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Bản Tin Hàng Tuần 
CN XVIII TN B 

  

TIN MỪNG 

Ga 6, 24-35 

Khi ấy, lúc đám đông thấy không có Chúa 
Giêsu ở đó, và môn đệ cũng không, họ 
liền xuống các thuyền và đến Caphar-
naum tìm Chúa Giêsu. Khi gặp Người ở 
bờ biển bên kia, họ nói với Người rằng: 
"Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ?" 
Chúa Giê-su đáp: "Thật, Ta bảo thật các 
ngươi, các ngươi tìm Ta, không phải vì 
các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì 
các ngươi đã được ăn bánh no nê. Các 
ngươi hãy ra công làm việc không phải vì 
của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại 
cho đến cuộc sống muôn đời, là của ăn 
Con Người sẽ ban cho các ngươi. Người 
là Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi 
dấu". Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi 
phải làm gì để gọi là làm việc của Thiên 
Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công 
việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy tin 
vào Đấng Ngài sai đến" 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
 
CÁI NÀY KHÔNG SỐNG LẠI! 
 
PM Cao Huy Hoàng 

“Chính tôi là Bánh Trường Sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào 
tôi, chẳng khát bao giờ!”  

Trên đường về đi Lễ về, bà Tư ngồi sau xe ông Tư cứ lắc qua lắc lại không yên, 
rồi ngoái đầu dài nhằng ra phía sau, làm ông Tư khó chịu.  

-“Bà làm sao thế ? Có ngồi cho yên được không?”  

-“Chị em con bà M. làm mấy cái nhà to khủng mà đẹp quá ông ơi”  

-“Mấy cái nhà đó không có phục sinh đâu bà.Sao mà bà ham hố quá vậy ?”  

Ông Tư trả lời rất nhanh. Vâng, trong suy nghĩ của ông Tư từ bao đời, và ngay 
trong câu cửa miệng ông thường nhắc tới với bạn bè rằng: “Cái này không sống 
lại”; “Cái kia không phục sinh”. 

Đối với ông, nhà cửa không phục sinh, của cải không sống lại, phương tiện 
không phục sinh, quyền lực không sống lại, tên tuổi danh vọng không phục sinh, 
và nhất là của ăn của uống ở trần thế này lại càng không sống lại, nếu không nói 
là chính những thứ ấy là thứ tiêu tan chóng vánh nhất. Tất cả những gì bởi cõi 
đất thì chắc chắn sẽ trở về với bụi đất, không sớm thì muộn, không nay thì mai, 
có tồn tại cũng không thể tồn tại đến một vài thế kỷ. 

Bạn bè người lương của ông thấy ông nhìn mọi thứ mọi sự trên đời nầy có vẻ bi 
quan, yếm thế, nên đã hỏi ông xem ông bị ảnh hưởng tư tưởng nào mà như vậy. 
Ông trả lời: “Tôi không bi quan yếm thế. Tôi quý chuộng của cải vật chất, nhưng 
không bị ràng buộc. Bởi vì, từ thuở nhỏ, cha tôi đã nhắc đi, nhắc lại với tôi rằng: 
không có thứ gì trên trần gian này có khả năng sống lại, chỉ có con người. Và 
cũng không có thứ gì trên trần gian này có thể làm cho con người sống lại, chỉ có 
Thánh Thể Chúa Giêsu… Từ bài Giáo Lý của cha tôi, đã hình thành trong tôi một 
cái nhìn, một khái niệm, một ý nghĩa, một mục đích cho đời tôi. Và đến hôm nay, 
hơn 60 tuổi đầu, và qua bao nhiêu điều trông thấy, đã chứng minh cho tôi rằng, 
bài Giáo Lý của cha tôi dạy là đúng đắn, là chính xác.” 

Nghe câu trả lời của ông Tư, hẳn nhiên là có nhiều hướng suy tư nơi các bạn 
ông. Cũng không tránh khỏi câu nói thầm của một ông bạn nào đó: “Nghèo mạt 
rệp mà sung sướng cái nỗi gì với chuyện phục sinh hay sống lại !” 

Vẫn biết cái thời hạn ngắn ngủi, cái tiêu tan của mọi thứ vật chất trên cõi đất này, 
vậy mà ai cũng lao mình vào để tìm cho bằng được. Đã vậy, khi có được chút 
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chút của cải chẳng đáng vào đâu so với ai cả, thì cho là chúng ta đã đạt đến 
Thiên Đường Hạnh Phúc. Rồi sao nữa? Rồi phủ nhận Thiên Đường của những 
kẻ có Đức Tin vào Thiên Chúa, Đức Tin vào đời sau, lại còn xem họ là những kẻ 
bị phê thuốc phiện, ảo giác. Rồi ra, ai ảo giác? ai phê thuốc phiện? Đến một lúc 
rồi ai cũng phải hiểu ra thứ hạnh phúc trần gian này, thiên đường hạnh phúc trần 
gian này là một loại hạnh phúc ảo tưởng có chủ định của Satan và những người 
theo chúng chống lại Thiên Chúa. Satan luôn sợ con người ta thuộc về Thiên 
Chúa, nên đã vẽ ra cho con người những phương cách tìm hạnh phúc nhanh nhất, 
sớm nhất, không đợi hạnh phúc phục sinh sau cuộc đời này… 

Tôi còn nhớ câu nói của cha Gioan Nguyễn Văn Hảo, cha sở một Giáo Xứ vùng 
quê: “Nguy hiểm rồi ông Hoàng ơi. Giáo Xứ mình sắp có điện”. Tôi chẳng hiểu 
nguy hiểm thế nào khi Giáo Xứ cha bắt đầu có điện. Một tháng sau ngày có điện, 
tôi gặp lại cha, mới hay là cả tháng vừa qua, số người đi Lễ tối sáng giảm đi rất 
nhiều. Bà con thi nhau sắm tivi, giàn máy karaoke, và các thứ phương tiện khác. 
Làm sao mà bỏ được cuốn phim tình cảm đương theo từ tập đầu, tivi phát thường 
lệ vào đúng ngay giờ Lễ tối? Làm sao mà bỏ được những cuộc nhậu nhoẹt dưới 
ánh điện hấp dẫn? Làm sao mà hoãn lại cuộc hẹn karaoke với chị em? Tự hồi 
nào chưa có, ai dại gì mà hoãn lại sự sung sướng này! Thật tội nghiệp cho cha, 
người mục tử ước muốn đoàn chiên mình được sống, sống dồi dào và bảo đảm 
một Sự Sống phục sinh vĩnh cửu nơi Thánh Thế Chúa Giêsu. Cha tâm sự: “Phải 
mất hơn một năm sau ngày có điện mới thấy được có đông người trở lại với 
Thánh Lễ, nhưng cũng không thể nào bằng hồi trước”. 

Mới chỉ là chuyện “có điện” đã là như thế ấy, huống nữa khi có cả khối của cải 
vật chất thì sao?!? Thiết tưởng, nếu không có cái nhìn “xuyên suốt thời gian” như 
ông Tư kia, thì khó lòng tránh khỏi những ràng buộc đến chỗ vong thân, nô lệ cho 
vật chất chóng vánh. 

Đừng đổ thừa cho chuyện có điện, đừng đổ thừa cho những thứ sơn hào hải vị 
mỹ tửu kia, cũng đừng đổ thừa cho những đồng tiền, những thẻ vàng ròng óng 
ánh đầy quyền năng kia có sức quyến rũ làm lòng mình không cưỡng nổi, nhưng 
hãy khiêm tốn nhận ra sự vô ơn của mình đối với Của Ăn Thường Sinh mà Chúa 
Giêsu đã dọn sẵn: Thánh Thể Chúa, Bánh bởi Trời, Bánh ban Sự Sống đời đời. 

Chuyện vô lý mà hiển nhiên đến mức đáng sợ, đáng trách, là đã ăn Bánh bởi Trời 
mà vẫn còn đói bánh bởi đất, vẫn còn thèm khát tất cả những thứ “không có khả 
năng phục sinh, không làm cho ai phục sinh” đến mức không thể không có. Tình 
trạng này cho thấy việc ăn Bánh bởi Trời không phát xuất từ một niềm tin, từ 
một lòng yêu mến, nhưng phát xuất từ một ý cầu lợi theo kiểu phàm tục. 

Hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định một lần nữa với chúng ta: “Hãy ra công làm 
việc không phải vì của ăn hay hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến cuộc 
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sống muôn đời, là của ăn Con Người sẽ ban cho. Người là Ðấng mà Thiên Chúa 
Cha đã ghi dấu". 

Hãy làm việc của Thiên Chúa là TIN vào Đấng Người sai đến, Đức Giêsu. Chính 
Đức Giêsu là bánh ban Sự Sống. Ai đến với Đức Giêsu, sẽ không hề đói; ai tin vào 
Đức Giêsu, sẽ không hề khát bao giờ". 

Hãy ngộ cho ra một chân lý gần gũi nhất là: không có thứ vật chất nào, không có 
con người phàm tục nào sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta, bởi vì vật chất 
nào cũng tiêu tan, con người nào rồi cũng ra tro bụi, sự nghiệp bất chính nào rồi 
cũng bị tàn hoang sụp đổ… Chỉ có Chúa Giêsu, chỉ có Thánh Thể Chúa Giêsu 
mới là sự sống đích thực của chúng ta trong cõi đời này và đến muôn muôn đời 
sau nữa. 
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ra công làm một việc quan trọng nhất trong 
đời người, là TIN vào Đức Giêsu, Con Chúa; và biết yêu mến, khao khát, thưởng 
nếm một của ăn duy nhất có thể cho chúng con được trường sinh là chính Thánh 
Thể Đức Giêsu. Amen. 

SỐNG ĐẠO 
3 người trẻ tặng tổng cộng 100 ngàn cho đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 9 tại 
San Jose vào Chủ Nhật 12 tháng 7 năm 2015     
Nhạc sĩ Nam Lộc, người dẫn chương trình đại nhạc hội Cám Ơn Anh ghi nhận 
rằng năm nay có những gương mặt trẻ xuất hiện và đóng góp những khoảng tiền 
đáng kể. Anh nêu ra ba trường hợp điển hình, mà những doanh gia trẻ thành 
công, đã báo ân các anh thương phế binh. Chỉ có 3 người ấy thôi mà con số đóng 
góp đã lên 100 ngàn Mỹ kim. 
Bác sĩ Kimberly tặng 20 ngàn. Chủ nhân chợ Ocean Market ở Milpitas tặng 70 
ngàn. Và một bạn trẻ khác là ông Nhân Nguyễn, giám đốc công ty My Best 
Home Care tặng 20 ngàn, gồm 10 ngàn cho đại nhạc hội Cám Ơn Anh và 10 
ngàn cho cơ quan USCC – một cơ quan từng bảo lãnh và bảo trợ cho rất nhiều 
người tỵ nạn Việt Nam từ các quốc gia Đông Nam Á sau khi họ vượt biên đến 
được định cư tại Hoa Kỳ. Cơ quan này đã ứng trước tiền vé máy bay vì thuyền 
nhân Việt Nam không có khả năng tài chánh để mua vé máy bay. Một số người 
đã trả lại tiền ứng trước đó, nhưng cũng có nhiều người vì nhiều lý do khác nhau 
đã quên trả. Ngày nay, nhiều người làm ăn thành đạt và cuộc sống ổn định, nên 
họ trở lại trả tiền và đền ơn cơ quan USCC. Ông Nam Lộc cho biết rằng các 
giám mục và linh mục lãnh đạo cơ quan USCC sẽ vô cùng nhạc nhiên và bất ngờ 
khi nhận được những cái check với số tiền lớn như cái check của ông Nhân 
Nguyễn của công ty My Best Homecare....  
Còn bao nhiêu người trẻ khác nữa cũng đã đóng góp vào quỹ giúp thương phế 
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binh VNCH còn kẹt lại quê nhà.  
Anh Nam Lộc nói rằng thế hệ trẻ này là tương lai của cộng đồng, họ thành công 
và họ biết đền ơn đáp nghĩa. Mai này, họ sẽ là người thay thế xứng đáng thế hệ 
đàn anh nơi xứ người.  
Nam Lộc nói thêm: Muốn có 70 ngàn để đóng góp giúp thương phế binh, người 
chủ chợ phải bán bao nhiêu bó rau, bịch ớt...?  
Nhưng điều đáng qúy hơn, là anh chủ chợ Ocean Market đã từ chối lời mời của 
anh Nam Lộc, mời anh lên sân khấu để Ban tổ chức cám ơn. Anh gửi cái check 
cho Nam Lộc rồi đi ngay, lặng lẽ xuống đâu bên dưới, lẫn trong hàng ngàn khán 
giả để xem văn nghệ...  
Ngoài ra, trong kỳ này, những đóng góp của các tiểu bang khác và tổ chức Voice 
cũng đáng chú ý. Phái đoàn Houston mang về cái check “thật lớn”, với con số 
224,400.62 Mỹ kim, và tổ chức Voice Canada mang về chái check cũng thật 
đáng nễ, 100 ngàn Mỹ kim. 
Đại nhạc hội Cám Ơn Anh kỳ 9 tại San Jose đã thu được vào cuối chương trình 
là 864 ngàn Mỹ kim. 
Thật đúng như câu ngạn ngữ của Việt Nam: “Ba cây tụm lại, nên hòn núi cao”. 
Như những nhánh sông góp thành biển cả. Sự đóng góp khắp nơi là đáng trân 
trọng. Chúng ta tin rằng không có ai nỡ quay lưng lại, khép lòng lại với những 
người thương phế binh VNCH, từng chiến đấu cho quê hương và cho mọi 
người.  
40 năm sau, một thế hệ mới có thể chưa sinh ra trong chiến tranh, nhưng vẫn 
không quên anh, người lính và thương phế binh VNCH.  
 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha: Nhân rộng những việc tốt lành như trao ban bánh và cá 

Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin tại Quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chúa 
Nhật 26/07, Đức Thánh Cha Phanxicô gợi ý suy niệm đoạn Tin Mừng Chúa Nhật 
nói về việc Chúa Giêsu hóa bánh và cá ra nhiều. 
Đức Thánh Cha giải thích rằng “Chúa Giêsu đáp ứng không chỉ cái đói nơi xác, 
nhưng sâu xa hơn đó là cái đói khát về ý nghĩa cuộc đời, khao khát Thiên Chúa.” 
Ngài nói rằng “khi đối mặt với đau khổ, cô đơn, nghèo đói và khó khăn nơi rất 
nhiều người hôm nay, chúng ta có thể làm được gì?” 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “ngồi đó phàn nàn, sẽ không giải quyết được 
điều gì, nhưng chúng ta trao ban những gì chúng ta có. Mỗi người chắc chắn có 
cái gì đó để trao ban. Chúng ta trao ban thời giờ, tài năng, một số chuyên môn 
…Ai trong chúng ta cũng có. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi như sau: chẳng 
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lẽ chúng ta không có đủ năm chiếc bánh và hai con cá sao? Nếu chúng ta sẵn 
sàng trao vào tay Thiên Chúa, chúng ta sẽ mang đến tình yêu cho thế giới, làm 
cho thế giới này có tình yêu, hòa bình, công lý và niềm vui hơn. Thiên Chúa có 
thể nhân rộng những cử chỉ đoàn kết nhỏ bé của chúng ta và làm cho chúng ta dự 
phần vào quà tặng phong phú của Ngài.” 
Đức Thánh Cha khích lệ bênh vực sự sống trong mọi giai đoạn 

VATICAN: Mức tiến bộ của một nền văn minh được đo lường bởi khả năng giữ 
gìn và bênh vực sự sống từ lúc thụ thai cho tới khi chết tự nhiên, và đặc biệt 
trong những giai đọan giòn mỏng nhất. 
ĐTC đã khẳng định như trên trong sứ điệp gửi “Ngày sự sống” tại Anh quốc 
được cử hành vào ngày Chúa Nhật 26 tháng 7 này về đề tài: “Vun trồng sự sống, 
chấp nhận cái chết”. Ngày này nằm trong chiến dịch do HĐGM Anh quốc và 
vùng Galles phát động nhân dịp Quốc Hội Anh thảo luận về dự luật cho phép trợ 
tử vào ngày 11 tháng 9 tới đây. Dự luật này cho phép những người trưởng thành 
bị bệnh vào thời kỳ cuối lựa chọn kết thúc sự sống bằng việc trợ tử. 
ĐTC Phanxicô đã nhiều lần lên tiếng về vấn đề “làm cho chết êm dịu lén lút” của 
biết bao nhiêu người già và người yếu đuối. Ngài khẳng định rằng “Mỗi một 
người già cả khi tàn tật hay ở trong những ngày cuối đời, đều mang nơi mình 
gương mặt của Chúa Kitô. Sự sống luôn luôn bất khả xâm phạm. Không có một 
cuộc sống có phẩm giá ý nghĩa hơn một cuộc sống khác. Không có các sự sống 
cần gạt bỏ. Tư tưởng thống trị đôi khi đề nghị một sự “cảm thưởng giả dối” cho 
rằng trợ tử là một cử chỉ bảo vệ phẩm giá con người. Trái lại, cần phải săn sóc 
con người, nhất là khi nó khổ đau, giòn mỏng và không được bệnh đỡ. 
ĐTC nhắc lại rằng Giáo Hội luôn luôn lựa chọn bênh đỡ những người rốt hết, 
những người mà xã hội gạt bỏ và vứt đi. Trong số đó có cả các thai nhi, là những 
người không được bảo vệ và vô tội nhất, mà ngày nay người ta muốn khưóc từ 
phẩm giá là người để có thể sử dụng như người ta muốn, bằng cách lấy mất đi sự 
sống của chúng và thăng tiến các luật lệ để không ai có thể ngăn cản việc giết 
người ấy. ĐTC mạnh mẽ khẳng định rằng: yêu sách giải quyết các vấn đề bằng 
cách loại bỏ một sự sống con người không phải là tiến bộ. Đó là thái độ của các 
tay “tội phạm mafia”: “Có một vấn đề, chúng ta hãy loại bỏ tên này…” Và nó 
cũng không phải là một chinh phục khoa học “sản xuất” một đứa con được coi 
như một quyền, thay vì tiếp đón nó như một món quà; hay sử dụng các mạng 
sống như vật thí nghiệm để cứu sống những người khác. Lòng trung thành với 
Tin Mừng sự sống đôi khi đòi hỏi các lựa chọn can đảm đi ngược dòng, mà trong 
các tình huống đặc biệt, có thể dẫn tới chỗ phản kháng vì lý do lương tâm. Đây 
không phải là một vấn đề tôn giáo như vài người tưởng nghĩ, nó là một vấn đề 
khoa học, bởi vì ở trong đó có sự sống con người. Nó cũng không phải là một 
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vấn đề của sự tân tiến, bởi vì trong tư tưởng cũ hay trong tư tưởng tân tiến từ 
“giết người” vẫn mang cùng một ý nghĩa. 
Sau cùng, ĐTC nhấn mạnh rằng mức độ tiến bộ của một nền văn minh được đo 
lường bởi khả năng giữ gìn sự sống, nhất là trong các giai đoạn giòn mỏng nhất, 
và chiến đấu chống lại các mưu sát sự sống trong tất cả mọi khiá cạnh của nó. 
Nạn phá thai là mưu sát sự sống. Để cho các anh chị em của chúng ta chết trên 
các con thuyền trong kênh Sicilia là mưu sát sự sống. Chết trong khi làm việc vì 
không có sự tôn trọng các điều kiện an ninh tối thiểu là mưu sát sự sống. Chết vì 
thiếu dinh dưỡng là mưu sát sự sống. Khủng bố phá hoại, chiến tranh, bạo lực là 
mưu sát sự sống, nhưng làm cho chết êm dịu cũng là mưu sát sự sống. Yêu sự 
sống là luôn luôn săn sóc tha nhân, muốn cho họ được hạnh phúc, vun trồng và 
tôn trọng phẩm giá siêu việt của họ 
Ganswein – Việc cho người li dị rồi tái hôn được rước Mình Thánh Chúa là 
không khả dĩ 

‘Thật sự thì không phải mọi ý kiến sai đều là từ nước Đức, nhưng về vấn đề này 
thì đúng là có: 20 năm trước, sau một bàn thảo gian nan và kéo dài, Đức Gioan 
Phaolô II đã không chấp nhận việc Kitô hữu tái hôn được đón nhận Phép Thánh 
Thể. Bây giờ, chúng ta không thể bác bỏ giáo huấn của ngài và thay đổi mọi sự 
được.’ 
Đức Tổng Giám Mục George Ganswein, Chủ tịch phủ Giáo Hoàng và thư ký cho 
Giáo hoàng Danh dự Bênêđictô XVI, đã trả lời trong buổi phỏng vấn với hãng 
tin Zenit. Các chủ đề được thảo luận nói đến Hội đồng về Gia đình sẽ diễn ra vào 
tháng 10 này, và đặc biệt là tình trạng của các cặp ‘bất quy tắc’ và vấn đề cho 
người li dị rồi tái hôn được rước lễ. 
‘Tại sao một vài mục tử muốn đưa ra một điều không khả dĩ?’ Đức cha 
Ganswein tự hỏi. ‘Tôi không biết nữa. Có lẽ họ hòa vào tinh thần của thời đại, có 
lẽ họ để mình chiều theo tiếng pháo tay tán thưởng do truyền thông mà ra … Phê 
phán ngược lại với đường hướng của truyền thông đại chúng chắc chắn là không 
dễ chịu gì, nhưng một mục tử không được quyết định dựa trên sự tán thưởng hay 
trên truyền thông. Tiêu chuẩn cho chúng ta là Tin mừng, đức tin, giáo lý lành 
mạnh, và truyền thống.’ 
‘Một thách thức phải đối diện chính là các Kitô hữu đang trong tình trạng hôn 
nhân ‘bất quy tắc’ về mặt thần học. Nghĩa là người đó đã li dị rồi tái hôn về mặt 
dân sự. Chúng ta phải giúp đỡ họ, chắc chắn là vậy, nhưng không phải theo kiểu 
lược bỏ. Điều quan trọng là phải gần gũi với họ, tạo liên hệ và giữ liên hệ đó, bởi 
họ là thành phần trong Giáo hội như mọi người khác, họ không bị trục xuất và 
thậm chí cũng không bị tuyệt thông. Họ được nâng đỡ, về đời sống bí tích, còn 
có nhiều vấn đề. Giáo hội phải hết sức thật tâm với việc sống trung tín trong 
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trường hợp này. Đức cha Ganswein nhấn mạnh. ‘Không phải là việc nói rằng: 
‘Họ có thể, họ không thể.’ Mà theo tôi, phải xem xét vấn đề này một cách tích 
cực. 
‘Vấn đề việc họ có được đi vào đời sống bí tích hay không, phải được xem xét 
thật tâm dựa trên nền tảng giáo huấn Công giáo. Tôi hi vọng trong những tháng 
chuẩn bị sắp tới cho Thượng Hội đồng, sẽ có những đề tài hữu ích và giúp tìm ra 
những câu trả lời chính đáng cho các thách thức lớn này.’ 
Công Giáo Úc sẽ mở Đại Học tại Iraq 

Theo tin tờ L’Osservatore Romano, ngày 23 tháng 7, người Công Giáo tại Iraq 
đang ‘thách thức’ Nhà Nước Hồi Giáo Trị không phải bằng vũ khí mà bằng giáo 
dục và giảng dạy, nhờ sự đóng góp và hỗ trợ của Đại Học Công Giáo Úc. 
Mục đích ngay từ đầu là tạo nên một đại học tư, mở cửa đón chào mọi người, 
nhằm thoả mãn nhu cầu của dân chúng. Đại học cũng sẽ phục vụ như một trung 
tâm nghiên cứu. Gần ba năm sau các biến cố bi thảm diễn ra tại các vùng phía 
bắc Iraq, khiến hàng ngàn Kitô hữu phải bỏ của chạy lấy người khỏi bàn tay độc 
ác của Nhà Nước Hồi Giáo Trị để tới Erbil, Đại Học này sẽ là dấu chỉ hỗ trợ cụ 
thể đối với người trẻ Kitô hữu Iraq, đang bị cám dỗ lìa bỏ quê hương, để lại sau 
lưng các kinh hoàng của chiến tranh và các bất trắc và đe dọa khác do nó gây ra. 
Newsweek cho hay Erbil, thủ đô của người Kurd ở Iraq, đã trở thành nơi tị nạn 
của các Kitô hữu di tản từ các nơi như Mosul và Bình Nguyên Ninivê. Họ buộc 
phải bỏ cửa bỏ nhà chạy trốn sự tàn bạo của Nhà Nước Hồi Giáo Trị. Khoảng 
125,000 Kitô hữu đã nhập cư vào Erbil hồi mùa hè năm trước sau khi Nhà Nước 
Hồi Giáo Trị tràn vào các thị trấn của họ.  
John Pontifex, viên chức phụ trách báo chí và thông tin của tổ chức bác ái Trợ 
Giúp Các Giáo Hội Thiếu Thốn, nói rằng việc xây dựng đại học Công Giáo nói 
trên là một dấu chỉ cho thấy cộng đồng Kitô hữu địa phương có một tương lai lâu 
dài tại Iraq. Theo ông “ý niệm là: nếu họ có thể tạo ra một trung tâm giáo dục, thì 
họ cũng có thể giúp các Kitô hữu có khả năng đóng góp phần đầy đủ của họ cho 
xã hội, hơn là cảm thấy rằng đây chỉ là điểm dừng chân trước khi di chuyển tới 
những đồng có mới ở bên ngoài xứ sở”. 
Tuy nhiên, ông nói thêm: tình thế các Kitô hữu ở Iraq nguy kịch đến độ Erbil 
tượng trưng cho nơi trú ẩn cuối cùng của cộng đồng này. “Điều rõ ràng là sau khi 
đã di chuyển mọi sự từ Mosul và Ninivê tới Erbil… đây là chỗ đứng cuối cùng 
của họ, chỗ đứng cuối cùng của các Kitô hữu Iraq. Hy vọng là nơi đây sẽ là nơi 
yên ổn và nhờ thế, các Kitô hữu có thể xây dựng một tương lai”. 
Phi Luật Tân – Linh mục vùng ven cứu người nghèo khỏi đống rác  

Ở Tondo, vùng phụ cận Manila, một trong những nơi chôn rác lớn nhất thế giới, 
linh mục Benigno Beltran, dòng Ngôi Lời đang nỗ lực đem lại phẩm giá cho 
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những người cùng quẫn. Và cha đã xây dựng một nhà thờ hoàn toàn ‘xanh.’ 
Một vài người tin rằng địa ngục trần gian có thể trở thành thiên đàng, nhờ ơn 
Chúa Kitô. Và ‘Chúa nói qua người nghèo. Bạn đến giữa người nghèo không 
phải để cứu họ nhưng là để cứu chính mình.’  Cha Benigno Beltran, nhà truyền 
giáo Phi Luật Tân thuộc dòng Ngôi Lời, là một trong những linh mục xung kích, 
đã dành cả đời mình cho những người dân ngoài rìa xã hội, những người cùng 
quẫn, các nạn nhân thiên tai, những người cơ cực sống giữa đám rác. Năm 1987, 
cha Beltran lập cơ sở của mình tại Tondo, vùng phụ cận Manila, nơi hơn 1 triệu 
người sống trong túp lều, các mái nhà bất hợp pháp, và các lán trại tạm bợ làm 
bằng bất kỳ thứ gì kiếm được. Trên hết, trung tâm xã hội và kinh tế của Tondo là 
ngọn núi Smokey, đống rác âm ỉ cháy càng mở rộng phủ kín Payatas, một trong 
những bãi rác lớn nhất thế giới. 
Người dân Tondo đã học cách sống với rác thải và họ đã tồn tại. Với 25 ngàn tấn 
rác thải ở Payatas, một ‘nền kinh tế tái chế’ phồn thịnh đã xuất hiện, với đủ mọi 
người già trẻ đi nhặt các vật bằng nhựa, thủy tinh, và kim loại rồi bán lại. Một 
cuộc sống bị hạ giá sống bên cạnh những con mòng biển và chó hoang, cùng với 
mối nguy bị nhiễm độc từ khí gas độc hại, các bệnh truyền nhiễm, cũng như dễ 
sa vào đường tội phạm và mại dâm. 
Do đó, giáo xứ Chúa Kitô Phục Sinh, ở Tondo, thuộc tổng giáo phận Manila, đã 
nỗ lực đem lại cho người nghèo và người cùng khốn một hi vọng về cuộc sống 
tốt đẹp hơn, một thông điệp về phẩm giá của con cái Chúa. Cha xứ Benigno 
Beltran có niềm tin vững vàng rằng sự sống lại mà chúng ta tuyên xưng trên bàn 
thờ, có thể và phải, là một phần đời sống thường nhật của những người đàn ông, 
đàn bà, trẻ em này, nếu không họ sẽ chịu số phận sống đời ruồng rẫy, như thể 
một rác thải con người vứt đi vậy. 
Nhờ vào hành động mục vụ và xã hội mạnh mẽ, liên tục được cha Beltran thúc 
đẩy trong suốt 30 năm qua, Tondo đã trải qua sự hồi sinh và thay đổi bộ mặt. 
Nhờ cha Beltran, các chủ đề và hành động thực tế cho sự gồm tóm và phát triển 
cho tất cả mọi người – đồng tâm thức với giáo hoàng Phanxicô – đã được lan 
truyền nơi vùng ven Manila trong nhiều năm qua. 
Bằng chứng cho việc này là dự án mới nhất của vị linh mục ‘xanh’ này: 15 năm 
về trước, cha Beltran mơ về một nhà thờ hoàn toàn tương hợp với môi trường, 
nên cha bắt đầu xây dựng một công trình mới, và dù bất chấp các khó khăn trong 
việc gây quỹ, công trình vẫn tiến triển nhanh chóng và sẽ được cung hiến trong 
vòng 1 năm nữa thôi. 
Nhờ thờ mới được xây bằng rác tái chế và các chất liệu tương sinh, với các tấm 
pin mặt trời, hệ thống rãnh thoát nước mưa, cũng như các thiết bị biến rác thải 
hữu cơ thành phân bón. Máy khuếch tán được thiết kế đặc biệt để lưu thông 
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không khí, và sử dụng các nguồn năng lượng hoàn toàn có thể tái hồi, để hoàn 
toàn gìn giữ môi trường. 
Như lời trình bày với văn phòng Công lý và Hòa bình của dòng Ngôi Lời, các 
tiếp cận của cha Beltran là ‘nỗ lực biến đổi các cơ cấu bất công trong xã hội, 
thăng tiến phẩm giá con người và bảo vệ môi trường’ với niềm tin vững vàng 
rằng ‘con người đưa ra 5 chiếc bánh và 2 con cái, và Chúa Kitô làm phần còn 
lại.’ 
Người Cuba có quyền có được quyển Kinh Thánh 
Cuối cùng chính quyền Cuba cho phép phân phối Thánh Kinh cho dân chúng sau 
hàng chục năm cấm đoán.  
Một biện pháp mở ra một con đường phúc âm hóa mới, thậm chí có thể nói mở 
ra một kỷ nguyên mới cho Cuba! Từ năm 1969, chế độ của Fidel Castro cấm 
phân phối cũng như bán Thánh Kinh ở Cuba. Nhưng từ nay, theo một chương 
trình thử nghiệm, chính quyền cộng sản vừa bỏ lệnh cấm, mở một con đường 
mới cho sự tái sinh một con đường thiêng liêng đích thực. 

Trong tháng 7 đã có ít nhất 83000 quyển Thánh Kinh được Ủy ban Truyền giáo 
Quốc tế (The International Mission Boards) phân phối trên hơn 1000 giáo xứ 
khắp nước. Giai đoạn sắp tới: phân phối ít nhất 1 triệu quyển cho Cuba, đó là 
mục tiêu của Ủy ban Kinh Thánh Mỹ. 

Sự giải phóng về mặt tôn giáo này ở Cuba là một dấu hiệu tốt cho thấy sự xích 
lại gần của cộng đồng người Cuba ở Miami. Đa số người nói tiếng Tây Ban Nha 
ở thành phố này là gốc Cuba. Chế độ Fidel Castro buộc họ phải đi ra khỏi xứ 
cũng vì lý do chính là tôn giáo. Ngày nay, các thế hệ người Cuba sinh ra tại 
Florida vẫn còn giữ vết thương của cha mẹ mình, và họ cảm thấy cay đắng với 
chế độ Castro. Nếu sự giải hòa quốc gia chưa thể làm trong một tương lai gần thì 
việc từ nay hàng triệu người Cuba sẽ nhận miễn phí và hợp pháp quyển Thánh 
Kinh mà từ 50 năm nay họ bị cấm là bằng chứng cho thấy Chúa Kitô đã làm 
việc. Vào tháng 9 sắp tới Đức Phanxicô sẽ đến Cuba trước khi đến Mỹ. ngài đã 
đóng góp vào việc xích lại gần nhau của hai nước. 

Bên lề cuộc tông du: lễ đài tuyệt hảo Nu Guazú được hạ xuống để làm thực 
phẩm 

 Phải làm gì với 60 ngàn trái bắp, 20 ngàn quả bí và 
150 ngàn trái dừa? Đó là những thực phẩm mà các 
nông dân Paraguay đã biếu tặng để tạo nên lễ đài 
chính trong công viên Nu Guazú, nơi mà Đức Giáo 
Hoàng Phanxicô đã cử hành Thánh Lễ cuối cùng của 
chuyến tông du 3 quốc gia Nam Mỹ vừa qua. 
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Ngoài con số trên 1 triệu người tham dự đã được tận mắt chiêm ngưỡng cái kỳ 
công cuả nghệ sĩ Koki Ruiz, nhiều triệu người khác trên thế giới cũng bị thôi 
miên qua màn ảnh truyền hình hoặc qua các hình ảnh trên mạng xã hội, vì vẻ đẹp 
cuả chiếc lễ đài, vừa đơn giản nhưng đồng thời lại lộng lẫy và trang nghiêm. 
Cấu trúc cuả lễ đài là một cái tháp, dài 131 feet (40m) và cao 56 feet (17m ), có 
một diện tích là 4305 feet vuông (400m2). Tất cả được bao phủ bởi những trái 
ngô, dừa và bí. Ở trung tâm cao nhất là một cây thánh giá. Bên trái có hình 
Thánh Phanxicô, tên hiệu của Đức Giáo Hoàng, và bên phải là Thánh Inhaxiô 
Loyola, đấng sáng lập Dòng Tên là dòng đã gieo rắc hạt giống đức tin sang 
Paraguay. 
Ông Ruiz đã cùng với 20 người nghệ sĩ khác làm việc thiết kế và xây dựng, họ 
sử dụng 200 tình nguyện viên cho những việc trang trí bàn thờ. Nhiều người biết 
đến dự án nhờ các mạng xã hội và đã tìm đến để tham gia. 
"Với dự án này, tôi muốn chứng tỏ là nghệ thuật không dành riêng cho một thiểu 
số có tài năng. Nghệ thuật ở trong tầm tay của tất cả mọi người và nó không cần 
bất cứ điều gì lạ, nhưng chỉ cần những điều bình thường hàng ngày, và những gì 
người ta sản xuất có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật ", ông Ruiz nói. 
Ngoài những người nghệ sĩ trực tiếp nhúng tay vào tác phẩm, những nông dân đã 
hiến tặng phẩm vật cũng được thông báo về những "trân trọng và đánh giá cao 
cuả thế giới bên ngoài," ông nói tiếp. Các mạng xã hội tràn ngập hình ảnh bàn 
thờ không ngưng nghỉ trong suốt cả ngày. 
Thậm chí người ta còn tạo ra một hashtag trên Twitter để nói về nó, đó là: 
#altardemaiz ("Bàn thờ của ngô bắp") Mỗi mét vuông mặt bằng là có 1.200 trái 
dừa, dán vào nhau nhờ một loại keo đặc biệt. 60.000 trái bắp được sử dụng để 
bao quanh thềm gỗ. Loại dừa Guarani là loại dừa nhỏ và có thể để lâu đến 14 
tháng. "Nó có vỏ rất cứng có thể sơn lên dễ dàng, vì sau khi lột lớp vỏ bên ngoài, 
thì cái sọ dừa rất mịn, rất dễ vẽ", ông Ruiz giải thích. 
Lễ đài được cấu trúc bằng nhiều phần di động, dễ dàng di chuyển, nhờ đó mà 
nhiều phần đã được thiết lập và trang trí trong khuôn viên cuả đan viện 
Tañarandy ở gần đó. Mục tiêu cuả dự án là để biểu trưng cho những nền văn hoá 
đa dạng cuả quốc gia, đồng thời đề cao nền văn hoá bản xứ là Guarani. 
"Hai năm trước chúng tôi cũng đã thực hiện một dự án như thế này rồi, chỉ dùng 
những hoa trái hảo hạng mà người dân Guarani dùng, đó là bắp, bí và dừa" ông 
Ruiz nói. Những thực phẩm đó sẽ không bị bỏ phí sau khi lễ đài được tháo dỡ. 
"Dừa sẽ được lấy xuống để làm xà phòng, ngô được chế biến làm thực phẩm cho 
động vật, còn bí thì sẽ được phát cho dân quanh vùng. Người dân ở đây dùng bí 
để chế biến ra một loại mứt rất được ưa chuộng có tên là 'andai'" 



 12

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Lịch Phụng Vụ: 
_ 8/02/2015: CN XIII thường niên 
_ 8/09/2015: CN XIX thường niên 
_ 8/15/ 2015: Lễ kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời/ lễ trọng & buộc 
_ 8/16/2015: CN XX thường niên 
_ 8/23/2015: CN XXI thường niên 
_ 8/30/2015: CN XXII 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 
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  
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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 

 Đổ thừa 
"Rầm " 

Giật bắn người, tôi bật dậy từ trên giường ngủ từ tiếng dộng cửa thật mạnh làm 
rung cả căn nhà. Vừa toát mồ hôi lạnh, vừa lao xuống cầu thang tôi linh cảm 
hình như một cơn thịnh nộ của chồng tôi lại đang bắt đầu.   

"Chuyện gì vậy anh?" Thấy mặt chồng, tôi ráng trấn tĩnh hỏi.   

"Mất mẹ nó chùm chìa khoá rồi! ",  chồng tôi hầm hầm quát lên. 

Rồi anh bắt đầu đổ lỗi "Tại mẹ con you làm me lộn hồn, lộn vía nên bỏ đâu mất 
rồi. "   

Tôi nhíu mày suy nghĩ xem mẹ con tôi sáng tới giờ đã làm gì. Tôi thì đi làm cả 
đêm về, mới lên giường nằm ngủ. Hai con tôi thì đang chơi máy vi tính. Vậy mà 
mẹ con tôi có thể làm cho anh "lộn hồn, lộn vía"  thì coi bộ “nội  công” chúng 
tôi  thật là thâm hậu. 

Nén sự bực mình tôi điều tra: sáng tới giờ anh có đi đâu ra khỏi nhà không?  

"Không".   

Tôi thở phào "Vậy thì chỉ trong nhà thôi, không mất đâu. Để em và con kiếm phụ 
anh." 

"Khỏi kiếm! Tui đã lục tung hết rồi " Anh tiếp tục quát lên, nhưng tay cũng 
không ngừng lục lọi. 

Tôi không trả lời anh, lặng lẽ chia hai đứa con đi tìm chìa khóa cho ba. Chúng 
vừa tìm vừa run sợ vì lục lọi tới đâu chồng tôi la rầy tới đó khi nhìn thấy đồ chơi 
của chúng. Như thể vì chúng đã lấy chùm chìa khoá của anh đi giấu vậy.   
Không khí căng thẳng kéo dài hơn nửa tiếng. Tôi vừa tìm tòi, vừa cầu khẩn cho 
tôi tìm được. Nếu không thì mẹ con tôi "khó sống" với anh. Anh có cái tật cằn 
nhằn rất dai dẳng.  Tôi và hai đứa con đi tới, đi lui một cách rụt rè, sợ sệt, như 
muốn nín thở.    
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Tôi hỏi anh từ lúc thức dậy đã làm gì.  Rồi tôi dò theo những chỗ anh đi qua.  

Hất mạnh cái võng, "keng", trời ơi,  tôi tìm được rồi, mừng quá!  Tôi la lớn lên 
"Tìm được rồi anh ơi, con ơi!  Tìm được rồi! " 

Anh đến gần tôi khuôn mặt đầy vẻ nghi ngờ "Tìm ở đâu? " 

 "Ở trong võng chứ đâu,  anh nói anh ngồi võng mà!"   

"Xạo, sao tui tìm mấy lần không thấy? " 

"Ngộ hông, vậy em nói xạo với anh có ích lợi gì? "   

Anh vẫn  không tỏ ra vui vẻ gì, ngoe nguẩy bước đi không một lời cảm ơn, hay 
xin lỗi. Tôi cũng không màng tới thái độ của anh, thở phào nhẹ nhõm. Vậy là mẹ 
con tôi vừa "tai qua, nạn khỏi". Cảm ơn Trời đất! 

o O o 

"Em ra sân phụ sửa xe với anh đi em", chồng tôi ngọt ngào. 

"Thôi, em không biết và cũng không thích chuyện xe cộ gì đâu", tôi từ chối.   

"Đi mà.., ra ngồi coi cho anh vui cũng được mà..", anh kéo dài giọng năn nỉ.   

Bùi tai, tôi đi theo anh nhưng vẫn ỏng ẹo, giả bộ cằn nhằn "Người ta không 
muốn mà cứ bắt không hà" 

Rồi anh vui vẻ sửa xe.Vừa sửa, anh vừa luôn miệng giảng cho tôi nghe, như 
muốn truyền nghề cho tôi vậy. Chẳng có gì thú vị, nhưng tôi cũng ừ hử, vậy 
hả… cho anh vui. 

Đột nhiên, một tiếng "cụp" vang lên.  Hình như cái gì vừa bị gãy. Anh bực dọc 
nói " Mẹ nó, gãy mất tiêu rồi ".   

Tôi nhìn chăm chú "Có sao không anh?" 

Anh quát lên "Sao, sao cái gì, tại you đó!" 

Tôi tròn mắt "Sao tại em?" 

Anh lại quát lên "Vô nhà đi! Ngồi đó làm tui không tập trung được gì hết! " 

Tôi nghẹn lời,  anh năn nỉ tôi ra với anh cho vui, đâu phải là tôi muốn. Rồi bây 
giờ...! 

Biết anh đang bực mình, tôi kềm lòng không muốn đổ dầu vào lửa. Nhưng vì quá 
ấm ức, tôi đi vào nhà vừa đi, vừa lẩm bẩm "Hở ra là đổ thừa, đổ thừa."   

Anh nhìn theo với đôi mắt tức tối .    

Thế đó, vợ chồng sống với nhau bao năm, hình như tôi cũng đã quen với vai 
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trò của mình. Tôi là nguồn vui của anh khi vui, cũng là người để anh trút giận 
khi bực mình.  Nhiều khi nghĩ đến cái thói hay "đổ thừa " của chồng, tôi thấy 
mắc cười nhiều hơn giận. Mà có giận cũng huề nhanh thôi. Gây gổ giữa vợ 
chồng cũng như mâm cơm mỗi ngày có thêm trái ớt cay. Ăn thì cay chảy cả nước 
mắt, hít hà luôn. Mà không ăn thì... nhớ không chịu nổi? 

Trương Mỹ Vân 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Bi thảm vụ án cô gái gốc Việt thuê sát thủ giết cha mẹ 

Cô con gái của một gia đình mẹ người Việt và bố người Việt gốc Hoa tại Canada 
đã thuê sát thủ giết cha mẹ mình. Nhiều chi tiết trong vụ án chấn động này mới 
được tiết lộ. 

 
Jennifer Pan. Ảnh: Tòa án Ontario 
Đối với cha mẹ, Jennifer Pan, 28 tuổi, từng coi như cô 
con gái “vàng”. Cô gái trẻ gốc Việt sống ở thành phố 
Markham - phía bắc Toronto, là sinh viên hạng A tại 
một trường Công giáo rồi giành học bổng và sớm được 
nhận vào đại học. Theo đúng nguyện vọng của cha, Pan 

tốt nghiệp ngành dược uy tín của Đại học Toronto và không khó tìm được một 
chỗ tại bệnh viện SickKids. 
Thành tích của Pan khiến cha mẹ cô – bà Bích Hà và ông Huei Hann Pan, vô 
cùng tự hào. Là người nhập cư Toronto từ Việt Nam, làm việc cho một nhà sản 
xuất phụ tùng ô tô, họ không thể không vui khi 2 đứa con có thể có một tương lai 
tươi sáng vốn là ao ước của bất cứ bậc làm cha làm mẹ nào. 
Tuy nhiên, bảng thành tích hoàn hảo đó của Pan chỉ là sản phẩm của sự dối trá. 
Thực tế, cô đã không tốt nghiệp trung học hay theo học Đại học Toronto như 
những lời đã nói với cha mẹ. Kết cục của lời nói dối này thực sự gây choáng 
váng. 
Phiên tòa xử Pan thuê sát thủ giết cha mẹ kết thúc từ tháng 1 với mức án khá 
nặng dành cho cô con gái độc ác. Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện liên quan tới vụ 
án hy hữu này với những chi tiết chưa từng được tiết lộ mới được phóng viên 
Karen Ho của tạp chí Toronto Life công bố vào tuần trước. 
Karen Ho đã khai thác mọi ngóc ngách trong câu chuyện từ những người bạn 
học của Pan và hồ sơ tòa án. Sự thật nằm ngoài sức tưởng tượng: Thực tế đứa 
con vàng không hề tồn tại. Lời nói dối của Pan được thể hiện một cách chuyên 
nghiệp từ rất sớm với những giấy tờ giả mạo từ báo cáo, thư từ học bổng, bảng 
điểm đại học… 
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Ho cho biết trường trung học của Pan có thể coi là nơi hoàn hảo cho một sinh 
viên như cô: một người thân thiện, cô dễ dàng kết bạn với các chàng trai, cô gái, 
người châu Á, người da trắng, vận động viên, mọt sách, người ham mê nghệ 
thuật… Ngoài giờ học, Pan bơi và luyện võ wushu. Tuy nhiên, có một góc khuất 
mà không ai biết tới trong cô gái thân thiện này, đó là sự giày vò bên trong, tự ti 
và nghi ngờ bản thân. “Có những vết cắt trên cánh tay của Pan cho thấy trạng 
thái trầm cảm” – Ho tiết lộ. 
Pan thực sự chưa bao giờ học đại học. Cô cũng chưa bao giờ tốt nghiệp trung 
học. 
“Cha mẹ Pan muốn con gái phải là một sinh viên hạng A” – Ho viết – “Thực tế, 
cô toàn được điểm B. Thực tế với phần đông bọn trẻ, điểm B cũng là một thành 
tích đáng ghi nhận nhưng điều này được coi là không thể chấp nhận trong gia 
đình nghiêm khắc của Pan. Thế nên, Pan cứ phải “sửa” phiếu thành tích học tập 
của mình hết lần này tới lần khác trong những năm trung học. 
Thực ra, với thành tích hạng B cũng đủ để Pan sớm được nhận vào Đại học 
Ryerson ở Toronto, tuy nhiên cô đã trượt cuộc thi toán cuối cấp và không thể tốt 
nghiệp được trung học. Do đó, cánh cửa đại học cũng khép lại. Tuyệt vọng trong 
nỗ lực ngăn cha mẹ biết được kết quả học tập của mình, Pan nói dối là sẽ bắt đầu 
học tại Ryerson vào mùa thu. 
Cô nói dự định sẽ học 2 năm sau đó học lên chương trình dược của Đại học 
Toronto, đúng như kỳ vọng của cha. Ông Hann đã rất vui mừng và thưởng cho 
cô “con gái rượu” máy tính xách tay mới. Sau đó, Pan lại phải vật lộn để cho cha 
mẹ tin rằng mình đang sống cuộc đời của một sinh viên và phải giả mạo giấy tờ 
để thuyết phục cha là mình giành được học bổng 3.000 USD. Tất cả các trò lừa 
dối của Pan đều qua mắt được cha mẹ và đến lễ tốt nghiệp, cô nói với họ rằng 
không có đủ vé cho buổi lễ nên họ không thể tham dự. Tuy nhiên, cái kim trong 
bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, theo nhà báo Ho, cha mẹ Pan bắt đầu nghi ngờ và 
theo dõi cô. Sự thật phơi bày nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Khi cô gái thú 
nhận, cuộc sống của cô trở nên bức bối hơn. 
Cha mẹ của Pan đã nuôi dạy cô và anh trai, Felix, tin vào sự quan trọng tối 
thượng của thành công học tập. Hai đứa con bị hạn chế các hoạt động đến mức 
thấp nhất. Cả hai đều “được lệnh” phải dồn tất cả vào học. Ngoài các hoạt động 
ngoại khóa của trường như trượt băng nghệ thuật, piano, võ thuật và bơi lội, Pan 
bị cấm tham dự thêm bất cứ hoạt động nào khác được cha mẹ cho là không phục 
vụ cho một tương lai tươi sáng. Tất nhiên, những đứa trẻ trong ngôi nhà cũng 
không bao giờ biết tới hẹn hò. 
Trong ngôi nhà ở Markham còn trưng bày nhiều chiếc cúp giải thưởng của Pan. 
Khi biết được sự thật, cha mẹ còn cấm đoán nghiêm ngặt hơn đối với đứa con gái 
họ cho là đã hư hỏng. Pan bị cấm dùng điện thoại di động, máy tính xách tay 
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và cả hẹn hò với bạn trai Daniel Wong. Pan bắt đầu nghĩ rằng cuộc sống của 
mình sẽ tốt hơn biết bao nếu không có cha mẹ. Và với sự giúp đỡ của Daniel, cô 
lập mưu giết cha mẹ để thoát khỏi cuộc sống cầm tù trong chính ngôi nhà mình. 
Chuyện sau đó được mô tả rất khủng khiếp trên Toronto Life và trước đó trong 
phiên tòa. Trong vụ giết người được lên kế hoạch giống như một vụ cướp, Pan 
đóng vai nhân chứng bất lực trong khi 3 kẻ giết thuê gồm David Mylvaganam, 
Lenford Crawford và Eric Carty (bị cáo buộc), bắn chết người mẹ mình và gây 
thương tích nặng cho người cha. Pan còn gọi 911 để vụ án có vẻ “thật” hơn. 
Tuy nhiên, sự thật đã không thể qua mắt được giới điều tra. Tòa án ở Ontario hồi 
tháng 1 đã buộc tội Pan và 3 đồng phạm phạm tội giết người cấp độ 1 và cố sát. 
Tất cả đều bị án tù 25 năm. Carty, người không nhận tội, sẽ được xét xử riêng. 
Đây là một vụ án hy hữu gây chấn động dư luận. Ngoài lên án hành động mất 
nhân tính của cô con gái, nhiều người lại bàn tới câu chuyện áp lực gánh nặng 
lên con gái từ những bậc cha mẹ nhập khiến con cái họ bị “mắc kẹt” trong những 
giấc mơ của cha mẹ. 
Đỗ Quyên (Theo Washington Post) 
 
Đi tìm hạnh phúc trong... ngôi nhà lá 

Jon Watkinson (phải) và người dẫn chương 
trình của kênh Channel 5 
 
Một giám đốc ngân hàng 27 tuổi, từng kiếm 
được hơn 75.000 bảng/năm (tương đương 2,5 
tỉ đồng), từng sống trong một căn hộ sang 
trọng giữa lòng thủ đô London, Anh. Người 
đàn ông sớm thành đạt ấy đã quyết định từ bỏ 
tất cả để tìm kiếm một cuộc sống bình yên 

hơn trên một hòn đảo biệt lập ở miền nam nước Lào. 
Anh là Jon Watkinson, hiện giờ 31 tuổi. Cách đây 4 năm, Jon từng mua vé một 
chiều tới Bangkok, rồi đi du lịch các nước Đông Nam Á. Kết thúc chuyến đi, anh 
quyết định định cư lại trên hòn đảo Don Det nằm trên sông Mekong, đoạn chảy 
qua miền nam nước Lào. 
Giờ đây, đã 4 năm trôi qua và Jon không hối tiếc về quyết định của mình, anh 
nói rằng anh chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như bây giờ. Cuộc sống của Jon 
giờ đơn giản hơn rất nhiều, hàng ngày anh tự đi bắn chim, bắt cá, bẫy ếch làm 
thức ăn, tắm rửa ở ngoài sông và sống mà không cần đến những thiết bị điện tử 
thông minh. 
Điều duy nhất Jon cảm thấy nhớ nhung về cuộc sống trước đây, đó là người thân 
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và bạn bè ở Anh, tuy vậy, Jon tin rằng mọi sự lựa chọn đều có cái giá riêng của 
nó và so với những gì anh đang được hưởng, thì cái giá phải trả là hoàn toàn 
xứng đáng. 
Jon chia sẻ rằng cuộc sống ở London dù gặt hái nhiều thành công nhưng càng lúc 
càng khiến anh cảm thấy không vui, như thể bị mắc kẹt trong vòng mưu sinh. 
Jon từng xuất hiện trong bộ phim tài liệu “Cuộc sống mới ở nơi hoang dã” phát 
trên kênh Channel 5 (Anh) để chia sẻ về câu chuyện đời mình. 
Anh cho biết: “Đã có lúc, từ thứ 2 tới thứ 6, tôi cảm thấy ghê sợ giây phút phải 
thức dậy để đi làm. Tôi bước lên tàu điện ngầm và nhìn thấy xung quanh mình 
cũng là những nhân viên văn phòng, đồng phục chỉnh tề, nhưng gương mặt xám 
xịt, chẳng thể thấy ở họ khao khát sống trọn vẹn. Tôi hiểu rằng mình đang cần 
một sự thay đổi về hướng đi trong cuộc sống”. 
Sau khi bỏ việc và bán nhà, Jon lên đường đi du lịch Đông Nam Á. Sau khi đến 
đảo Don Det - nơi dân số chỉ có 400 người, anh quyết định ở lại đây. Don Det có 
người dân thân thiện và đời sống giản dị, thanh bình. 
Sau 4 năm sống ở Don Det, giờ đây Jon hoàn toàn đổi khác: “Đây chính là nơi 
mà tôi muốn cắm rễ thật sâu, sống thật khác. Tôi yêu nơi này, tôi mắc nợ nơi 
này. Don Det đã giúp tôi lấy lại niềm tin vào cuộc sống và chính bản thân mình”. 
Don Det là một hòn đảo yên bình, người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp, 
cảnh vật thiên nhiên rất xinh đẹp. Khi quyết định ở lại đây, Jon đã dựng cho 
mình một ngôi nhà bằng tranh tre nứa lá. 
Trong cuộc sống hiện tại, Jon gần như sống tự cấp tự túc, anh không còn phải lo 
nghĩ gì. Giờ đây, anh tự đi bắn chim, bắt cá, bẫy ếch, trồng rau… 
Jon hàng ngày ra sông tắm giống người dân bản địa. 
Jon khẳng định chưa bao giờ anh thấy hạnh phúc và cuộc sống có ý nghĩa như 
bây giờ. Ở đây, mỗi khi nhà nào có việc gì, dân làng lại cùng tới giúp. 
Ban đầu, Jon cũng gặp phải một số khó khăn khi phải thích nghi với cuộc sống 
mới. Có lúc mưa to, trong nhà và ngoài sân… ướt như nhau. Jon đã nhận được 
sự giúp đỡ của người dân bản địa. Thấy anh vất vả loay hoay sửa mái nhà, họ đã 
tự rủ nhau tới giúp anh. 
Khi mới tới Don Det, Jon gần như không biết tự làm một việc gì, mọi thứ đều xa 
lạ đối với anh, dân làng đã trìu mến coi anh như một “đứa trẻ to xác”, tận tình 
dạy anh từ những việc nhỏ, như cách điều khiển trâu, sử dụng dao rựa khi đi 
rừng… 
Giờ đây, Jon cảm thấy cuộc sống không có TV, điện thoại, máy tính… hoàn toàn 
dễ chịu bởi anh có đủ thứ việc thú vị để làm. Cuộc sống ở Don Det không đòi hỏi 
phải chi dùng nhiều, vì vậy, những áp lực về kinh tế là gần như không có. 
Giờ đây, mỗi ngày Jon đều có thời gian để thảnh thơi chạy bộ - một hoạt động 
yêu thích của anh. Jon khẳng định anh sẽ sống ở đây lâu dài và bất cứ người 
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phụ nữ nào muốn gắn bó với anh đều phải có cùng ý nguyện sống giống anh - 
sẵn sàng gắn bó với Don Det trọn đời. 

Bích Ngọc 
Theo Daily Mail 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
 


