
 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giờ Lễ Chủ Nhật 

-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 
Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ  Chủ Tịch  Nguyễn B. Sương 
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Thánh Thể: Vũ T Kim Oanh  951-375-6687 
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                       Chris Phan       951-816-2889 
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Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Bá Tòng 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 220 05/24/2015 

Bản Tin Hàng Tuần 
CN CHÚA THÁNH THẦN 

HIỆN XUỐNG 
  

TIN MỪNG 

Ga 20, 19-23 

Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong 
tuần, những cửa nhà các môn đệ họp 
đều đóng kín, vì sợ người Do-thái, 
Chúa Giêsu hiện đến, đứng giữa các 
ông và nói rằng: "Bình an cho các 
con!" Khi nói điều đó, Người cho các 
ông xem tay và cạnh sườn Người. 
Bấy giờ các môn đệ vui mừng vì xem 
thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo 
các ông rằng: "Bình an cho các con! 
Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai 
các con". Nói thế rồi, Người thổi hơi 
và phán bảo các ông: "Các con hãy 
nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội 
cho ai, thì tội người ấy được tha. Các 
con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm 
lại".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
ĐẤNG PHÙ TRỢ 
Chúa Giêsu về trời, thiên thần Gabriel đón hỏi Chúa rằng: Vậy mọi người có hiểu 
biết tình yêu của Ngài dành cho họ không?  
Chúa Giêsu trả lời :Không, chỉ có một nhóm nhỏ hiểu biết thôi.  
Thiên thần Gabriel giật mình lo ngại và hỏi Chúa: Vậy số còn lại làm sao họ có 
thể biết?  
Chúa Giêsu đáp rằng: Nhóm người đó sẽ nói với họ.  
Thiên thần nói nhưng nếu họ làm Ngài thất vọng hay nếu họ chán nản thì sao? 
Chúa có làm lại một chương trình khác không?  
Chúa nói: Ta hoàn toàn tin tưởng vào họ sẽ không để Ta thất vọng. 
Sau khi Chúa về trời, Ngài đã sai Chúa Thánh Thần xuống trên các Tông đồ để 
giúp các ngài đủ sức mạnh tiếp tục đi truyền rao chân lý tin mừng. Nhóm nhỏ 12 
Tông đồ được Chúa ủy thác, họ như men trong bột. Họ đã tiếp tục đốt lên ngọn 
lửa mà Chúa trao ban để giúp lửa cháy lên lan tràn. Ngày Lễ Ngũ Tuần, ơn Chúa 
Thánh Thần như hình lưỡi lửa đáp xuống trên các Tông đồ. Các Ngài lãnh nhận 
tràn đầy sức mạnh và hăng hái ra đi rao giảng tin mừng Chúa Giêsu chịu đóng 
đinh, đã chết và đã sống lại. Hãy sám hối và tin vào Tin mừng. 
Chúa Thánh Thần là nguồn sinh lực đã khai mở Giáo Hội với một nguồn sức 
mới. Các Tông đồ được lãnh nhận những ân huệ khác nhau: người được ơn nói 
tiếng lạ, kẻ được ơn chữa bệnh, người nói tiên tri và người được ơn làm phép 
lạ. Mỗi người được ban cho tùy theo ơn Chúa Thánh Thần để sinh lợi ích chung 
cho Giáo Hội. 
Chúa Giêsu đặt niềm tin tưởng và vào sự nhiệt thành của các Tông đồ, các môn 
đệ và những người tin theo Chúa. Biết rằng ngay từ những giây phút đầu tiên, 
Giáo Hội đã gặp phải biết bao gian khổ, chống đối, bắt bớ, tra tấn, giết chóc… 
nhưng sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thắng vượt tất cả. Chúa Thánh Thần 
tiếp tục hoạt động trong Hội Thánh qua các thế hệ. Giáo Hội vẫn nỗ lực không 
ngừng truyền rao chân lý Phúc âm. Hiện nay có gần hai tỷ người đã được nhận 
biết Chúa. 
Chúng ta thấy có nhiều tổ chức xã hội, đảng phái chính trị hay kinh tế thương 
mại luôn trong tư thế tranh đua và lập thành tích. Kinh nghiệm cho chúng ta thấy 
rằng nếu nhiều người quy họp lại trong cùng một băng nhóm hay một đoàn thể 
chính trị mà xoay lưng lại với nhau để mỗi người nhìn về một hướng thì dễ bề 
phân rẽ. Khi sự liên đới ràng buộc không còn, thì mỗi người sẽ bung ra chạy theo 
những khuynh hướng khác nhau. Những chính sách, luật lệ và nguyên tắc của 
mỗi chế độ chính trị và tổ chức xã hội có thể thay đổi theo tâm thức và thị hiếu 
của con người từng thời đại. Nhưng đối với các Kitô hữu, xưa cũng như nay, 
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niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh không thay đổi. Chúng ta có thể thay đổi cách 
thế thực hành đạo, các phương tiện và cơ cấu tổ chức. Chúa Kitô hôm qua, hôm 
nay và mãi mãi luôn hiện hữu. 
Mỗi cộng đoàn giáo xứ bao gồm nhiều thành viên. Mỗi thành viên có những ân 
điển đặc thù về nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Mỗi người khác nhau từ dòng 
dõi, gia cảnh, trình độ học vấn, kiến thức, sự hiểu biết và nơi môi trường văn hoá 
riêng biệt. Mỗi người có cá tính và bản sắc riêng nhưng chúng ta cùng chung một 
niềm tin vào Chúa Kitô: Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại 
có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân 
thể, thì Đức Kitô cũng vậy (1 Cr 12,12). Chúng ta cùng sống chung trong một 
cộng đoàn giáo xứ. Cuộc sống đạo của mỗi thành viên cần được thấm nhuần vào 
các sinh hoạt chung. Nhưng điều quan trọng là mỗi người phải tự đứng trên đôi 
chân của mình. Đời sống đạo đức và nhân cách phải tự rèn luyện và vun xới. 
Chúng ta không thể vay mượn hành động sống đạo và hành đạo.  
Hạt giống đức tin tiếp tục triển nở qua các thời đại. Mỗi người chúng ta hãy góp 
chút công sức để Giáo Hội được phát triển không ngừng. Chúng ta không thể 
trốn tránh trách nhiệm và ỷ lại vào người khác. Mỗi người đều lãnh những ơn 
khác nhau, kẻ nhiều người ít nhưng ai cũng lãnh nhận. Hãy cho nhưng không  
những gì chúng ta sẽ lãnh nhận nhưng không. Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần 
Chúa xuống tràn ngập tâm hồn chúng con để chúng con ra đi làm nhân chứng 
cho Chúa. 

LM Giuse Trần Việt Hùng 

 
SỐNG ĐẠO 

Hai “người mẹ” có hơn 50 con tại Tà Nung 
Khoảng 8 giờ sáng, chúng tôi bắt đầu lên đường thăm Nhóm trẻ tư thục Nhân 
Đạo (tên gọi thân thương là mái ấm Nhân Đạo) do các nữ tu dòng Nữ Tỳ Chúa 
Thánh Thần quản lý, nằm tại xã Tà Nung, cách trung tâm Đà Lạt khoảng 20km. 
Con đường dẫn đến nhóm trẻ được trải nhựa, tuy không rộng lắm nhưng đẹp và 
dễ đi. 
Sau hơn nửa tiếng đồng hồ di chuyển, chúng tôi đến nơi. Cách nhà thờ giáo xứ 
Tà Nung khoảng 100m, mái ấm là một căn nhà nhỏ với hàng rào trồng nhiều loại 
hoa. Bên cạnh ngôi nhà là một thửa vườn nhỏ trồng đủ các loại rau và hoa. Tấm 
biển “Nhóm trẻ tư thục Nhân Đạo” đã cũ sờn, cảm giác như đã trên 20 năm. 
Từ bên hông nhà, Sơ Khoe ra tiếp chúng tôi, niềm nở mời chúng tôi vào nhà. Dù 
đã hơn 60 tuổi cùng vóc dáng lam lũ vất vả, từ con người của chị nữ tu này vẫn 
toát lên một vẻ chân chất, tươi trẻ và nồng nhiệt đặc biệt. Chúng tôi được mời 
vào phòng khách, căn phòng đơn sơ nhưng sạch sẽ ngăn nắp. 
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Theo yêu cầu của chúng tôi, Sơ bắt đầu giới thiệu về mái ấm và công việc phục 
vụ mái ấm, mà theo Sơ là “công việc nhỏ bé có đáng kể gì đâu”. Mái ấm đã mở 
ra được 21 năm, hiện nay có 27 em là cô nhi và 25 em suy dinh dưỡng được gửi 
nhà trẻ, tất cả các em đều là người dân tộc thiểu số. Các em mồ côi đến từ nhiều 
huyện khác nhau trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Đàm Ròn, Lạc Dương… có 
khi được các cha giới thiệu, có khi các Sơ tìm thấy… Các cô nhi được các Sơ 
nhận về, nuôi nấng cho đến khi các em trưởng thành, học xong đại học và có 
việc làm. Bé nhỏ nhất được 4 tuổi và có hai em lớn nhất, đang học đại học, cao 
đẳng, em trai học ngành điện còn em gái học điều dưỡng, một số em trưởng 
thành đã có việc làm, lập gia đình. Sơ kể, khoảng mỗi tháng một lần các em “đại 
học” vẫn gọi về nhà, trước là hỏi thăm, sau là… xin gạo, xin nắm muối, xin học 
phí, xin tiền tài liệu… Nghe giọng kể có chút “giận dỗi” của Sơ, chúng tôi 
thoáng cảm nhận được sự tự hào về thành công của hai người con mà hai Sơ đã 
cưu mang, yêu thương mười mấy năm trời. 
Làm “mẹ” của gần 30 cô nhi, hai “người mẹ đặc biệt” này (Sơ Khoe và Sơ Hiền) 
phải vất vả trăm bề. Với nguồn thu nhập chính từ khoảng hơn một sào cà phê, 
năm nay lại mất mùa, rớt giá, khó khăn càng thêm chồng chất lên đôi vai của các 
Sơ. Chưa kể tiền thức ăn, mỗi tháng các Sơ phải lo 4 tạ gạo, phải lo học phí cho 
các em trong độ tuổi đến trường. Trung bình chi phí cho mỗi em học sinh cấp I là 
1 triệu đồng/tháng, các em lớp lớn thì chi phí tăng lên. Vì không thể đóng toàn 
bộ chi phí học bán trú cho các em, mỗi em học bán trú phải mang theo cơm trưa, 
để khi các bạn khác ăn cơm bán trú thì mình ăn cơm mang theo để các Sơ giảm 
chi phí. 
Nghĩ đến tâm trạng của một người mẹ không đủ khả năng đóng tiền cho con để 
có bữa cơm như chúng bạn, hẳn trong chúng ta cũng không khỏi nghẹn ngào. 
Cặp, sách học các em cũng phải dùng đồ cũ của các anh chị. Vào năm học tới 
đây, không biết có tiếp tục đổi sách mới nữa không, nếu có thì mái ấm lại phải 
gánh thêm một khoản chi phí không nhỏ vào đầu năm học. Chưa kể tiền giày 
dép, quần áo,… 
Đối với các em, mỗi năm một lần, vào dịp Giáng Sinh, các Sơ thường mua cho 
mỗi em một món mới, mà theo Sơ, “để chúng nó có đồ mới, để chúng nó vui”. 
Có năm, các Sơ mua giày, năm thì mua cái áo, cái quần,… Vì vậy, dịp Giáng 
Sinh cũng chính là dịp Tết của các em. Năm vừa qua, vì không có điều kiện, Sơ 
nói: “Năm nay không được như các năm trước, tụi con ráng nha, không có đồ 
mới.”. Tiếng “dạ” ngoan ngoãn vang lên và nhỏ hơn thường ngày. 
Sau tiếng “dạ” nho nhỏ ấy, không hiểu sao hai Sơ cũng ráng chắt chiu được 
khoảng ba triệu, rồi lên thành phố mua cho mỗi em một đôi giày tại quầy bán 
giày mà chủ quán cũng là người Công Giáo. Móc hết túi này túi kia cũng không 
đủ trả cho tổng số tiền khoảng 4 triệu, Sơ đành xin nợ một triệu. Biết các sơ 
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khó khăn, chị tặng số tiền còn thiếu, coi như làm quà Giáng Sinh cho các em. Và 
còn nhiều lần khác, các Sơ vẫn phải “vừa mua vừa xin” để lo cho các em. Chính 
sự hy sinh, nhẫn nại xuất phát từ tình yêu thương của các Sơ mà các em ngày 
càng ngoan hơn, biết tiết kiệm và quan tâm đến nhau hơn. Để các Sơ bớt phần 
nào gánh nặng, ngoài giờ học các em lớn còn phụ giúp các Sơ các công việc của 
mái ấm, trong đó có chăm sóc các bé ở nhà trẻ. 
Nhà trẻ của các Sơ hiện tại nuôi 25 em, từ 15 tháng đến 3 tuổi, tất cả đều là con 
em của các gia đình dân tộc ít người trong xã. Các bé trước đây đều bị suy dinh 
dưỡng nặng, gia đình gặp rất nhiều khó khăn, nhất là về kinh tế. Mỗi buổi sáng, 
trước khi đi rẫy, cha mẹ mang các em đến gửi, các Sơ lo hoàn toàn việc ăn uống, 
chăm sóc, sinh hoạt và tắm rửa trong ngày. Chiều đến, khi đi rẫy về, phụ huynh 
ghé lại đón các em. Đặc biệt, công việc chăm sóc các em suy dinh dưỡng và non 
tháng thêm phần vất vả. Nào khóc, nào quấy, nào la hét, đến nỗi các em được 
cha xứ ưu ái đặt tên “Đội kèn tí hon”. Hơn nữa, các Sơ cũng không yêu cầu thu 
bất kỳ khoản phí nào. Tuy nhiên gia đình đóng góp đôi chút tùy theo khả năng 
của họ. 
Lo lắng nhất của các Sơ về các bé ở nhà trẻ chính là nguồn sữa, để các bé có thể 
phát triển như các trẻ em khác, đặc biệt là về thể chất. Sơ kể, chi phí sữa bột và 
sữa hộp hiện nay là rất lớn và bắt buộc phải có vì các bé đang ở tuổi phát triển 
cần đầy đủ dinh dưỡng. Cặm cụi chăm sóc từng bữa, lại phải đổi món thường 
xuyên để cung cấp đủ chất dinh dưỡng và các bé cảm thấy dễ ăn hơn, các Sơ 
cũng tập dần cho các bé ăn cơm. Có lần, nhà sắp hết sữa mà lại đang khó khăn, 
chưa biết thế nào thì lại có ân nhân đến tặng mấy thùng sữa. Sơ tâm sự: “Thôi thì 
mình cũng ráng lo hết sức, cái nào không lo được thì xin Chúa cách này cách 
khác lo cho các em”. 
Một điều ngạc nhiên thú vị là các em trong mái ấm, sau khi học xong, có việc 
làm, lập gia đình, lại gửi con mình cho các Sơ nuôi. Vậy là trong mái ấm của các 
Sơ không chỉ nuôi các em, mà đến đời con, các Sơ cũng sẵn sàng đón nhận. Vào 
dịp cuối năm học, nhìn thấy các bé trong nhà trẻ đều khỏe mạnh đáng yêu, chúng 
tôi thầm cảm phục tinh thần phục vụ âm thầm và khiêm tốn của các Sơ. 
Nói nhiều về các em nhưng các Sơ không hề đề cập đến bản thân mình. Khi nghe 
kể về các bé suy dinh dưỡng, rồi nhìn dáng vẻ lam lũ, vất vả đầy khó nhọc của 
các Sơ, chúng tôi thấy được sức mạnh của Tình Yêu và Lòng Tin đã đưa các Sơ 
vượt qua mọi khó khăn về kinh tế, sức khỏe để truyền tình yêu Chúa đến cho thế 
hệ của các bé Không muốn lên báo chí, truyền hình, các Sơ muốn làm việc âm 
thầm, lặng lẽ. Được khuyên vì lợi ích của các em, cũng tạo điều kiện để mọi 
người cùng chia sẻ tình thương với nhau nên việc làm cho nhiều người biết hoàn 
cảnh trong mái ấm là cần thiết. Từ đó, qua Sơ và qua họ, Thiên Chúa lan truyền 
tình yêu của Ngài giữa thế giới. 
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Hiện tại, các Sơ đang cần: Máy nước nóng năng lượng mặt trời và thuốc men 
phòng khi đau ốm. Nhu cầu hàng tháng của mái ấm gồm: Sữa cho các bé, gạo, 
thực phẩm, nhu yếu phẩm (kem đánh răng, xà bông,…). Vào đầu năm học cần 
giày dép, quần áo, cặp, sách vở, đồ dùng học tập, học bổng cho các em ở mái ấm 
(học phí, chi phí đóng đầu năm học, chi phí học bán trú tại trường),… 
Các nhà hảo tâm nếu có điều kiện xin liên hệ: Sơ Anna Nguyễn Thị Khoe, Nhóm 
trẻ tư thục Nhân Đạo, tổ 17, thôn 3, xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng. Điện Thoại: 0633 595027; đi động: 01688 766 567. Hoặc qua Văn phòng 
Bác Ái Xã Hội – Caritas Đà Lạt, điện thoại: 0633 511 185; 
Email:vpbaxhdl@gmail.com. Số Tài Khoản: Ban BAXH-Caritas Đà Lạt; TK: 
88526339; Tại ngân hàng Á Châu chi nhánh Lâm Đồng. 

Đà Lạt, 25/4/2015 
Martino TN, Caritas Đà Lạt 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Thánh lễ phong Hiển thánh cho bốn nữ tu 
VATICAN. Lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 17.05.2015, Lễ Chúa Thăng Thiên, ĐTC 
Phanxicô đã chủ sự thánh lễ trọng thể tại Vatican để tôn phong 4 vị chân phước 
lên bậc hiển thánh: cả 4 vị đều là nữ tu. 
Hình của các vị được treo trên mặt tiền Đền thờ Thánh Phêrô. Đồng tế với ĐTC 
trong thánh lễ có 30 HY, 90 GM và rất đông các linh mục, trước sự hiện diện của 
khoảng vài chục ngàn tín hữu. 
Sau kinh cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, ĐHY Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ 
Phong thánh, tiến lên trước ĐTC và xin ngài ghi tên 4 vị chân phước vào sổ bộ 
các thánh theo lời thỉnh nguyện của toàn thể các tín hữu Kitô. Rồi ĐHY trình bày 
vắn tắt tiểu sử 4 vị chân phước. 
Đầu tiên là chân phước Jeanne Emilie de Villeneuve, vị sáng lập dòng các nữ tu 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội ở thành Castres bên Pháp. Tiếp đến là nữ tu 
Maria Alfonsina Danil Ghattas, sinh tại Giêrusalem, vị sáng lập Dòng các nữ tu 
Đa Minh Mân Côi. Thứ ba là nữ tu Mariam Baouardy, dòng Cát Minh ở 
Bethelehem, một nhà thần bí được mang 5 dấu thánh. Cuối cùng là nữ tu Maria 
Cristina Brando, người Italia, sáng lập dòng các nữ tu Hy lễ Đền Tạ Chúa Giêsu 
Thánh Thể. 
Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho Công Giáo tại Trung Quốc 

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến chung ngày 20-5-2015, tại Quảng trường Thánh 
Phêrô, ĐTC nói: 

“Ngày 24-5 này, với lòng sùng mộ, các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc khẩn 
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cầu Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu Kitô, được tôn kính tại Đền thánh Đức Mẹ Xà 
Sơn (Sheshan) ở Thượng Hải. Nơi pho tượng được đặt trên Đền Thánh, Đức Mẹ 
giơ cao Chúa Con, giới thiệu Người cho thế giới, với đôi tay rộng mở, như một 
cử chỉ yêu thương và từ bi. Cả chúng ta cũng sẽ khẩn cầu Mẹ Maria phù giúp các 
tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc luôn luôn là những chứng nhân đáng tin cậy 
về tình yêu thương xót của Chúa giữa lòng dân tộc của họ và sống hiệp nhất 
trong tinh thần với Đá Tảng Phêrô, trên đó Giáo Hội được thiết lập”. 

Trong thư gửi các tín hữu Công Giáo tại Trung Quốc công bố hồi năm 2007, 
ĐGH Biển Đức 16 đã đề nghị toàn thể Giáo Hội chọn ngày 24-5 hàng năm, lễ 
Đức Mẹ Phù Hộ các tín hữu, làm ngày cầu nguyện cho Giáo Hội tại Hoa Lục. 

Trong những năm qua, vào ngày này, Nhà cầm quyền Trung Quốc thường cấm 
cản không cho các tín hữu Công Giáo từ những nơi khác ở Trung Quốc đến Đền 
Thánh Đức Mẹ Xà Sơn ở ngoại ô Thượng Hải để hành hương và cầu nguyện 
kính Đức Mẹ. 

Riêng giáo phận Thượng Hải, sau khi Đức Cha Alois Kim Lỗ Hiến qua đời ngày 
3-5-2013 lúc 97 tuổi, Giáo phận này không có chủ chăn chính thức. Đức GM 
Phụ Tá Tadeo Mã Đại Thanh (Ma Daqin), vì tuyên bố ngưng hoạt động cho Giáo 
Hội Công Giáo yêu nước vào cuối buổi lễ thụ phong GM, nên ngài bị Nhà Nước 
Trung Quốc quản thúc tại Đại chủng viện Xà Sơn và không cho ngài thi hành sứ 
vụ thánh. 

ĐTC: xin phép, cám ơn và xin lỗi duy trì hạnh phúc gia đình 
Xin phép, cám ơn và xin lỗi là ba từ giúp chúng ta bước vào trong tình yêu của 
gia đình, duy trì cuộc sống hạnh phúc và bình an trong gia đình và trong xã hội, 
vì chúng giúp tránh các rạn nứt có thể trở thành các hố sâu ngăn cách. Vì thế 
đừng bao giờ kết thúc ngày sống trong gia đình mà không làm hòa với nhau.  
ĐTC Phanxicô đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương 
trong buổi tiếp kiến chung ngày 13-5-2015. 
Trong bài huấn dụ ĐTC đã khai triển đề tài Gia đình và ba lời nói viết trên cửa: 
Xin phép, cám ơn và xin lỗi. ĐTC nói: 
Bài giáo lý hôm nay giống như cửa vào của một loạt các suy tư về cuộc sống gia 
đình, cuộc sống thực tế của nó với các thời điểm và các biến cố. Trên cánh cửa 
này có viết ba từ: “Có đuợc phép không?”, “cám ơn”, “xin lỗi”. Thật thế các từ 
này mở ra con đường giúp sống hạnh phúc trong gia đình. … 
Chúng là các từ đơn sơ, nhưng thực thi chúng thì lại không đơn sơ như thế! 
Chúng gói ghém một sức mạnh lớn: sức mạnh gìn giữ gia đình cả qua hàng ngàn 
khó khăn và thử thách; trái lại việc thiếu chúng, từ từ mở ra các nứt rạn có thể 
làm cho nó sụp đổ.  
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Các GM Virginia kêu gọi thay đổi án tử hình 
Trong thông cáo công bố hôm 06.05 vừa qua, các GM thuộc hai giáo phận 
Richmond và Arlington của bang Virginia nói rằng nay đã đến lúc thay đối chủ 
đề cuộc thảo luận, từ vấn đề: ai phải bị hành quyết và hành quyết thế nào sang 
vấn đề: tại sao án tử hình tiếp tục được áp dụng, nhất là khi có những phương thế 
khác để bảo vệ xã hội mà không phải loại bỏ một nhân mạng đang hiện hữu. Các 
GM nhắc lại nòng cốt giáo huấn Công Giáo, theo đó mọi sự sống đều là thánh 
thiêng, và cần phải đẩy mạnh hướng đi của Giáo Hội bênh vực và đáp ứng những 
nhu cầu của người nghèo, người dễ bị tốn thương, những người già, thai nhi, 
người di dân và tị nạn. Tuyên ngôn của các GM bang Virginia nhận xét rằng từ 
năm 1973 đến nay, đã có 152 tử tội trên toàn quốc, trong đó có 1 người ở bang 
Virginia, đã được minh oan.  

ĐTC thăm Cuba từ 19-22.09.2015 

LA HABANA. HĐGM Cuba thông báo: ĐTC Phanxicô sẽ viếng thăm nước 
này từ ngày 19 đến 22.09 năm nay. Thông báo trên đây được đăng trên trang 
mạng của HĐGM Cuba hôm 11.05 vừa qua và cho biết cuộc viếng thăm của 
ĐTC sẽ bắt đầu từ thủ đô La Habana, và các chặng dừng khác đang được cứu 
xét trong đó có thành phố Holguin ở miền đông Cuba, cũng như Đền thánh Đức 
Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng, bổn mạng của Cuba, gần Santiago de Cuba cũng là thành 
phố lớn thứ 2 tại nước này. Ngày 22.09 ĐTC sẽ rời Cuba để sang viếng thăm 
Hoa Kỳ cho đến ngày 27.09. Đây sẽ là lần thứ 3 một vị Giáo Hoàng đến thăm 
Cuba, sau Đức Gioan Phaolô 2 hồi năm 1998 và Đức Biển Đức 16 hồi năm 
2012.  

Chương trình viếng thăm của ĐTC tại 3 nước Mỹ La Tinh 

VATICAN. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến 
viếng thăm mục vụ của ĐTC từ ngày 05 đến 13.07 tới đây tại 3 nước: Ecuador, 
Bolivia và Paraguay. Ngài sẽ rời Roma lúc 9 giờ sáng Chúa nhật 05.07 và về tới 
Roma trưa ngày 13.07. Bình quân ĐTC dừng lại tại mỗi nước 2 ngày. Trong 
chuyến viếng thăm, ngài sẽ tiếp tục trực tiếp với người nghèo, bệnh nhân và 
những người đang cố gắng mang Tin Mừng vào những môi trường chênh lệch 
xã hội. Trong 7 chuyến viếng thăm của ĐTC tại hải ngoại, ĐTC sẽ dùng bữa 
trưa ngày 06.07 với các tu sĩ dòng Tên tại Học viện Javier ở thành phố 
Guayaquil. Chiều hôm sau, 07.07, ngài sẽ viếng thăm với tư cách riêng Nhà thờ 
La Campania của dòng Tên ở thủ đô Quito, có lối kiến trúc đặc sắc theo kiểu 
baroc của Tây Ban Nha. ĐTC chỉ dừng lại 4 tiếng đồng hồ tại thủ đô La Paz của 
Bolivia vì thành phố này ở cao độ 3.250 mét nên ngài được khuyên chỉ nên 
dừng lại tại đây một thời gian ngắn.  
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Gia tăng số người Mỹ không theo tôn giáo nào 

WASHINGTON. Một cuộc nghiên cứu lớn về tình hình các tôn giáo tại Hoa Kỳ 
cho thấy có sự tiếp tục gia tăng số người không thuộc tôn giáo nào. Trung Tâm 
nghiên cứu về tôn giáo đã thực hiện cuộc thăm dò nơi 35 ngàn người hồi năm 
2014 và công bố hôm 12.05 vừa qua cho thấy tỷ lệ người Mỹ tuyên bố mình là 
Kitô hữu giảm sút 8% so với cuộc thăm dò trước đây hồi năm 2007. Có 12,9% 
người Mỹ hiện nay là cựu tín hữu Công Giáo, trong khi đó chỉ có 2% người Mỹ 
trở lại Công Giáo từ một tôn giáo khác. Trong cuộc điều nghiên hồi năm 2007, 
số người ở Mỹ tuyên bố mình không thuộc tôn giáo nào là 16% nhưng tỷ lệ này 
tăng lên 23% trong cuộc thăm dò mới công bố. Nghiên cứu cũng cho thấy tỷ lệ 
Công Giáo ở Mỹ tương đối ổn định trong nhiều thập niên qua, so với tỷ lệ tín 
hữu Tin Lành liên tục giảm sút. 

Liên Hiệp Quốc lên án các quốc gia Đông Nam Á đã từ chối cứu giúp người 
tỵ nạn trên biển 
Ít nhất 700 người Bangladesh và Rohingya từ Myanmar đã được người dân 
Aceh, Indonesia, cứu nạn hồi tuần trước và con số người trong các trại tỵ nạn ở 
địa phương này nay lên tới ít nhất 1.500. 
Phát ngôn viên của Cao ủy LHQ về Người Tỵ nạn (UNHCR) Vivian Tan nói 
việc ít người được cứu vào cuối tuần là 'dấu hiệu xấu'. Các tổ chức cứu trợ nói 
khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng đang diễn ra vì các nước trong khu vực 
không chấp nhận người tỵ nạn. 
Các thuyền nhân đều trong tình trạng thiếu ăn và những người sống sót cho hay 
trên các tàu đã xảy ra ̣đánh nhau tranh giành thức ăn gây thương tích. Bà Tan 
cảnh báo rằng thời gian để giúp người tỵ nạn không còn nhiều. Bà nói: "Chúng 
tôi hy vọng sẽ tìm thêm được thuyền tỵ nạn, cứu được nhiều người và cho phép 
một số người được lên bờ. Tuy nhiên dường như điều này không xảy ra". 
Nhà chức trách Indonesia đã khuyến cáo ngư dân của họ không nên giúp các 
thuyền nhân trừ khi thuyền của họ bị đắm và họ bị chìm dưới nước. 
Nhiều quốc gia không muốn tiếp nhận người tỵ nạn. Người phát ngôn cho quân 
đội nước này, ông Fuad Basya, nói ngư dân có thể mang thức ăn, nhiên liệu và 
nước cho các thuyền nhân cũng như giúp họ sửa chữa tàu, nhưng mang họ lên bờ 
thì lại là nhập cảnh trái phép Indonesia. Một số ngư dân ở tỉnh Aceh nói với BBC 
rằng họ không được phép giúp thuyền nhân ngay cả khi những người này sắp 
chết đuối. 
Hàng nghìn người, đa số là người Hồi giáo Rohingya trốn chạy nghèo đói và đàn 
áp ở Myanmar, đang trôi nổi trên biển. Bên cạnh đó cũng có nhiều người 
Bangladesh đi tìm việc làm. Trong khi đó, thị trưởng Langsa, hải cảng ở 
Indonesia nơi nhiều thuyền nhân đang được cứu chữa, nói thành phố của ông 
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không có ngân sách để giúp người tỵ nạn mà cũng chưa được Jakarta hỗ trợ gì. 
Ông Usman Abdullah nói: "Vâng, chúng tôi cần hỗ trợ ngay lập tức từ chính 
quyền trung ương cũng như từ các tổ chức quốc tế và phi chính phủ để có thể 
chăm sóc những người Rohingya đã dạt vào chỗ chúng tôi". 

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Lịch Phụng Vụ: 
_ 4/12/2015: CN II PS Kính Lòng Chúa Thương Xót 
_ 5/10/2015: CN VI PS nhằm ngày Mother’s Day 
_ 5/17/2015: Lễ Chúa Giêsu Lên Trời 
_ 5/24/2015: Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 
_ 5/31/2015: Lễ Thiên Chúa Ba Ngôi 

VƯỜN ADONG & EVA 
TỰ TAY PHÁ THAI CHO CON 
Chuyện xảy ra ở vùng ven, cách Sàigòn chưa đầy 100km. Một cô học trò lớp 8 
mang bầu. “Tác giả” là một cậu bạn cùng tuổi. Cha cô xích con ngoài cửa, đánh 
đập. Mẹ cô – một bác sĩ sản khoa – đã tự tay phá bỏ bào thai của con gái mình... 
Câu chuyện nói lên rất nhiều về “trục trặc đầu đời” của nhiều bạn trẻ, nỗi đau 
đớn của những người làm cha làm mẹ, sự loay hoay của họ để tìm một cách ứng 
xử phù hợp trước cú sốc của con mình... 
Tiệm thuốc tây mở tại nhà bà Phương, 42 tuổi, lúc nào cũng đông khách, ngồi 
chưa ấm chỗ đã có người hỏi mua hàng, nhờ tư vấn. Bà rất đẹp, hiền hậu, dịu 
dàng, mái tóc buộc hờ sau lưng trông quý phái khác hẳn với những phụ nữ trong 
vùng, vốn chủ yếu làm nghề buôn bán nhỏ, làm thuê, chạy chợ. 
Nếu không nghe chính bà kể về câu chuyện nói trên, chắc hẳn không ai hình 
dung được những gì bà đã phải trải qua: giằng xé, đớn đau, ám ảnh, đến mức đôi 
lần bà đã đi tìm cái chết để giải thoát chính mình... 

Ngoại ơi, con chết rồi! 
Ba năm qua, chưa đêm nào tôi trọn giấc. Những cơn ác mộng hành hạ tôi hằng 
đêm. Tôi thường mơ thấy một đứa bé khóc oe oe gọi “ngoại ơi, ngoại ơi !” Có 
bữa tôi mơ thấy nó ôm tôi, thì thầm: “Ngoại ơi, con chết rồi!” rồi cắn vào tai tôi 
bật máu. Ngày ấy nó gần 4 tháng tuổi, đã mang hình hài của một đứa bé con. 
Hồi đó, ngoài giờ làm trong một bệnh viện, tôi còn làm thêm tại một phòng 
khám tư chuyên về sản khoa của một bác sĩ quen. Trong đời làm việc của mình 
tôi đã tự tay điều hòa, nạo hút khá nhiều ca. Nhỏ có mà lớn cũng có. 
Khi biết bé Na con mình mang bầu, sau phút hoảng loạn, giận dữ, tôi bàn với 
chồng đưa cháu đến phòng khám tôi đang làm việc và tôi sẽ trực tiếp làm. 
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Phải bí mật. Dù gì gia đình tôi cũng có chút danh tiếng trong vùng này, và con 
tôi thì còn nhỏ quá, nếu lộ ra, búa rìu dư luận nó làm sao đi học tiếp, làm sao lấy 
được chồng nữa? Lứa tuổi này mà có con thì tương lai coi như chấm hết. 
Bao nhiêu kinh nghiệm suốt gần 20 năm làm nghề, bao nhiêu lý trí mới giúp tôi 
đứng vững vào giờ phút ấy. Tôi hít một hơi thật sâu, đeo găng tay, trấn tĩnh tiêm 
một liều thuốc vào đứa con gái đang nằm yên trên bàn. 
Rồi, cái thai trôi ra, dĩ nhiên là đã chết ngạt. Thân thể tái nhợt. Không còn 
nguyên vẹn. Nó không giống như những hình hài khác đã bị vứt bỏ qua bàn tay 
tôi: nó mang trong mình một phần dòng máu của chính tôi. Và giờ nó trôi ra, đã 
chết. Dưới bàn tay tôi. Chẳng hiểu sao, tôi nhìn nó thấy giống hệt con gái tôi lúc 
mới chào đời. Mắt tôi hoa lên, tối sầm lại. Cầm máu xong, trước khi té nhào 
xuống nền nhà bất tỉnh, tôi vẫn còn kịp gọi chồng vào trông con. 
Ca đó nói chung thành công, không có tai biến gì nghiêm trọng, nhưng đó cũng 
là ca làm việc cuối cùng của tôi. Vì chỉ cần nghĩ đến hình ảnh đứa bé con ngày 
hôm đó, tôi đã thấy ngạt thở, mắt hoa lên như bị ai bóp cổ. 

Tại sao lại là con tôi? 
Câu hỏi ấy cứ đeo đuổi, dằn vặt tôi mãi tới giờ. Từ nhỏ cháu rất ngoan, gia đình 
tôi cũng thuộc hàng gia giáo trong vùng. Chẳng phải con hát mẹ khen hay, 
nhưng thật sự cháu rất xinh đẹp và nhiều tài. Bảy năm học đầu tiên năm nào cháu 
cũng đứng đầu trường. Cháu tham gia hoạt động ngoại khóa rất tích cực, thi hát, 
thi kiến thức... đều đoạt giải cao. Vợ chồng tôi chiều con lắm, nhưng cháu cũng 
không ỷ lại vào sự chiều chuộng đó mà càng chăm ngoan khiến chúng tôi rất vừa 
lòng. 
Đến cuối năm lớp 7, khi bắt đầu dậy thì, tôi nhận thấy tâm tính con biến đổi rất 
nhanh, tôi cố theo mà không kịp. Con thích chơi với đám “bạn xấu” – mấy đứa 
mà khi đi họp phụ huynh cô giáo vẫn thường chê là lười biếng, thi thoảng lại rủ 
nhau nghỉ học đi chơi đâu đó vài ngày, chửi lộn, đánh lộn... 
Tôi căn vặn thì cháu quạu lại, sao mẹ cứ nghĩ không tốt cho các bạn con là sao? 
Tôi càng làm dữ, cháu càng tỏ ra bướng bỉnh, chỉ “dính” với đám bạn này. Có 
lần tôi tìm thấy con trong quán bida mà lẽ ra giờ ấy phải đang trong lớp học. 
Đầu năm lớp 8, mới khai giảng được ít hôm, cháu bỏ đi ba ngày, cùng với 2 triệu 
đồng tiền lẻ tôi để trong tủ để thối lại cho khách. Vợ chồng tôi tá hỏa tam tinh, 
hỏi han khắp nơi thì biết cháu đã có “bạn trai” rồi. Đó là cậu bạn cùng lớp, nhà 
cách nhà tôi chừng 2-3km, thuộc nhóm ham chơi lười học. Lần đó, nó tự mò về 
sau khi tiêu hết sạch tiền. Ba nó định “tẩn” cho một trận tơi bời, nhưng tôi 
thương con, khóc lóc xin xỏ mãi ổng mới tha. 
Nhưng yên ổn chưa được nửa năm nó lại đi nữa. Lần này đi hơn 20 ngày. Nó viết 
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thư nhờ một người xe ôm chuyển về nhà, ghi kín ba trang giấy học trò. Bức thư 
ấy tôi vẫn còn giữ. Nó viết nó sẽ đi không về nữa, để ba mẹ phải hối hận “vì đã 
đối xử với con không ra gì. Trong nhà này lúc nào anh hai cũng là nhất, con chỉ 
là đồ thừa thãi. Con lớn rồi, thể nào con cũng tự sống được, ba mẹ không phải 
lo”. Trời đất ơi, vợ chồng tôi thương yêu nó không để đâu cho hết, chẳng biết từ 
bao giờ, vì đâu nó lại nghĩ ra được những lời ấy? Sau hết tiền, lang thang, vạ vật, 
cãi nhau với cậu bạn kia rồi gọi điện cho tôi tới đón về. Thì ra hai đứa nó đi tuốt 
luốt tới Bình Dương ở chung với nhau. 
Tôi chẳng bao giờ nghĩ chuyện này có thể xảy đến với nhà mình. Mấy tháng sau, 
tôi phát hiện con có biểu hiện lạ như người có bầu. Tôi tra hỏi mãi, nó cứ khăng 
khăng không nhận vì mỗi lần làm chuyện đó hai đứa đều dùng bao do nó lấy 
trộm ở nhà mang đi. Nhưng kiểm tra thì đâu có khó gì. 
Nhìn kết quả trên que thử, mặt nó xám ngoét. Còn tôi, từ bàng hoàng, sợ hãi cho 
tới giận điên người. Tôi không ngăn nổi việc ba nó xích tay nó vào chiếc cột 
ngoài hiên, ngày đánh nó hai lần. Đánh rất dữ, nhưng nó không khóc. 
Còn ba nó thì vừa chửi mắng, vừa quật roi tới tấp mà nước mắt giàn giụa. Nửa 
chừng, ông quẳng roi ra sân, chạy vào phòng khóc rưng rức. Nhà tôi rộng lắm 
nên hàng xóm chắc cũng không mấy người biết, tôi cũng tự an ủi mình vậy. 
Đến đêm, đợi chồng đã ngủ mệt, tôi mở trói cho con dìu nó vào phòng. Hai mẹ 
con ôm nhau mà khóc. Tôi khóc vì xót xa, thương con, thương mình. Nó khóc vì 
đau, vì sợ, vì oán giận. Đợi tâm lý con ổn định trở lại, tôi quyết định phá ngay cái 
thai đi, dù nó đã gần 15 tuần tuổi. 

Không có tôi bên cạnh cùng con? 
Tôi gửi con đi học một trường thật xa, cho nội trú luôn. Tôi hiểu đó dù sao cũng 
là cú sốc đầu đời quá lớn với con, nó cần phải quên đi, tương lai còn dài ở phía 
trước. Bây giờ cháu đã học tới lớp 12, sắp thi đại học. Cháu ít khi về nhà. 
Về phần mình, câu chuyện đó là một vết thương mà mỗi khi nhắc đến tôi cảm 
thấy đau đớn đến mức có thể lịm đi. Tôi nghỉ việc, chỉ ở nhà bán thuốc. Trong 
thời gian này, tôi có dịp nghĩ lại cách mình dạy dỗ, đồng hành với con khi mới lớn 
lên. Có lẽ, những ngày tháng khó khăn đó, nó đã cảm thấy cô độc, không có tôi 
bên cạnh. Nó là đứa có cá tính mạnh, và tôi, chỉ vì bộn bề công việc, lơi lỏng 
chuyện dạy con mà để xảy ra chuyện. Trong mắt tôi nó vẫn là đứa con ngoan, 
chuyện đó chỉ là một sai lầm của tuổi trẻ. Nhưng có phải ai cũng nghĩ như vậy 
đâu.  

Mai Hoa-Diệu Nguyễn 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Lão lượm “ve chai”  

Philato  
 Vào giờ nghỉ trưa, đa số công nhân của hãng L.A Laundry tụ tập quanh xe 
“lunch”, còn tôi đang loay hoay kiểm soát mấy bộ quần áo “samples” để mang 
giao cho hãng Guess, thì nghe có tiếng la hét ồn ào quanh xe lunch. Ngó ra tôi 
thấy lão Tony Joseph (tạm gọi tên Việt Nam là Tôn) đang bị thằng Mexi-Guapo 
nắm hai cổ tay lão kéo tới, xô lui như mèo vờn chuột, còn lão Tôn thì cố vùng 
vẫy và miệng la “F...you”, trong khi đó đám đông, những người anh em gốc 
“thích đậu, thích đỗ” thì hò reo, cổ võ cho hai người đánh nhau để đứng ngoài vỗ 
tay cười chơi.  
Tôi không ưa lão Tôn, nhưng khi thấy thằng Mexi-Guapo hành hạ lão ta quá, tự 
ái dân tộc nổi lên, tôi đi tới can họ ra, nhưng Guapo lại mạnh tay hơn, túm cổ lão 
Tôn nhấc lên. Tôi kín đáo dùng ngón tay cái và ngón trỏ bấm mạnh vào tử huyệt 
ở bàn tay Guapo khiến nó đau quá vội buông lão Tôn ra rồi hắn gườm gườm 
nhìn tôi, tôi nói lớn cho đám đông nghe: “Sorry Guapo, this old man is my 
brother”, rồi tôi nhìn vào mắt Guapo và nói nhỏ, hù hắn một câu: 
- Cùi-đa-đồ (đại khái là mày coi chừng tao). 
Vì ông chủ và tôi là chỗ quen biết từ trước nên tôi “mựơn oai hùm nhát khỉ” để 
hù tên Guapo này để hắn không còn bắt nạt lão Tôn nữa. Hai đối thủ cố lải nhải 
với nhau vài câu rồi bỏ đi, còn đám đông quay lại ăn uống bình thường, tôi thì về 
thu xếp các mẫu hàng đem đi giao, không thèm hỏi lão Tôn một câu lý do tại sao 
thằng Guapo lại đánh ông ta. 
Hãng L.A Laundry thầu giặt quần áo “Jean” cho các hãng Guess, Bongo, 
Infinity, Lewis. Công nhân đại đa số là dân vùng Nam Mỹ, chỉ có Tôn và tôi là 
người Việt. Tôn làm trong toán xếp quần áo, còn tôi phụ trách đi nhận và giao 
các mẫu hàng từ các hãng kể trên. Tôn cũng là dân “ho-hen” (H.O) như tôi, anh 
đến làm việc ở đây trước tôi nên khi mới vào làm việc, tôi rất mừng và lễ phép 
với “niên trưởng” Tôn, nhưng dần dà vì làm khác nhiệm vụ và nhất là thấy Tôn 
làm “mất mặt” người Việt nên tôi rất bực mình, không tiếp xúc nữa, nay khi thấy 
tên Guapo hành hạ đồng hương tôi buộc phải ra tay mà thôi. 
Lý do tôi không ưa lão Tôn vì lúc nào bên hông ông ta cũng đeo cái túi nylon, hễ 
thấy cái chai nhựa hay lon nhôm nào mà công nhân uống xong rồi vất đi là Tôn 
nhặt lên, bóp dẹp rồi bỏ vào bịch, trong khi đó thằng Mexi-Guapo cũng làm 
chuyện tương tự, cũng đi nhặt lon nhôm Coca, chai nhựa, v.v... thế là họ thừơng 
cãi nhau khiến tôi không thích Tôn, Tôn đi nhặt rác, làm rát mặt lây sang tôi, 
trong lòng tôi coi thường Tôn từ đó. 
Sau một thời gian tôi can thiệp chuyện cãi nhau thì Tôn “quít-gióp”. Trước khi 
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nghỉ việc, Tôn đến chào và bắt tay tôi: 
- Tạm biệt bạn, cám ơn bạn đã bênh vực tôi, chắc trong thời gian qua bạn ngứa 
mắt và bực mình vì tôi đi lượm rác, nay tôi đi chỗ khác để bạn khỏi phải trông 
thấy cảnh đồng hương đi lựơm rác nữa. Tôi kiếm được job mới ở Little Saìgon 
rồi, lương xì-tạc 13.75$. Hy vọng chúng ta có dịp gặp lại nhau thì bạn sẽ hiểu lý 
do tại sao tôi lại đi lựơm mấy cái vỏ chai, lon nhôm. 
Từ Little Saigon tôi lái xe qua free-way 22, 405, 605, 5 để đến hãng ở El Monte 
làm việc với lương 5.75$/1 giờ, nay nghe Tôn nói có job mới ngay tại Litlle 
Saigon với lương cao gần gấp 3 lần, tôi nghĩ hắn nổ, làm gì có job nào ngon như 
thế cho dân “H.O” nên tôi trả đũa và hững hờ chạm tay lão rồi nói: 
- Chúc Tôn may mắn, có job mới lương cao thì đừng lựơm lon nữa nghe. 
Tôi đã không vui khi thấy mấy cụ già trong khu chung cư của tôi đi lựơm chai 
nhựa lon nhôm trong thùng rác. Ở Mỹ này với tuổi của các cụ thì có trợ cấp tiền 
già của chính phủ để đủ ấm no, việc gì phải đi moi móc như thế coi bệ rạc quá! 
Có lần tôi cầm mấy vỏ lon bia đưa cho một cụ thường lượm ve chai và nói: 
- Cụ đừng mở thùng rác nữa, nhỡ có vi trùng hay rắn rết thì rất hại cho sức khỏe 
tuổi già, mà cụ lượm mấy lon nhôm này để làm gì vậy? 
Cụ rất vui khi tôi cho mấy cái lon nhôm rồi cụ giải thích rằng cụ gom các thứ 
này lại để đem bán, “năng nhặt chặt bị”, từ vài đồng rồi thành vài chục, lâu lâu 
được một trăm thì gửi về cho con cháu hoặc cô nhi viện. Nghe cụ già giải thích 
vậy thì biết vậy, nhưng tôi vẫn cảm thấy ái ngại, không thoải mái khi nhìn các cụ 
đi lựơm lon. 
Khi hãng L.A Laundry dẹp tiệm thì tôi đi làm “thợ đụng” (truyện dài của nhà văn 
PKK), nghĩa là đụng việc nào là làm việc đó, không có việc thì đứng ngó trời-
trăng hay “ta buồn ta đi lang thang”... và rồi bất ngờ đụng Tôn tại đại nhạc hội 
Cám Ơn Anh TPB kỳ 4 do Hội Cứu Trợ TPB & Quả Phụ tổ chức tại Garden 
Grove ngày 1/8/2010. 
Đang ngồi ghế xem ca nhạc thì tôi thấy Tôn mang những chai sữa đậu nành len 
vào các hàng ghế để bán cho khán giả và vẫn lượm loon, tôi lờ hắn đi nhưng khi 
hắn bước tới hàng ghế tôi ngồi và trao tận tay tôi chai sữa đậu nành thì không lờ 
được nữa, tôi bèn chào qua loa cho có lệ và lại càng ghét thêm vì tội hắn nổ, 
kiếm được “good job” với start 13,75$/1 giờ mà vẫn đi lựơm loon và bán dạo sữa 
đậu nành. Tôi hỏi móc họng lại: 
- Chắc hồi này lương của Tôn lên tới 19$/1 giờ rồi? 
- Không, 20.25$ rồi. Nếu bạn muốn đổi job như tôi thì tôi chỉ cho, thật đấy, đây 
là số tele của tôi, 714-987-xxxx khi nào muốn thì liên lạc. 
Tôn cừơi thân thiện rồi tiếp tục đi bán, mang chai sữa đậu nành trao tay cho khán 
giả xem đại nhạc hội. Hình như Tôn không biết tôi hỏi móc họng nên anh ta trả 
lời có vẻ thành thật, nhưng tôi vẫn nghi ngờ. Làm cái khỉ gió gì mà lương 
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20.25$ trong khi bằng cấp chỉ là ngón trỏ ngày xưa dùng để bóp cò...súng. 
Nghề thợ đụng của tôi ngày càng lâm vào thế bí, bị số đông người anh em gốc 
“Xì” đứng trước cửa chợ Người Việt cạnh tranh, nhưng tôi vẫn cóc cần gọi “Tôn 
Nổ” như lời hắn dặn. Rồi một ngày, bất ngờ Tôn gọi tôi và mời đến nhà chơi. Tự 
ái như được vuốt, tôi nhận lời đến thăm dân nổ cho biết sự tình. 
Tôi đến thăm Tôn vào chiều cuối tuần, người đón tôi ngoài cửa không phải là 
Tôn như tôi nghĩ mà là một chị rất đẹp với cử chỉ lịch sự, chị nói: 
- Xin lỗi anh, nhà tôi đang bận ngoài góc vườn, anh ấy nói tôi dẫn anh anh ra 
vườn, tôi cự nự thì anh ấy nói: “khách muốn coi việc anh ấy làm”. Vậy xin lỗi 
anh trước. 
- Cám ơn chị, chính tôi muốn xem công việc của anh Tôn. 
“Bê-Ka” thì có vẻ khách sáo với nhau tí chứ thực tâm thì tôi có biết Tôn làm cái 
gì đâu, mời khách đến chơi mà dẫn ra góc vườn thì chỉ có “dân chơi cầu ba 
cẳng” chứ dân Bolsa ai làm thế, nhưng lỡ rồi, cứ vào và quả thật tôi choáng váng 
khi cái mùi chua-chua, thiu-thiu trong đống chai lọ chất góc vườn xông vào mũi. 
Tôn ngừng làm việc, tháo đôi găng tay ra rồi bắt tay tôi và cùng ngồi vào cái bàn 
dưới cái dù che ở góc vườn, đúng lúc đó chị Tôn mang ra hai ly cafe sữa. Tôn 
mời tôi uống và vào đề ngay: 
- Tôi đang làm ở học khu Garden Grove, tháng tới họ sẽ mở một lớp học buổi tối 
về “custodian”, sau một tháng nếu ai đủ điểm thì sẽ có chứng chỉ, và cái chứng 
chỉ này sẽ giúp chúng ta đi tìm việc làm ở các học khu tương đối dễ dàng, nếu 
anh muốn thì đến ghi danh ngay đi, họ chỉ lấy 40 học viên thôi. Trước đây tôi 
cũng làm thế và tôi đã tìm được job ở học khu GG, lương bắt đầu vào khoảng từ 
12-14$/1 giờ và lên dần maximun là 23$ giờ tùy học khu. 
- Custodian là nghề gì, có cần nói thông thạo tiếng Mỹ không, chứ tôi thì thì... 
- Là trông coi, quét dọn, hút bụi, đổ rác, v.v… ở các trường học, việc còn nhẹ 
nhàng hơn ở nhà khi bà xã nhờ vả, về tiếng Mỹ thì tôi tệ hơn anh mà còn qua cầu 
thì anh dư sức, v.v... 
Thế rồi Tôn hướng dẫn tôi cách ghi tên, cách học thi lấy “lai-xân”, khi có licence 
rồi thì Tôn chỉ tôi cách tìm job ở các học khu trong vùng Orange. Ở các học khu 
có rất nhiều công việc, từ săn sóc bảo trì trường học, cắt cỏ, tỉa cây, điện, thư 
viện, phụ giáo, v.v... 
Sau khi hướng dẫn tôi tìm việc làm xong, Tôn quay về chuyện cũ ở L.A 
Laundry: 
- Hồi còn làm ở L.A Laundry, tôi biết bạn khinh tôi về cái vụ tôi đi lựơm mấy cái 
chai nhựa, lon nhôm, nhưng thây kệ, mắc mớ gì giải thích, sau khi anh trị thằng 
Guapo cứu tôi, tôi hứa là sẽ có ngày giải thích cho anh và hy vọng anh sẽ hiểu tôi 
hơn và đây là lúc cần nói. Sau khi về làm tại học khu G.G, vì là công việc quét 
dọn nên số chai nhựa, loon nhôm nhiều hơn và anh thấy đống bao ở góc vườn 
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kia kìa, chiều nay mang tới “recycle center” bán, trung bình mỗi tháng kiếm 40-
50 đô, chừng nào đủ 100 đô thì tôi tới đổi cho lão Bà-Bà Hạnh Nhơn, một “rì-
xíp”, còn lão Bà-Bà Hội trưởng Hội H.O dùng tiền đó vào việc gì thì anh và cả 
cộng đồng này biết rồi. 
- Xin lỗi anh Tôn, xin anh tha lỗi, bây giờ thì tôi hiểu rồi, cái bữa đại nhạc hội 
TPB mà anh đi bán sữa đậu nành cho khán giả cũng là mục đích tình nguyện 
kiếm lời cho ĐNH? 
- Đúng thế, trong các đại nhạc hội Cám Ơn Anh TPB, nếu anh để ý thì sẽ thấy có 
anh Long HQ đứng mũi chịu sào gian hàng bán thực phẩm, anh Thục KQ bê các 
khay trái cây len vào các hàng ghế để bán cho khán giả, tôi theo chân hai anh ấy, 
ngoài ra còn có rất nhiều các cháu thanh thiếu niên Phật Tử đi bán nữa, tất cả vì 
TPB, rất buồn là anh Thục đã “đi xa” rồi! 
- Tôn, anh làm công việc này chị nhà và các cháu có biết không, phản ứng ra 
sao? 
- Bạn bè coi thường tôi là chuyện bình...thường, “ai đông khe”, nhưng vợ con tôi 
không hiểu, phiền trách, ngăn cản mới đau. Lúc đầu thấy tôi tha về những chai 
nhựa lon nhôm để góc vừơn là nhà tôi la um xùm, mang bỏ vào thùng rác, còn 
hai đứa con thì chúng không thèm ra vườn, cực chẳng đã, khi phải ra vườn thì 
chúng bịt mũi! Cuối cùng tôi đành phải nói thật, tôi có dẫn nhà tôi theo khi tôi tới 
thăm cái ga-ra của chị Hạnh Nhơn làm nơi chứa 20 ngàn hồ sơ TPB. Nhà tôi 
hiểu chuyện và rồi bà ấy giải thích cho hai đứa nhỏ hiểu việc làm của tôi. 
- Các cháu phản ứng ra sao với ông bố đi lựơm rác? 
- Nhà tôi thì trực tiếp tham gia, “đặt hàng” các bà lối xóm, bạn bè, ai có lon 
nhôm thì cho, thế là bả mang về góp vào đống rác kia. Có nhiều thân chủ còn 
gom chai “dầu gió xanh”, nhưng có lần vác bao chai nặng quá, tôi bị xụm lưng 
nên sợ rồi, không dám nhận vỏ chai nữa. 
Thú thật từ khi có vợ tiếp tay, tôi không còn gửi tiền lẻ tẻ cho chị Hạnh Nhơn 
nữa mà xin chị cho chúng tôi “take care” 3 hồ sơ TPB, mới đây có một anh TPB 
đã qua đời khi tôi chưa kịp gửi tiền về, vì thông thường tôi chỉ gửi tiền vào dịp 
gần tết. Sau khi anh TPB chết, tôi hoàn lại hội hồ sơ này cho chị Hạnh Nhơn, mà 
chỉ còn giữ 2 hồ sơ thôi. Riêng hai cháu, con tôi, không trực tiếp tham gia như 
mẹ, nhưng mới đây, khi hai cháu tốt nghiệp luật sư, hai cháu đã hỏi tôi là xin tình 
nguyện làm Public Defender, đại khái là làm luật sư bào chữa miễn phí, dĩ nhiên 
tôi OK, và hiện nay hai cháu thường xuyên đến trại giam thăm các thanh thiếu 
niên nghi can gốc Việt để tìm hiểu tâm tư và hoàn cảnh nào các em bị vướng vào 
vòng lao lý. Hai cháu cho tôi biết có nhiều hoàn cảnh các em nghi can rất đáng 
thương, hai cháu dùng mọi tình lý để giúp các em. 
- Chắc là hai cháu thấy bố đi lựơm rác, không lựơm cho mình mà để lo cho 
người khốn cùng thì các cháu noi theo gương bố, đi lựơm “rác” cho những 
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tuổi trẻ vướng vòng lao lý, “cha nào con nấy”, chúc mừng anh. 
- Tâm sự cho bạn biết đầu đuôi để bạn khỏi bực mình khi tôi khi tôi đi lựơm lon, 
nếu mai mốt bạn kiếm được job ở trường học thì nhớ tiếp tay với tôi trong công 
việc tiếp hơi cho anh em thương phế binh (TPB) của chúng ta hiện đang ngắc 
ngoải trong địa ngục trần gian. Nhưng nhớ đừng viết linh tinh về việc này, nhiều 
bạn bè không hiểu lại “bỉu môi” với tôi, cực chẳng đã tôi mới tâm sự cho bạn 
biết, kinh thánh đã nói: “tay phải làm việc thiện thì đừng cho tay trái biết”. 
Tính tôi hay viết lách lăng nhăng, nhưng tôn trọng lời anh Tôn dặn, tôi đã giữ kín 
việc này lâu rồi, nay đã tới lúc có nhiều lý do mà tôi đành phải bật mí một 
chuyện bí mật. Tôi vẫn tôn trọng lời anh dặn, không nêu tên thật của anh. Còn 
việc kinh thánh nói “tay phải làm việc thiện đừng cho tay trái biết” thì đó là 
chuyện hai ngàn năm về trước, hồi đó chưa có TPB/VNCH, còn ngày nay, các 
TPB đang chết dần chết mòn nên tôi phải viết câu chuyện “Lão Lựơm Ve Chai” 
coi như một thí dụ điển hình để chúng ta cùng nhau, không phải làm việc thiện, 
mà hãy nghĩ đến món nợ của chúng ta đối với các anh kẻo không kịp... Theo tôi 
biết thì trong năm 2014 đã có 20 anh em thương binh của TQLC đã ra đi, như 
vậy số TPB của tất cả các đơn vị mà Hội H.O “take care” hẳn là đang nối đuôi 
nhau để xung phong “lên đồi” không phải ít. 
Người TPB trẻ nhất cũng đã 58 rồi, (18+40=58)! Với tuổi đời 58, chúng ta ở hải 
ngoại sinh sống và thuốc men đầy đủ như thế nào thì ắt sẽ hiểu với điều kiện sinh 
sống thiếu đủ thứ, thiếu cả một phần thân thể thì các anh ra đi sớm không có chi 
là ngạc nhiên, điều cần nghĩ đến là nếu chúng ta quá thờ ơ với việc “nợ nẩn dan 
díu bấy lâu nay” mà chưa thanh toán để “nợ tang bồng trang trắng vỗ tay reo” 
thì...! 
Lý do nữa mà tôi phải viết bài này vì San Jose, Bắc CA sắp tổ chức Đại Nhạc 
Hội TPB kỳ 9, viết để tặng các thiện nguyện viên (TNV) và cầu mong các TNV 
dấn thân hơn nữa trong việc tiếp tay với hội HO. Tôi viết để xin các đồng đội, 
đồng môn, đồng bào tiếp tay để gửi gói quà cho các anh em TPB tại quê nhà. 
Không nhiều thì ít, ít nhất là nếu chúng ta, những cựu quân nhân ở hải ngoại này 
có uống bia thì cứ uống, nhưng xin giữ lại cái loon nhôm hay vỏ chai, cả hai thứ 
đó đều rất có ích đối với người lượm ve chai. Nếu các bạn là những nhà “tu”, sau 
khi tu xong thì để cái loon nhôm dưới đất, co chân lên đạp một cái “rụp”, loon 
nhôm dẹp lép, gom nó lại, cho vào túi nylon đầu hè, ới một cái là có người pick 
up, 5-7 cents 1 cái loon chứ ít sao. Năng nhặt chặt bị, gom lại sẽ có một tí quà 
cho đồng đội bị cụt chân tay, mù con mắt! 
Chúng ta uống bia thì cứ uống thoải mái, nhưng xin tặng lại cho anh em TPB cái 
vỏ chai bia, chúng ta uống Coca Cola thì tặng lại cho anh em TPB cái loon 
nhôm. Hãy tự cứu anh em TPB của mình trước đã trong khi chờ đợi... 
Chờ đợi điều gì? Gần đây báo chí loan tin hai vị dân cử 
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gốc Việt là Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn, Tiểu Bang CA và Giám Sát Viên 
Andrew Đỗ, Quận Orange có đưa ra dự luật mà hai vị dân cử này yêu cầu chính 
phủ Hoa Kỳ chấp thuận cho các sĩ quan TPB/VNCH sang định cư tại Hoa Kỳ. 
Sau khi hai vị họp báo xong là hộp thư của tôi đầy ắp những e-mails từ các bạn 
TPB trong nước gửi sang hỏi đó là chuyện thực hay hư và chừng nào thì được 
đi? Đọc e-mails của các bạn làm tôi nhớ lại tâm trạng của mình vào những năm 
1985-1990, khi vừa ra tù, đi đâu cũng nghe tin đồn chính phủ HK sẽ đón “tù 
chính trị” sang Mỹ, cấp cho nhà ở và được trả lương! 
Nay “có tin vui trong giờ tuyệt vọng” khiến các bạn tôi hy vọng, nhưng tôi 
không biết trả lời sao cho các bạn yên tâm như cai tù VC đã nói với chúng tôi: 
“Các anh cứ yên tâm học tập cải tạo, bao giờ tiến bộ thì sẽ được cho về”. 
Thôi thì tôi xin trả lời cho các bạn ta rằng: “chờ dự luật thành luật”. 
Trong khi khuên các bạn TPB tại Việt Nam chờ thì tôi đi hỏi một vị dân cử gốc 
Việt, vị dân cử này giải thích vắn tắt như thế này: 
- Chuyện di trú thuộc quyền Liên Bang. Nếu Thượng Nghị Sĩ Nguyễn đệ trình 
dự luật... lên Thượng Viện (TV) CA cứu xét, nếu được TV chấp thuận thì phải 
chuyển sang Hạ Viện (HV). Nếu cả TV và HV tiểu bang cùng thuận thì mới 
chuyển lên Quốc Hội Liên Bang. Nếu lữơng viện Liên Bang đồng thuận thì sẽ 
chuyển sang Tổng Thống v.v.. 
Để tìm hiểu xem thủ tục cứu xét và chuyển một dự luật từ viện này sang viện kia 
có nhanh không, tôi đi tìm một chuyên viên hỏi thăm thì anh PL.. trả lời như sau: 
Cách đây khoảng 6 tháng, khi cựu bộ trưởng tư pháp Mỹ Eric Holder từ chức, 
Tổng Thống Obama đề cử bà Loretta Lynch, một người nổi tiếng là làm việc rất 
công tâm, cũng người da đen, Lưỡng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ cho vào chương 
trình nghị sự để phỏng vấn và để chuẩn y hay từ chối, 6 tháng sau, bà Lynch mới 
được quốc hội chấp thuận sau nhiều lần thúc đẩy từ phe Dân Chủ. 
Nước Mỹ cần 6 tháng mới bổ nhậm được một Bộ Trưởng Tư Pháp, chỉ vì phe 
Cộng Hòa cho rằng bà Lynch có khuynh hướng ủng hộ Tổng Thống Obama 
trong Immigration Reform. 
Thiếu Bộ Trưởng Tư Pháp một thời gian, nước Mỹ vẫn bình chân như vại. Nói 
như vậy để thấy chuyện mình nôn nóng vì lo nghĩ tới anh em TPB của mình, 
nhưng không phải việc quan trọng của Mỹ. 
Trước kia Tổng Thống Reagan muốn mang những quân nhân VNCH sang Mỹ 
theo một chính sách nào đó, nhưng chỉ tới khoảng năm 1988, hay 89 mới có tên 
gọi cho chương trình HO. Nghĩa là người tù của VNCH cũng phải chịu tối thiểu 
từ 3 tới 17 năm trong cái mà VC gọi là trại “cải tạo”, thời gian đủ để nghiền 
ngẫm cho tình đồng minh. 
Nếu một dự luật của một dân cử Tiểu Bang, cho dù vị dân cử này có nhiều 
Lobby thế nào đi nữa, cũng cần một thời gian để được đưa vào nghị trình 
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của Quốc Hội Tiểu Bang, nghe điều trần về mục đích, đối tượng của dự án…. 
sau khi nghe, thảo luận, bỏ phiếu, có hay không được đi tiếp lên Quốc Hội Liên 
Bang và chờ đó để lại bắt đầu từ cây số số 0. 
California là thành trì của đảng Dân Chủ, giống như Massachusetts. Cali là tiểu 
bang giàu trong quá khứ, nhưng hiện nay, có nhiều vấn đề về kinh tế, nạn khan 
hiếm nước trầm trọng, một tiểu bang nhiều người chờ trợ cấp của chính phủ, tất 
nhiên Dân Biểu và TNS Cali phải lo vấn đề cấp bách tại Mỹ trước tiên và rất cấp 
bách. 
Tóm lại, chuyện TNS Nguyễn tại Cali đưa ra cũng giống như trái cây, mứt kẹo 
ngày tết, bầy ra cho vui, chụp hình chụp ảnh, nhưng dù sao cũng là một ý tốt của 
bà, nhưng biết đến bao giờ dự luật của bà được trình làng tại Lưỡng Viện Quốc 
Hội Mỹ. 
Đừng bao giờ nói “không bao giờ, never say never”. 
Vậy thì các bạn TPB của tôi ở VN cứ chờ và hy vọng. Còn chúng ta ở đây, đừng 
chờ mà hãy bắt tay ngay vào việc “save lon nhôm” và tích cực yểm trợ cho đại 
nhạc hội Cám Ơn Anh TPB kỳ 9 tổ chức tại San Jose Bắc CA vào tháng 8/2015. 
Philato 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

Brandon Yuong Photography:  
chuyên chụp ảnh Đám Cưới Hỏi 

Chuyên nghiệp, sáng tạo, hình ảnh đẹp,  
ấn tượng, lãng mạng 

Website: http://brandonyuong.com 

Email: celebrate@brandonyuong.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 
 


