ biến đổi theo thời gian, con người có thể già 
hơn và xấu đi, nhưng tâm hồn đẹp thì sẽ vĩnh viễn không thể thay đổi.  
- Vào một buổi tối, nhìn vào người vợ thon thả, mảnh mai đang nằm bên cạnh anh. 
Giây phút đó, anh thề rằng, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho cô.  
Anh ta từ một kỹ sư xây dựng mới chân ướt chân ráo bước ra khỏi cánh cổng 
trường đại học, và sau đó xây dựng đội ngũ kỹ thuật của riêng mình. Bây giờ, đã 
trở thành ông chủ một công ty xây dựng có tiếng tăm trong thành phố.  
Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ của cuộc đời. Trong khi đó, vợ anh ngày càng 
xấu đi vì những vất vả gia đình..v.v. thân hình trở nên xồ xề, da dẻ cũng không 
hồng hào, mịn màng như trước. So với vô vàn kiều nữ bên cạnh anh, vợ anh thật 
quê mùa, ảm đạm.  
Sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của anh.  
Anh nghĩ cuộc hôn nhân này nên chấm dứt ở đây. Anh gửi vào tài khoản của vợ 
500 triệu, mua cho cô một ngôi nhà ở trung tâm thành phố nhộn nhịp. Anh không 
phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, nếu như không sắp xếp cuộc sống ổn 
thỏa cho vợ anh sau này, anh sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi… Cuối cùng, anh chủ 
động đề nghị ly hôn.  
Vợ anh ngồi đối diện, trầm tư nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt ấy rất 
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đỗi dịu dàng. Nhưng 20 năm làm vợ chồng, anh quá hiểu rõ về cô, đằng sau đôi mắt 
hiền dịu ấy, anh biết rằng trái tim cô đang rỉ máu. Anh chợt nhận ra mình thật tàn 
nhẫn.  
Ngày vợ anh đồng ý rời khỏi nhà. Công ty phải giải quyết một vài vấn đề, anh bảo 
cô đợi ở nhà, trưa về anh sẽ giúp cô chuyển nhà, chuyển đến căn hộ chung cư anh 
mua cho. Đồng nghĩa với việc cuộc hôn nhân kéo dài 20 năm sẽ kết thúc tại đây.  
Buổi sáng ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn,thấp thỏm. Đến trưa, anh vội 
vã về nhà. Căn nhà được dọn dẹp sạch sẽ, vợ anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc 
chìa khóa nhà anh mua cho cô, sổ tiết kiệm 500 triệu đồng và một bức thư cô viết 
cho anh.  
Đây là bức thư đầu tiên mà cô viết cho anh:  
“Em đi đây, em về nhà mẹ. Chăn em giặt phơi khô rồi đấy, cất ở ngăn cuối cùng 
bên trái tủ quần áo. Trời lạnh anh nhớ lấy ra đắp. Giày da tất cả em đều đánh xi 
rồi nhé, nếu anh không tự mình đánh được thì mang đến tiệm ông Tư đầu ngõ ấy. 
Sơ mi treo ở phía trên, vớ, thắt lưng ở trong ngăn kéo phía dưới tủ. Mua gạo nhớ 
mua gạo tám thơm của Thái Lan, anh nhớ vào siêu thị mua nhé, mua bên ngoài anh 
không thạo người ta bán hàng giả cho đấy. Dì Hai mỗi tuần đều đến dọn dẹp nhà 
cửa một lần, cuối tháng anh nhớ gửi tiền cho dì ấy. Còn nữa, đồ cũ cứ cho ông Tư 
đầu ngõ nhé, ông ấy gửi về quê cho bọn trẻ con, chắc chúng nó sẽ vui lắm.  
Dạ dày anh không tốt, em đi rồi anh nhớ uống thuốc đều đặn. Thuốc em nhờ người 
ta mùa từ Quảng Bình, có lẽ cũng đủ dùng nửa năm. Anh ra ngoài thường quên 
mang theo chìa khóa nhà, em gửi một chùm ở chỗ bảo vệ, lần sau nếu quên thì đến 
đấy lấy nhé. Buổi sáng đi ra ngoài anh nhớ đóng cửa sổ, mưa tạt vào sẽ làm ướt 
nhà đấy. Canh chua món mà anh thích em để ở trong tủ lạnh. Anh về nhớ hâm lại 
rồi hãy ăn nhé..v.v...  
Gửi anh, người em yêu nhất ”  
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như những viên đạn bắn vào trái tim 
anh, mỗi viên đều mang theo tấm chân tình xuyên thẳng vào ngực đau nhói.  
Anh từ từ đi vào nhà bếp. Mỗi đồ vật ở đây đều lưu giữ dấu tay, hơi thở của cô. 
Anh chợt nhớ về 20 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi 
nắng. Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời đều có cô bên cạnh. Nhớ lại bát 
canh chua nóng hổi đã sưởi ấm trái tim anh trong những ngày mùa đông lạnh cắt da 
cắt thịt, nhớ lại giây phút anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại 
hạnh phúc suốt đời cho cô.  
Anh quay người, nhanh chóng khởi động xe.  
Nửa tiếng sau, cuối cùng anh cũng tìm thấy cô đang đợi tàu trở về quê.  
Anh giận dữ nói: “Em muốn đi đâu? Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà, 
đến cơm nóng cũng không có mà ăn. Em làm vợ như vậy à? Về nhà với anh ngay”  
Anh trông rất hung dữ và thô lỗ.  
Đôi mắt cô ướt nhòe, cô đứng lên, ngoan ngoãn theo sau anh đi về nhà. Giọt nước 
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mắt xen lẫn niềm vui ……  
Cô không biết rằng, lúc này đi trước cô, anh đang dằn lòng cố kìm nén những giọt 
nước mắt… Suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh thực sự rất sợ, sợ không tìm 
thấy cô, sợ từ đây sẽ mất cô mãi mãi.  
Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất cô ấy cũng giống như 
anh đánh gãy xương sườn của mình… Hai mươi năm đồng cam cộng khổ, hai 
người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, mãi mãi không thể tách rời.  
Tại thời điểm sai lầm, địa điểm sai lầm, chỉ cần gặp được đúng người, tất thảy mọi 
thứ đều sẽ đúng.  
Giàu có thực sự không phải số tiền trong thẻ ngân hàng, mà là nụ cười hạnh phúc 
trên khuôn mặt bạn.  
Tiền nhiều hay ít không quan trọng, quan trọng là tìm được một người toàn tâm 
toàn ý yêu thương bạn.  
Trên thế giới này, hạnh phúc nhất là 3 từ: I Love you.   
Hiểu được bản thân mình muốn gì, thế giới mới có thể hiểu được bạn.  
Bất cứ người phụ nữ nào trên thế gian này đều trải qua tuổi thanh xuân, thời kỳ 
đỉnh cao nhất về nhan sắc của mình nhưng rồi họ cũng phải làm vợ, làm mẹ, làm 
con dâu... phải đương chức trọng trách cao cả, trách nhiệm của 1 người đàn bà 
không ngoại trừ bất cứ ai. Tất cả mọi thứ rồi cũng phai tàn theo năm tháng, theo 
những sóng gió của cuộc đời, theo quy luật của tạo hóa. Người đàn ông người 
chồng thực thụ sẽ thấu hiểu, trân trọng và yêu thương người phụ nữ của đời mình 
đã hi sinh cả tuổi thanh xuân ấy để dành cho họ. Họ sẽ không chạy theo những hào 
nhoáng nhan sắc vô thường để đánh đổi bất cứ điều gì. Sống theo thời gian mới 
hiểu nhan sắc của phụ nữ là thứ vô thường trong cuộc đời, khi hy sinh đánh đổi 
điều đó họ được những thứ còn ý nghĩa lớn hơn vô vàn nhưng nếu không may gặp 
phải người chồng không thấu hiểu không trân trọng sự hi sinh đó thì bất hạnh vô 
cùng.  
Hy vọng tất cả những người đàn ông, người chồng, người cha có con gái, đều hiểu 
được sâu xa ý nghĩa câu chuyện này.   
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Bác sĩ Bùi Văn Rậu là bác sĩ tai mũi họng, đang hành nghề tại San Jose, 

California. Bài dưới đây ông ta tóm lược diễn tiến bị trượt chân ngã, mổ não trong 
những ngày qua. Mừng ông đã tai qua nạn khỏi, và chúng ta nên lấy sự việc nầy 

như một kinh nghiệm quí báu cho chúng ta. 

Cẫn thận khi bị té ngã 
...Các Bạn Già Nên Đọc Bài Nầy 

                                        Bác sĩ Bùi Văn Rậu 
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Các bạn thân mến, trước hết tôi xin cám ơn tất cả các bạn bè xa gần đã lo lắng, thăm 
hỏi qua điện thoại, e mail, thăm viếng cùng chúc lành cho tôi trong những ngày qua. 
Có lẽ một số các anh chị đã thắc mắc chuyện gì đã xảy đến cho tôi vậy, tôi xin tóm 
lược diễn tiến sau đây. 
Số là vợ chồng chúng tôi đã cùng một số bạn rủ nhau đi du lịch Nhật Bản bằng tàu. 
Vào ngày thứ hai của chuyến đi, chúng tôi đến cư ngụ tại một khách sạn nằm dưới 
chân núi Phú Sĩ, chờ sáng hôm sau lên thăm núi. Tối hôm đó từ phòng tắm đi ra, vì 
phải bước qua cái ngạch cửa hơi cao tôi bị trượt chân nên ngã bật ngửa ra sau, đầu đập 
vào ngạch cửa. Tôi nằm im cố kiểm soát ngũ quan, tứ chi xem có bị gì không thì bà xã 
tôi thấy động vào nâng tôi dậy, thấy máu chảy lênh láng trên sàn, vội dùng khăn băng 
đầu tôi lại để cầm máu rồi nhờ một anh bạn cùng đoàn sang khám cho tôi, anh bạn 
này là chuyên khoa cấp cứu của các nhà thương ở California. Sau khi khám xong thấy 
tôi không có triệu chứng gì, chỉ bị nứt da sau ót thôi, nên anh an ủi bà xã tôi và dặn 
chỉ canh chừng tôi mà thôi, sau đó tôi hoạt động như thường, vẫn theo đoàn đi tiếp. 
Sáng hôm sau chúng tôi lên núi Phú Sĩ …Sau đó chúng tôi lên tàu đi Osaka và 
Kobe…Rời Kobe tàu ghé Nagasaki…Rời Nagasaki tàu chúng tôi ghé 
Shanghai…Chúng tôi rời Okinawa để đến Taipei….Sau hai ngày ở Taipei tàu ghé 
Hong kong là trạm chót của chuyến hải hành. Tại Hong kong….Chúng tôi rời Hong 
Kong bay tới Tokyo đổi máy bay để về thẳng Mỹ. Về đến San Jose, tôi đã trở lại công 
việc thường ngày, đi làm như thường, vẫn không có triệu chứng gì , không thấy nhức 
đầu, chóng mặt, nôn mửa. Cho đến chủ nhật 23 tháng 11tức là 4 tuần sau ngày xảy ra 
tai nạn, tôi bắt đầu thấy hơi bị chúi về phía trước mỗi khi di chuyển, qua thứ hai tôi 
gọi cho bác sĩ gia đình xin đi chụp CT scan đầu, tuy nhiên cơ quan Xrays hẹn vào 
chiều hôm sau vì không có chỗ, buổi chiều hôm ấy trên đường về nhà thấy tôi đi hơi 
loạng quạng, bà xã tôi đã nhất định chở tôi đến phòng cấp cứu mặc cho tôi nói rằng 
hãy chờ đến ngay mai chụp hình xong mới tính. Tại phòng cấp cứu sau khi khám và 
chụp hình bác sĩ cho biết là có máu trong đầu, bác sĩ liền cho nhập viện và sắp xếp 
cho giải phẫu vào sáng hôm sau. Cuộc giải phẫu kéo dài khoảng hơn hai tiếng đồng 
hồ, lúc tỉnh dậy bác sĩ giải phẫu cho biết là ông đã khoan hai lỗ trên đầu của tôi và đã 
hút được hơn 200 ml máu. Ông đã đặt hai ống để rút máu bầm ra. Sau khi mổ, tôi cả 
thấy nhẹ nhõm, không còn thấy chóng mặt, nhức đầu gì cả, nói tóm lại là cuộc mổ 
thành công. Sau ba đêm nằm bệnh viện, hai ống hút trên đầu được tháo ra và tôi đã 
được cho xuất viện vào ngày lễ tạ ơn. 
Tới đây thì có lẽ nhiều bạn đã thắc mắc tại sao tôi không đi chụp hình ngay sau khi bị 
tai nạn. Xin thưa với các bạn là trong cơ thể học, não bộ chúng ta được bao bọc bởi 
màng óc và được bao bọc bằng hộp xương sọ. Khi lớn tuổi thì não bộ của chúng ta bị 
teo nhỏ lại, do đó được treo lơ lửng bằng những mạch máu nhỏ, khi bị chấn động 
mạnh như bị đánh vào đầu, hay té ngã, não bộ bị giao động và vì thế có thể một hay 
vài mạch bị đứt, máu bị chảy ra tuy nhiên vì mạch quá nhỏ nên máu chảy rất chậm, rất 
ít, chỉ vào khoảng gần 1 /12 tới 2 ml mỗi giờ, lúc này nếu làm CT scan cũng không 
thấy gì cả; chỉ khi nào lượng máu đủ để ép vào não bộ thì lúc đó triệu chứng mới xảy 
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ra; chuyện này thường xảy ra khỏang từ 4 tới 12 tuần sau khi bị chấn động như trong 
trường hợp của tôi. Bác sĩ cho biết với số lượng máu nhiều như thế, người trẻ tuổi có 
lẽ đã bị hôn mê, não bộ đã bị thương tổn rồi, thật là may mắn cho tôi, đã được bình 
phục hoàn toàn, không hề có dư chứng gì cả. 
Qua kinh nghiệm bản thân, tôi khuyên các bạn là ở vào tuổi của chúng ta, nên cố gắng 
tránh tối đa các tai nạn, tuy nhiên nếu có tai nạn xảy ra nên cho người thân biết để 
theo dõi, người có khả năng nhất là người bạn đời của ta, không ai săn sóc ta, hiểu ta 
hơn chính ta bằng bà xã của ta, câu này rất đúng với trường hợp của tôi. Xin được 
cám ơn em, người bạn đời, nếu không có em chưa chắc tôi có thể viết được những 
dòng chữ này. 
BVR  
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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 
 


