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CN XXX THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 

Mc 10, 46-52 

"Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy". 

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi thành 
Giêricô cùng với các môn đệ và một 
đám đông, thì con ông Timê tên là 
Bartimê, một người mù đang ngồi ăn 
xin ở vệ đường, khi anh ta nghe biết đó 
là Chúa Giêsu Nadarét, liền kêu lên 
rằng: "Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, 
xin thương xót tôi". Và nhiều người 
mắng anh bảo im đi, nhưng anh càng 
kêu to hơn: "Hỡi con vua Đavít, xin 
thương xót tôi". 

Chúa Giêsu dừng lại và truyền gọi anh 
đến. Người ta gọi người mù và bảo 
anh: "Hãy vững tâm đứng dậy, Người 
gọi anh". Anh ta liệng áo choàng, đứng 
dậy, đến cùng Chúa Giêsu. Bấy giờ 
Chúa Giêsu bảo rằng: "Anh muốn Ta 
làm gì cho anh?" Người mù thưa: "Lạy 
Thầy, xin cho tôi được thấy". Chúa 
Giêsu đáp: "Được, đức tin của anh đã 
chữa anh". Tức thì anh ta thấy được và 
đi theo Người.   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

Nhìn Cái Tốt   

Gm. Arthur Tonne 

Nàng là một phụ nữ không bao giờ có thể thấy được một điều gì tốt đẹp nơi 
người khác. Bất kể ai làm điều gì tốt, nàng cũng tìm ra được một điều sai. 
Một người nào đó làm một việc tốt, nàng vẫn có thể tìm ra một nguyên nhân 
xấu xa. Nàng ưa câu nói: "Nó phải có ẩn ý... Nó rút ra được gì trong đó". 
Nàng bắt lỗi mọi người.  

Nhiều người chúng ta ít nhiều có tật xấu như nàng. Nàng bất thường, để lấy 
lại niềm tin, nàng ý thức rằng cái tật "bới bèo ra bọ" làm nàng sợ hãi. Nàng 
đến bác sĩ tâm thần, nhưng ông chẳng giúp nàng được bao nhiêu. Ngày kia, 
được nghe câu chuyện Chúa Giêsu chữa người mù bẩm sinh. Câu chuyện 
chúng ta vừa nghe thực sự thức tỉnh nàng: Nàng bị mù trước những cái tốt 
đẹp của người khác. Nàng can đảm nhìn sự thật và thay đổi nhãn quan với 
người khác. 

Chúa Giêsu chữa người đui mù thể xác, để chứng tỏ rằng Người cũng có thể 
chữa bệnh đui mù thiêng liêng. Quả thật. Bệnh đui mù tinh thần và thiêng 
liêng còn tai hại hơn đui mù thể xác. Loại đui mù thiêng liêng này lây nhiễm 
người trong chúng ta. Mỗi người chúng ta phải tự hỏi: "Tôi có mù trước cái 
tốt của kẻ khác không?". Nếu có, chúng ta kêu cầu Chúa Kitô chữa chúng ta 
như người đui mù trong bài Tin Mừng. 

Nơi tốt nhất để bắt đầu sửa chữa là ngay trong gia đình. Vợ bạn quên đính 
nút áo sơ mi, thay vì nghĩ đến sự thiếu sót này, trước hết bạn hãy nghĩ đến 
những việc tốt nàng đã làm trong ngày đó cho bạn và cho gia đình: nấu ăn, 
giặt giũ, lau chùi, săn sóc con cái... Chồng bạn quên đổ thùng rác, không sao 
đâu, bạn hãy nghĩ để chàng làm việc cả ngày cho bạn và các con. 

Thanh niên nam, nữ: bạn cần nghĩ đến những việc tốt cha mẹ đã làm cho 
bạn, hơn là những lần các ngài không cho phép bạn hoặc muốn bạn ở nhà. 

Tập nghĩ đến cái tốt người khác làm, thay vì nghĩ đến lầm lỗi của họ, như 
trong trường giữa thầy và trò, như cha sở và giáo dân, như các thành phần 
của hiệp hội, công nhân trong công đoàn. Ông chủ của bạn không thể hoàn 
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toàn xấu, người công nhân không thể hoàn toàn vô dụng. Mở mắt ra để thấy 
cái tốt của người khác, nghĩ tới nó và nói về nó. 

Nhìn cái tốt nơi người khác là một cách để yêu người. Tình yêu không tiêu 
cực. Tôi không thể yêu một ai bằng cách nói: "Tôi sẽ không bao giờ nghĩ tàn 
nhẫn về bạn, hoặc nói tàn nhẫn cho bạn". Đó không phải là tình yêu. Tình 
yêu phải tích cực: "Tôi sẽ bỏ cách thức của tôi, tôi sẽ cố gắng đặc biệt để 
nghĩ, nói và hành động tử tế với bạn". Hoa trái lớn của việc tìm cái hay cái 
tốt trong người khác là cảm giác hài lòng và hân hoan. Và chúng ta còn giữ 
được giới răn của Chúa Kitô bảo ta đừng xét đoán. 

Để nhìn thấy cái tốt cái hay của người khác, chúng ta cần sức mạnh thiêng 
liêng, một thứ phép lạ. Chúa Kitô sẽ làm phép lạ cho bạn nếu bạn xin 
Người. 

Xin Chúa chúc lành bạn. 
  

SỐNG ĐẠO 
 
KATERI TEKAKWITHA: NỮ THÁNH BỘ LẠC DA ĐỎ BẮC MỸ ĐẦU TIÊN 

 
Kateri sinh năm 1656 ở Ossernenon, bên dòng sông 
Ghanawagi hiền hòa. Thân mẫu cô tên là 
Walhwalkesona, có nghĩa là ‘‘Bông Hoa Đồng Nội’’, là 
người công giáo thuộc sắc dân Anishinaberg; cha là thủ 
lĩnh bộ lạc da đỏ mohawh. 
 Bộ lạc mohawh thường xuyên bị sắc dân Iroquois tấn 
công vì bị coi là thân với các cha dòng Tên người Pháp. 
Người Iroquois theo chế độ mẫu hệ (matriarcat), định cư, 
làm nghể nông, lợp nhà bằng vỏ cây.  
Đầu năm 1650, ‘‘Bông Hoa Đồng Nội’’ bị bắt, giải giao 
đến Ossernenon, nơi hai cha Isaac Joques và Jean de 
Lalande dòng Tên lập Trung tâm Truyền giáo ‘‘Chúa Ba Ngôi’’ (1646). Cả 
hai vị thừa sai dòng Tên đều được phúc tử đạo. 
‘‘Cánh Hoa Đồng Nội’’ kết hôn với tù trưởng bộ lạc Con Rùa. Người mẹ 
chăm lo việc đồng áng nuôi sống gia đình, còn người cha lo việc chinh 
chiến. 
Năm 1660, dịch đậu mùa hoành hành khắp miền Ossernenon. Cả gia đình 
Kateri đều thiệt mạng. Kateri bốn tuổi sống sót, khuôn mặt đầy những 
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vết sẹo rỗ, đôi mắt gần như mù lòa. Tù trưởng bộ lạc lân cận nhận Kateri 
làm con nuôi, đặt tên là Tekakwitha có nghĩa là đi đứng mò mẫm. Kateri 
phụ cha mẹ nuôi phơi khô thịt và hái trái rừng. Cô thường bị chế giễu vì mặt 
đầy vết sẹo rỗ hoa. 
Năm lên 10 (1666), Kateri sợ hãi chứng kiến đội quân Pháp chiếm đóng bộ 
lạc. Năm 12 tuổi, cha mẹ nuôi muốn cô lấy chồng. Cô dựng cây thánh giá 
giữa cỏ cây để cầu nguyện, tự nguyện suốt đời ở vậy. 
1675: Linh mục Jacques de Lamberville dòng Tên thành lập Trung tâm 
Truyền giáo Thánh Phêrô. Kateri đi cùng với cha nuôi là tù trưởng bộ lạc 
đến gặp ngài xin được rửa tội. Cha J. de Lamberville cho cô học lớp giáo lý 
tân tòng. 
Lễ Phục sinh 1676: Kateri tròn đôi mươi. Tại Trung tâm Truyền giáo thánh 
Phêrô ở Gandaouagué, cô được linh mục Jacques de Lamberville dòng Tên 
rửa tội, lấy tên thánh là Catherine, viết theo thổ âm da đỏ là Kateri. 
 Năm sau (1677), để tránh các cuộc bách hại vì cô chịu phép rửa tội, Kateri 
lội bộ 320 km trốn sang Laprairie (Saint-Laurent), nương náu tại Trung tâm 
Truyền giáo Thánh Phanxicô-Xavier. Trong thư gửi cha Jacques Frémin ở 
Laprairie, cha J. de Lamberville viết như sau: ‘‘Con giao cho cha chị Kateri 
là một kho công đức. Sau này cha sẽ nhận thấy điều con nói là đúng. Xin 
cha hãy gìn vàng giữ ngọc, gìn giữ chị Kateri.’’ 
 Mỗi sáng, Kateri như vì sao mai, thức dậy dự hai Thánh lễ 4 giờ và 7 giờ. 
Cô sống kham khổ, hãm mình cầu nguyện, làm lụng vất vả trong cánh đồng 
trồng toàn ngô khoai. 
Vào dịp lễ Giáng sinh cùng năm (1677), như nai hiền tìm về suối nước trong 
trong Thánh vịnh 42, Kateri được rước lễ lần đầu, kết hiệp trọn vẹn với 
thánh ý nhiệm mầu (union divine). 
Cô ước mong lập đan viện ở Île aux Hérons để rao giảng Tin mừng cho thổ 
dân da đỏ, nhưng ý nguyện không thành. Cô tự nguyện sống khiết trinh. 
Ngày 25/03/1679, cha Frémin nhận lời khấn khiết trinh (vœu de virginité) 
của Kateri. 
Năm 1680, sức khỏe Kateri suy yếu vì bệnh tật, một phần vì trèo non lội 
suối hơn 300 cây số giữa mùa đông lạnh giá để lánh nạn. Vào thứ ba tuần 
thánh, cô nhận của ăn đàng (saint Viatique). Ngày hôm sau (07/04/1680), cô 
thì thầm ‘‘Giêsu, Maria’’ rồi tắt thở. Chỉ trong khoảnh khắc, các vết rỗ trên 
mặt biến mất, trả lại sự duyên dáng dịu hiền của người thiếu nữ da đỏ xuân 
thì. Vào ngày an táng cô, nhiều bệnh nhân được ơn khỏi bệnh.  
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Án phong thánh được mở từ năm 1884. Năm 1943, giữa lúc thế chiến thứ II 
còn đang khốc liệt, Đức Piô XII nâng cô lên bậc đáng kính (vénérable). Năm 
1980, Đức Gioan-Phaolô II nâng Kateri lên bậc chân phước (bienheureuse), 
ấn định lễ kính vào ngày 14/07 hàng năm.  
Ngày 21/10/2012, Đức Bênêdictô đã chính thức phong thánh cho vị nữ 
thánh người da đỏ đầu tiên, được các sắc dân da đỏ ở Mỹ và Canada sùng 
kính như bông huệ bộ lạc da đỏ. 
Trong chuyến thăm nước Mỹ vào cuối tháng 9 vừa qua, chúng tôi cùng với 
hai người bạn là Anton Trần Trung, chủ tịch HĐMV Giáo xứ Đức Mẹ La 
Vang ở Tucson (Arizona) và Roger Nguyễn Minh Kính, cựu chủ tịch 
HĐMV Chúa Chiên Lành ở San Diego (California), thăm Đền thánh San 
Xavier giữa vùng sa mạc cằn cỗi Arizona. Arizona là dịch âm alisonak thổ 
ngữ aztèque, có nghĩa là con suối nhỏ. Còn tên thành phố Tucson là do chữ 
Cuk Son cũng của người aztèque, có nghĩa là núi đen. Thung lũng Tucson 
bao quanh toàn là núi đen, mùa hè nhiệt độ lên tới 37° C (98,6° F). Vùng sa 
mạc Arizona mọc xương rồng khổng lồ, người da đỏ gọi là Saguaro. Có cây 
cao tới 15 mét, nặng từ 4 đến 5 tấn, trong thân chứa được tới 3 ngàn lít 
nước, sống tới 150 năm. Khi cây được 75 năm mới trổ nhánh ngang. 
Đền thánh San Xavier Del Bac có bức tượng nữ thánh Kateri Tekakwitha 
bằng gỗ. Đền thánh được khởi công xây cất vào năm 1700 và được mệnh 
danh là Chim Bồ Câu Trắng Sa Mạc (White Dove of the Desert), vì tháp 
trắng trông như cánh chim bay ngút ngàn. Các nghệ nhân da đỏ đã khéo léo 
trang trí ngôi giáo đường. Về tên đền thánh, ‘‘Del Bac’’ có nghĩa là nơi 
dòng suối xuất hiện. 
Mặt tiền đền thánh trắng tuyền, tuy đơn sơ mà trang nghiêm, khác hẳn với 
cổng vào nhiều màu sắc, do các nghệ nhân da đỏ thực hiện. Vòm cao 16 
mét, tiêu biểu kiến trúc truyền giáo Tây Ban Nha tại nước Mỹ. 
 Phía bên phải cổng vào là hình con mèo (vờn chuột). Phía trái: con chuột. 
Theo truyền thuyến bộ lạc da đỏ, nếu con mèo bắt được chuộc là tận thế. Vì 
vậy, công trình điêu khắc ngoài cổng đền thánh tách riêng hai bên mèo và 
chuột.  
Chủ nhật 21/10/2012 là lễ phong thánh cho chân phước Kateri Tekakwitha. 
Nhiều lễ hội đã được cử hành tại Roma, Mỹ và Canada, đánh dấu biến cố 
quan trọng này. 
Các buổi lễ tại Roma gồm đêm canh thức cầu nguyện, đại lễ phong thánh, 
do Đức Bênêdictô XVI cử hành tại quảng trường thánh Phêrô, thánh lễ tạ 
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ơn. Ngoài ra còn buổi trình chiếu cuốn phim về cuộc đời nữ thánh Kateri 
Tekakwitha, do đài truyền hình Sel + Lumière thực hiện. 
Lạy thánh nữ Kateri, yêu mến thánh giá Chúa Giêsu, xin cầu cho chúng con. 
Lạy thánh nữ Kareti là bông huệ trắng tuyền, xin cầu cho chúng con. 
Lạy thánh nữ Kateri luôn ủi an Thánh tâm Chúa Giêsu, xin cầu cho chúng 
con. 
Lạy thánh nữ Kateri là gương mẫu mọi nhân đức, xin cầu cho chúng con. 
Lạy thánh nữ Kateri đã dẫn dắt nhiểu thổ dân đa đỏ về với đức tin thật, xin 
cầu cho chúng con. 
Paris, ngày 20 tháng 10 năm 2012 
Lê Đình Thông 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Ngày Thế giới Truyền giáo 2012: Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI tôn 
phong 7 tân hiển thánh 

 
 

WHĐ (22.10.2012)– Sáng Chúa nhật 21-10, tức Ngày thế giới truyền giáo 
2012, tại quảng trường Thánh Phêrô (Vatican), Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI đã tôn phong 7 tân hiển thánh của Giáo Hội trong Thánh lễ do ngài chủ 
tế. 
Đồng tế với ĐTC có các Hồng y, Thượng phụ Giáo chủ, Tổng giám mục và 
giám mục đang tham dự Thượng Hội đồng giám mục (7–28/10/2012). 
Hàng trăm ngàn tín hữu đã tham dự Thánh lễ, trong số đó có đông đảo đồng 
hương của các tân hiển thánh đến từ các nước: Italia, Pháp, Tây Ban Nha, 
Đức, Hoa Kỳ, Philippines. Các vị được tôn phong hiển thánh: 
1. Thánh Jacques Berthieu (1838–1918),linh mục dòng Tên người Pháp, tử 
đạo tại Madagascar, lễ mừng ngày 08 tháng Sáu. 
2. Thánh Pedro Calungsod (1654–1672), giáo lý viên người Philippines, tử 
đạo tại Philippines, lễ mừng ngày 02 tháng Tư. 
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3. Thánh Giovanni Battista Piamarta (1841–1913), linh mục thừa sai Italia, 
tử đạo tại Italia, lễ mừng ngày 25 tháng Tư. 
4. Thánh nữ Maria Carmen Sallés y Barangueras (1848–1911), nữ tu thừa 
sai Tây Ban Nha, sáng lập dòng Đức Mẹ Trinh Thai, lễ mừng ngày 25 tháng 
Bảy. 
5. Thánh nữ Marianne Cope (1838–1918), sinh quán: Đức, di cư và sống tại 
Hoa Kỳ từ nhỏ, nữ tu Phan Sinh, lễ mừng ngày 23 tháng Giêng. 
6. Thánh nữ Kateri Tekakwitha (1656–1680), thuộc bộ tộc Mohawk (sắc dân 
bản địa Bắc Mỹ, nay thuộc New York– Hoa Kỳ), giáo dân thừa sai, lễ mừng 
ngày 14 tháng Bảy. 
7. Thánh Anna Schäffer (1882-1925), giáo dân người Đức, lễ mừng ngày 5 
tháng Mười. 
Trong bài giảng Thánh lễ tôn phong hiển thánh, ĐTC nhấn mạnh đến ý 
nghĩa của việc tôn phong 7 tân hiển thánh diễn ra trong khung cảnh Ngày 
Thế giới Truyền giáo, và đặc biệt, giữa lúc đang diễn ra THĐ về tân Phúc 
âm hóa và thông truyền đức Tin, do đó càng thấy rõ hơn cuộc sống can 
trường và tận hiến cho Chúa của các vị thánh được tôn phong: 
“Con Người đã đến để phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc 
cho nhiều người. Những lời này đã trở thành cương lĩnh sống của 7 vị chân 
phước nam nữ sáng hôm nay được Giáo hội long trọng ghi tên vào hàng ngũ 
vinh quang của các thánh. Các ngài đã sống can trường tận hiến cho Chúa và 
quảng đại phục vụ anh chị em mình. Các ngài là con cái nam nữ của Hội 
Thánh đã chọn con đường phục vụ để đi theo Chúa”. 
ĐTC đã nêu những tấm gương đời sống của 7 vị thánh được tôn phong và 
kêu xin các ngài bầu cử cho Hội Thánh: 
“Chớ gì gương sáng của 7 tân hiển thánh và cuộc đời quảng đại hiến dâng 
cho tình yêu của Chúa Kitô soi chiếu vào Giáo Hội hôm nay. Xin các thánh 
chuyển cầu cùng Chúa cho Giáo Hội luôn được thêm sức và nâng đỡ để chu 
toàn sứ mạng loan báo Tin Mừng cho toàn thế giới”. 
Trong Thánh lễ tôn phong, mọi người tham dự đặc biệt chú ý đến một Tổng 
giám mục cũng là người bản địa Bắc Mỹ như Thánh nữ Kateri Tekakwitha, 
vị thánh tiên khởi người da đỏ. Đó là Đức TGM Charles Chaput, TGM 
Philadelphia (Hoa Kỳ), vị giám mục tiên khởi người bản địa Bắc Mỹ. 
Cũng lôi cuốn sự chú ý của mọi người là sự hiện diện của các bệnh nhân 
được chữa lành nhờ lời chuyển cầu của các thánh được tôn phong: Carmen 
Sallés, Kateri Tekakwitha. 
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Giáo phận Xuân Lộc đón nhận 1000 tân tòng 
GIUSE KHỔNG HỮU NGUỒN 
 

Sáng chúa nhật 21 tháng 10, ngày Khánh Nhật 
Truyền Giáo, giáo phận Xuân Lộc hân hoan vui 
mừng đón nhận 1035 Anh Chị Em Tân Tòng gia 
nhập Hội Thánh. 
Thánh lễ do Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu 
Trinh, Giám mục giáo phận chủ tế. Cùng đồng tế 
có Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, phụ tá giám 
mục. Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú. Cha 
Đaminh Trần Xuân Thảo, Quản hạt Hố Nai kiêm trưởng ban truyền giáo 
giáo phận. Cha Giuse Nguyễn Kim Đoan, Quản hạt Tân Mai kiêm phó ban 
truyền giáo giáo phận. Quý cha trong giáo phận. 
Đến dự lễ có rất đông quý tu sĩ nam nữ thuộc các dòng tu trong giáo phận, 
hơn 1000 thân nhân các anh chị em dự tòng, gần 2000 anh chị em thuộc các 
tôn giáo bạn, hơn 1000 anh chị em tác viên Tin Mừng, và rất đông các thành 
phần dân chúa trong giáo phận tề tựu về giáo xứ Hà Nội Hạt Hố Nai, ước 
chừng buổi lễ Khánh Nhật Truyền Giáo hôm nay có khoảng 10 ngàn người 
tham dự.  

Trong dịp này, Đức Cha Giáo Phận tha thiết nhắc nhở mọi người: “Mỗi 
người công giáo nên kết thân với một người lương, coi người đó như anh em 
ruột thịt và đem hết lòng yêu thương họ, coi họ như thân quyến của mình, 
sẵn sàng chia ngọt sẻ bùi; khi có kỵ giỗ, cưới xin hay lễ lạc gì trong gia đình, 
hãy mời họ cùng thông hiệp. Nhờ đó hai bên thắt chặt mối giây thân ái và 
qua tình thân nầy, Tin Mừng của Chúa Ki-tô sẽ được lan toả như ánh nến 
đêm Vọng Phục Sinh”. 

 

ĐỨC QUỐC: NGÀY KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO NGÔI LỜI 
Mỗi năm vào ngày khánh nhật truyền giáo muôn người lại nô nức tìm về St. 
Augustin như trẩy hội để tham dự thánh lễ và dự hội hoa đăng. Tôi cũng 
không nhớ đây là lần thứ mấy các Cha,Thầy Việt Nam dòng Ngôi Lời đã tổ 
chức tại đây, nhưng lần này tôi thấy tham dự đông hơn những lần trước. 
Đan Viện Phụ Huỳnh Công Sanh chia sẻ Tin Mừng của ngày "khánh Nhật 
Truyền Giáo" tôi nhớ được mấy điểm như sau: 
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- Nói tới việc truyền giáo ngày nay. Chúng 
ta không thể không nhắc tới chị thánh 
Têrêsa Hài Đồng Giêsu là quan thầy truyền 
giáo. Chị thể hiện cách truyền giáo bằng 
hành động, tức việc làm chứ không chỉ 
bằng lời nói. Chị cũng đã rất ước ao được 
sang Việt Nam để sống nhưng tiếc rằng 
cuộc đời chị ngắn ngủi mất lúc 24 tuổi nên 
mơ ước đó không thành, nếu không quê 
hương chúng ta đã được đón tiếp một vị 
thánh truyền giáo vĩ đại chỉ bằng những 
việc làm nhỏ. 
 - Bởi thế cách truyền giáo hay nhất là bằng 
hành động việc làm, chứ không thể chỉ 
bằng lời nói. 
 - Đan Viện của chúng tôi cũng đang áp 
dụng bằng những cách đó. Thà làm những 
việc nhỏ trong khiêm nhường đích thực, 
còn hơn là làm những việc lớn trong huênh 
hoang tự đắc. Chúng tôi đang đặt những thí 
điểm như nhà tù, bệnh viện v. v... 
Chúng tôi đi nhiều nơi ở VN hay sang bên Âu Châu này thì thấy phần nhiều 
phụ huynh đều chia sẻ và hay phàn nàn về con cái. Nhưng thực sự gia đình 
mới là cái nôi truyền giáo đầu tiên của giáo hội. Nếu gia đình êm ấm thì con 
cái sẽ được hưởng trực tiếp cái nền nếp sống đạo từ đây mà ra. 
Có những cha mẹ rượu chè đủ thứ, đánh nhau cãi lộn say sưa, thì làm sao 
nên tấm gương truyền giáo cho ccon cái và những người chung quanh? 
Trong thánh đường hôm nay khoảng 700-800 trăm người tham dự. Nhưng 
khi sang hội trường  số người đến tham dự đông hơn lên. Những quầy hàng 
được chiếu cố rất tận tình để ủng hộ cho công việc trợ giúp các LM dòng 
Ngôi Lời đang đi truyền giáo khắp nơi xa xôi bên Phi Châu hay quê nhà 
v.v... 
Thanh Sơn 20.10.2012  
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Một tu sĩ khiếm thị được phong chức linh mục 
 

WHĐ (19.10.2012) – Ngày Chúa nhật, 14 tháng 
Mười vừa qua tại nhà thờ Thánh Hippolyte, quận 
13 Paris (Pháp), thầy phó tế Phêrô Phạm Văn 
Dương, Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, đã được 
truyền chức linh mục. 

Không có vấn đề chiếu cố hay thương cảm đối với 
thầy Dương. Câu hỏi cần phải trả lời là: “Thầy có 

đủ khả năng để trở thành một linh mục không?” Cũng như tất cả các vị bề 
trên Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời, cha Jean-François Petit, người dạy 
học cho thầy Dương trong sáu năm, đã trả lời: có! Đúng vậy, vị tu sĩ 33 tuổi 
này -bị mù vĩnh viễn vào năm 2004 do vi-rút tấn công mô thần kinh-, đã có 
đủ điều kiện để được thụ phong linh mục. 

Lễ phong chức là kết quả của một suy nghĩ lâu dài đối với các vị bề trên, và 
cũng là một cam kết của cộng đoàn cho phép thầy sống đời sống tu sĩ và học 
tập trong những điều kiện tốt nhất. 

Cho đến nay, trường hợp của thầy Dương là trường hợp duy nhất ở Pháp –
Canada cũng có một linh mục khiếm thị – và việc phong chức linh mục cho 
một thầy khuyết tật là rất hiếm. 

Phong chức một linh mục bị khuyết tật đòi hỏi đương sự cũng như cộng 
đoàn phải luôn thích nghi. Thầy Phêrô Dương đã có thể theo đuổi việc học 
nhờ một máy tính nhận dạng giọng nói và những bản văn Kinh thánh hay 
phụng vụ bằng chữ nổi. Sau khi chịu chức, tân linh mục Phêrô Dương sẽ 
làm việc mục vụ tại giáo xứ thánh Hippolyte và tháng Mười Một, cha sẽ trở 
về Việt Nam để làm phụ tá Giám Tập. 

Giáo luật dự trù như thế nào về những trường hợp khuyết tật như thầy 
Dương? Giáo luật chỉ nói không được truyền chức cho người mắc bệnh tâm 
thần. Điều 1041 của bộ Giáo luật quy định: “người mắc bệnh tâm thần, theo 
ý kiến các nhà chuyên môn, được coi là không thể chu toàn thừa tác vụ cách 
thích đáng”. 

Còn điều 930, triệt 1, quy định: “Linh mục đau bệnh hoặc già yếu, nếu 
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không đứng được thì có thể ngồi cử hành hy tế Thánh Thể, tuân thủ luật 
phụng vụ, nhưng không được cử hành trước mặt dân chúng (làm lễ công 
khai) nếu không được Bản quyền sở tại (tức Đức giám mục) cho phép”. 

Còn triệt 2 quy định về các linh mục khiếm thị: “Linh mục mù lòa hay bị tật 
bệnh nào khác, vẫn có thể cử hành hy tế Thánh Thể hợp pháp, khi dùng bất 
cứ bản văn Thánh lễ nào đã được phê chuẩn, hoặc trong trường hợp cần 
thiết, được sự trợ giúp của một linh mục hay một phó tế hoặc một giáo dân 
đã được huấn luyện thích đáng”. 

Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời do linh mục Emmanuel d’Alzon, Tổng đại 
diện giáo phận Nîmes từ năm 1838 tới 1878, thành lập vào năm 1845. Dòng 
được khai sinh trong một ngôi trường trung học mang tên Assomption (Đức 
Mẹ Lên Trời) tại thành phố Nîmes, miền Nam nước Pháp và đến nay, đã có 
mặt tại gần 30 quốc gia. Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời hoạt động trong 
nhiều lĩnh vực như giáo dục, xuất bản, hành hương và đại kết. 

Dòng Anh Em Đức Mẹ Lên Trời có mặt tại Việt Nam từ năm 2006 và đến 
tháng Chín 2009, Dòng đã có thể mở một Tập viện tại Bà Rịa. 

Minh Đức 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Lễ Các Thánh Nam Nữ_ lễ trọng: thứ năm 1/11/2012 
Thánh lễ: 7:30 am, 5:30 pm và 7:00 pm  
Lễ Cầu cho các Tín Hữu đã qua đời: thứ sáu 2/11/2012 
Thánh lễ: 7:30 am và 6:30 pm 
 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 
Cầu cho người qua đời 

Hỏi:   
Thưa cha! Hôm nay là lễ giỗ lần thứ 15 của bố con. Con kêu gọi anh em bà 
con xin lễ và tham dự Thánh lễ để cầu nguyện cho linh hồn của bố. Đứa em 
trai thứ 3 của con cắc cớ nói một câu: “Bố lên Thiên đàng rồi. Không cần 
xin lễ nữa. 15 năm nay đọc kinh quá chừng, xin lễ quá chừng, chẳng lẽ còn 
dưới luyện ngục à?” Con chẳng biết trả lời thế nào, chỉ biết nói: “Ai biết 
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được, lỡ may bố còn dưới luyện ngục thì sao?” Sau đó thì cả gia đình cũng 
đi dự lễ cầu nguyện cho bố. Xin cha cho biết thêm ý kiến về vấn đề này 
(Văn Chương, Q.8) 
 
Đáp:  
LM. Giuse  Nguyễn Ngọc Bích, DCCT  
Bạn Văn Chương thân mến, 
Khi xin lễ và cầu nguyện cho người thân đã qua đời chúng ta phó trao linh 
hồn người quá cố cho lòng từ nhân và thương xót của Thiên Chúa. Việc xin 
lễ và đọc kinh với số lần hay với số lượng thời gian không phải là một chuẩn 
mức để cân đo hay tính toán để rồi có thể coi là đủ đòi Thiên Chúa phải thực 
hiện mong muốn của chúng ta. Làm sao chúng ta có thể hiểu được mức độ 
mà một linh hồn cần được thanh luyện cho cân xứng trước khi vào hưởng 
vinh quang Thiên quốc? 
Trừ phi một người được Giáo Hội phong thánh thì chúng ta mới tin chắc 
người ấy được Thiên Chúa ban thưởng trên trời, còn tất cả mọi người đã qua 
đời đều cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Việc cầu nguyện cho người 
thân không những chỉ là cầu xin cho họ mau được hưởng nhan thánh Chúa 
mà còn bày tỏ lòng hiếu kính của con cháu đối với các bậc sinh thành, lòng 
biết ơn với những người đã thương yêu chúng ta, lòng bác ái thiêng liêng 
với những người đã ra đi trước chúng ta. Vì thế, chúng ta không thể tự tiện 
cho rằng việc cầu nguyện của chúng ta như thế là đủ và tự ý tuyên bố một 
linh hồn được lên Thiên đàng rồi không cần đến lời cầu nguyện của chúng ta 
nữa. Việc cầu nguyện là của chúng ta còn áp dụng việc lành chúng ta làm 
cho các linh hồn là việc của Chúa. Chúng ta hãy để cho Chúa hành động 
theo lượng nhân từ và thương xót của Ngài chứ không thể tự ý đưa ra một 
khẳng định ngoài tầm nhận thức của mình. 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 Học Chết Thử Một Lần... 
 
Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tỉ lệ tự tử cao nhất thế giới và 
chính phủ Hàn Quốc đang phải chịu sức ép ngày càng tăng để ngăn chặn 
tình trạng này.  
Dường như tỷ lệ nghịch với sự phát triển kinh tế nhanh trên thế giới, nhiều 
người Hàn Quốc ngày càng cảm thấy ít hạnh phúc hơn. Số liệu mới nhất 
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của chính phủ Hàn Quốc cho biết các vụ tự tử ở nước này đã tăng hơn gấp 
đôi trong 10 năm qua. Trung bình mỗi ngày ở Hàn Quốc có tới 42 người tự 
tử khi đang ở độ tuổi từ 10-40. 
 
Cứ 100.000 người thì có đến 28 người chết do tự tử, tỉ lệ cao nhất trong số 
33 thành viên thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD). Đặc 
biệt, những người tự tử ở độ tuổi 20 chiếm đa số với 44,6%. Chưa hết, trẻ vị 
thành niên cũng không là ngoại lệ ở Hàn Quốc. Bộ Giáo dục Hàn Quốc cho 
biết chỉ trong năm 2010 đã có tới 146 học sinh tự tử, trong số đó có 53 em 
học cấp 2 và 3 em học tiểu học. 
 
Giải mã cho xu hướng tự tử đã thành trào lưu ở Hàn Quốc, các chuyên gia 
tâm lý nhận định rằng hầu hết các nạn nhân đều bị mắc chứng bệnh trầm 
cảm nặng do phải chịu quá nhiều áp lực, gặp khó khăn trong công việc hoặc 
dính tin đồn bôi nhọ do người Hàn Quốc rất coi trọng danh dự, họ có xu 
hướng hình thành lòng tự tôn của mình thông qua cách người khác cảm nhận 
và đánh giá họ như thế nào. Khi không thể hiện được mình với mọi người 
theo cách tốt nhất hoặc khi lòng tự trọng bị tổn thương, họ tìm tới cái chết. 
Mở khóa học chết thử để ngăn chết thật 
Để đối phó với “quốc nạn” này, Hàn Quốc đã thực hiện nhiều biện pháp 
ngăn ngừa như thành lập các trung tâm ngăn chặn tự tử trên cả nước, lắp đặt 
điện thoại khẩn cấp trên các cây cầu, mở thêm các phòng tư vấn sức khỏe 
tâm thần trên khắp cả nước, tăng cường các chương trình giáo dục cho giới 
trẻ… 
Đặc biệt, gần đây ở Hàn Quốc còn có các khóa học “chết thử” để ngăn chặn 
nạn tự tử đang gia tăng ở nước này. Giáo sư điều dưỡng tại Đại học 
Sahmyook (Hàn Quốc) Kang Kyung-ah và cũng là người tổ chức khóa học 
“chết thử” ở một quận Đông Bắc Seoul, cho biết: “Trải nghiệm cảm giác sắp 
chết sẽ mang lại ý nghĩa về sự sống cho tất cả mọi người, dù họ trẻ hay già”. 
Còn một người từng có ý định tự tử khẳng định: “Chỉ có một bước từ sự 
sống đến cái chết, nhưng sự khác biệt rất lớn”. 
 
Theo Giáo sư Kang, “khóa học này có thể giúp nhiều người thay đổi nhận 
thức về ý nghĩa cuộc sống và giúp họ có cơ hội hiểu bản thân hơn”. Dẫn 
chứng cụ thể, ở tuổi 62, ông Ha Yu-soo bắt đầu lo nghĩ về cái chết và tự hỏi 
không biết khi nào tử thần sẽ gõ cửa. Thế rồi, ông Ha quyết định tham gia 
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một lớp học “chết thử” ngay tại Hàn Quốc. 
Ông được mặc một chiếc áo choàng truyền thống bằng sợi gai dầu màu vàng 
(thứ trang phục được mặc cho người chết ở Hàn Quốc) và nằm vào trong 
một chiếc quan tài. Ông cảm thấy bình an cho đến khi nắp quan tài đóng lại, 
chỉ còn bóng tối và sự ảm đạm. Khi đó, ông mới nhận ra nỗi sợ hãi tồi tệ 
nhất: bóng tối vĩnh cửu cuối cùng đã đến. Bước ra khỏi chiếc quan tài lạnh 
lẽo, ông Ha nói cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm: “Ơn trời vì đây chỉ là một lễ 
tang giả”. 
Bầu không khí sau đám tang thông thường rất ảm đạm, song những người 
tham gia “chết thử” lại vui mừng vì được trở lại cuộc sống. Họ bắt đầu vỗ 
tay và hát vang một bài ca mang tên “Hạnh phúc”. 
 

 
 

Ông Ha là một trong số 70 người tham dự khóa “chết thử” được một văn 
phòng địa phương ở quận Đông Bắc Seoul thực hiện. Phương châm của 
khóa học này là: “Đừng biến cuộc sống thành một sự ban ơn”. 
Bà Baek Sung-ok, mắc bệnh ung thư buồng trứng từng từ chối hóa trị vài 
năm trước, cho biết việc trải nghiệm cái chết thử làm bà cảm thấy trân trọng 
hơn những người xung quanh. Bà cất tiếng từ trong quan tài: “Tôi sẽ từ bỏ 
tính tham lam, ích kỷ với chồng và yêu con cái nhiều hơn”. 
Theo China Daily, một hoạt động khác trong khóa học “chết thử” này là viết 
thư tuyệt mệnh. “Ngay cả khi cha không còn trên cõi đời này, mong các con 
hãy hòa thuận và vị tha hơn với nhau”, viết những dòng trên cho 4 con yêu 
của mình, ông Kim Young-sook đã không thể cầm lòng. Đúng là trải 
nghiệm cảm giác sắp chết sẽ mang lại ý nghĩa về sự sống cho tất cả mọi 
người. 
Tất nhiên, trong khi một số người thấy đám tang giả như một cách để phản 
ánh cuộc sống và chuẩn bị cho cái chết, thì nhiều người lại hoài nghi liệu 
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việc mô phỏng cái chết có thể ngăn chặn tự sát và cho rằng một số doanh 
nhân đang làm việc này để kiếm lời. Giáo sư Kang phản biện: “Thay vì 
chuẩn bị cho cái chết, chương trình này muốn họ nghĩ về cuộc sống và tận 
hưởng nó một cách có ý nghĩa hơn”. 
Chết thử và Chết thật 
Chuyện mô tả một người giả vờ chết sau khi uống một ly nước lọc, mà 
người nhà tưởng ông đã uống thuốc độc để quyên sinh. Ðã hơn nửa thế kỷ 
qua, tôi không còn nhớ tác giả mô tả nhân vật chính trong vở kịch giả chết 
như thế nào và có sự phụ giúp của ai không, nhưng trong khi chờ tẩm liệm, 
ông được nghe và biết con cái, bà con và bạn bè của ông nói về ông và đối 
xử với ông như thế nào! 
 
Bạn cứ thử tưởng tượng ra khi đã nằm trong quan tài ở nhà quàn rồi, mà bạn 
có thể nghe những người đến viếng, bề ngoài thắp nén nhang kính cẩn viếng 
bạn, nhưng sau đó lại đàn đúm nói xấu bạn hết lời, hay đứa con bất hiếu 
đang toan tính chi ly chia phần phí tổn tang lễ sau này cho anh em ra sao,  và 
lăm le để ý đến cái nhà, cái xe, trương mục trong ngân hàng của bạn và rồi 
đây sẽ gửi người vợ già của bạn vào nhà dưỡng lão nào? 
 
Giá người ta có thể chết thử một lần rồi sống lại thì sướng biết mấy? Bạn sẽ 
biết có bao nhiêu trang báo chia buồn, sẽ có bao nhiêu tràng hoa viếng, bao 
nhiêu người tiễn chân bạn đến mộ phần. Sẽ có bao nhiêu người vui mừng 
khi nghe tin bạn qua đời, và sẽ có những ai thương yêu thật sự, bàng hoàng, 
tiếc nuối về sự ra đi của bạn. Thế giới này không còn sự hiện hữu của bạn có 
thay đổi gì không? 
 
Nhưng người ta chỉ có thể chết một lần, nên mọi điều xẩy ra sau cái chết, vui 
buồn, xấu tốt, bạn không thể nào biết được, nếu chết là hết. Thôi như thế 
cũng hay! Nếu biết những gì xẩy ra sau cái chết của bạn, có hai điều xẩy ra, 
một là bạn muốn chết phứt đi cho xong, hai là lại yêu cuộc sống này hơn. 
Tôi nghĩ là bạn sẽ chọn điều thứ hai, vì dầu sao cuộc sống này cũng không 
đến nỗi nào đáng ghét. 
 
Một văn phòng dịch vụ ở Hán Thành, Nam Hàn có sáng kiến là sẽ tạo cơ hội 
cho khách hàng qua một lần chết thử, để thấy cảm giác nó ra sao, cũng như 
quan niệm về sự sống có gì thay đổi, khi bạn, coi như từ cõi chết, sống trở 
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lại, dở nắp hòm ngồi dậy. Ông Ha Yu-soo, 62 tuổi là một người khách hàng 
của dịch vụ chết thử. Ông mặc một bộ quốc phục dành cho người chết khi 
tẩm liệm, nằm thẳng trong quan tài chiếc quan tài chật hẹp, ông không cảm 
thấy điều gì khác lạ thay đổi, cho đến khi nắp quan tài được đóng lại và nghe 
tiếng búa gõ trên nắp hòm. Trong bóng tối vây tỏa, lặng câm, ông cảm thấy 
sợ hãi vô cùng, tưởng như mình đã chết thật. Những giây phút trong bóng 
tối dày đặc đó, những ý nghĩ chết chóc ập đến, và bao nhiêu ý nghĩ hiện lên 
trong đầu óc ông. Nhưng may, ông đã trấn an mình: “Ðây chỉ là một sự chết 
giả mà thôi!” Lạy trời, đẹp đẽ biết bao khi ta vẫn còn sống! Từ “phút chết” 
trong bóng tối bước ra ngoài ánh sáng của sự sống, trong tâm hồn ông đã có 
một sự thay đổi lớn. 
 
Ban tổ chức khóa học, cho biết, kinh nghiệm về cảm giác sắp chết sẽ mang 
lại ý nghĩa về sự sống cho tất cả mọi người, bất kể họ già hay trẻ, thuộc tầng 
lớp nào trong xã hội. 
 
Sau khi chết thử, những người này cảm thấy sự sống đáng quý hơn, những 
người chung quanh mình đáng yêu hơn, tha thứ mọi lỗi lầm của kẻ khác. 
Ðiều này cũng như sau khi thoát chết trong một tai nạn thảm khốc nào đó, 
con người trở nên hiền lương, bỏ mọi sự tham lam, cố chấp hẹp hòi, và mở 
rộng tấm lòng hơn đối với tha nhân. 
 
Nhiều người đã thay đổi sau khi họ thoát chết từ vụ tháp đôi ở New York 
hay từ vụ Tsunami mới đây của nước Nhật. Chúng ta sẽ ôm hôn mọi người, 
xem cái tôi từ nay là hạt cát, chúng ta sẽ không còn kẻ thù, không còn ai để 
ghét bỏ. Ngoài đường phố sáng nay sao thấy ai mặt mày cũng trung hậu, dễ 
thương, chúng ta muốn chào hỏi với cả thiên hạ, bắt tay mọi người và la lớn 
ở góc phố như một thằng điên: “Tôi vẫn còn sống! Tôi yêu thương hết thảy 
mọi người!” 
 
Khi nằm trong quan tài “chết thử” có thể người ta sẽ nghĩ đến những việc 
lâu nay chưa làm, những món tiền chưa tiêu hết, những điều chưa nói với ai 
đó. Trước khi chết, bạn sẽ viết thư cho ai, để lại chúc thư như thế nào, nói 
những lời trăn trối ra sao? Một người trước khi chết thử đã viết cho con: 
“Ngay cả khi cha không còn trên cõi đời này, mong các con hãy hòa thuận 
vàđối xử với nhau tử tế hơn!” Một bệnh nhân ung thư đang ở vào thời kỳ 
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cuối cùng, cho biết, việc trải nghiệm cái chết thử làm bà cảm thấy thương 
yêu hơn đối với những người xung quanh. Bà hứa “sẽ từ bỏ thói tham lam, 
ích kỷ với chồng và yêu con cái nhiều hơn”. 
 
Ðó chỉ mới là chuyện “chết thử!” Còn như, bằng cách nào đó bạn biết rằng 
chỉ còn 24 giờ đồng hồ nữa thôi, bạn sẽ thở hơi thở cuối cùng, giã từ cuộc 
đời đẹp đẽ này, thì bạn sẽ làm gì, suy nghĩ ra sao, đối xử với mọi người như 
thế nào? Trong trương mục ngân hàng, bạn có nửa triệu đồng chưa tiêu hết, 
bạn sẽ phân bố như thế nào, cho ai? Bạn chưa kịp nói với ai một lời xin lỗi, 
chưa kịp nói với ai một lời yêu thương. Trong sự hối hả của chút thời gian 
còn lại, bạn hối tiếc những gì, ân hận điều chi? Có những người trong gian 
trá, lừa lọc kiếm đồng tiền bất chính, để trở nên giàu có, có những kẻ đạp lên 
đầu người khác để tìm chỗ tiến thân cho mình, tiền của, danh vọng nào có 
thể mang theo? 
 
Không, cũng  như những người chết khác, bạn sẽ ra đi tay không? Chỉ còn 
24 tiếng đồng hồ ngắn ngủi nữa thôi, dù có vội vàng, chúng ta cũng không 
làm kịp những điều chưa làm, sửa đổi kịp những điều lầm lỗi. Ðó là trường 
hợp chỉ một mình bạn ra đi.Những nhà tiên tri trên thế giới này loan báo về 
một ngày tận thế, dù đã sai nhiều lần và nói đi nói lại nhiều lần, đến nỗi 
những lời tiên tri đã trở thành một trò bịp nhảm nhí, nhưng phần tôi, tôi vẫn 
tin sẽ có ngày như thế. Chúng ta đã thấy cảnh tượng bình địa ở 
Hiroshima và Nagasaki vào tháng 8-1945, khi hai quả bom nguyên tử rơi 
xuống đã giết khoảng 210, 000 người. Trận sóng thần tồi tệ nhất trong lịch 
sử được ghi nhận là tại Ấn Ðộ Ðương vào năm 2004 đã gây cảnh hoang tàn 
và giết chết 230,000 người ở 11 quốc gia. Tsunami ở Nhật năm 2011 làm 
thiệt mạng hơn 20,000 người và những quang cảnh chúng ta thấy ở miền 
Bắc nước Nhật không khác gì một bãi rác khổng lồ. Ðó chính là hình ảnh 
cho ta thấy trước những gì sẻ xẩy ra trong ngày tận thế. 
 
Ðến một ngày nào đó quả đất này sẽ nổ tung hay tất cả các băng sơn ở Bắc 
Băng Dương sẽ tan rã, nhận chìm địa cầu này dưới hai mươi thước nước. Sẽ 
không còn một sinh vật nào trên trái đất này nữa! Nếu có một ngày như thế 
sẽ đến ngay ngày mai đây thôi, liệu chúng ta có sống được một ngày tốt hơn, 
ngay thẳng hơn, tử tế với đồng loại của chúng ta hay không? Không cần 
phải chết thử, mỗi người chúng ta đều phải đến một ngày chết thật! 
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“Thử chết” ở Thái Lan 
 
Wat Prommanee là một ngôi đền kỳ lạ tại Thái Lan bởi đến đó bạn có cơ hội 
trải qua cảm giác chết đi sống lại chỉ với một số tiền nhỏ. 
Wat Prommanee nằm cách thủ đô Bangkok 60 dặm về phía Bắc và khi đến 
đây bạn sẽ được tận mắt nhìn thấy 9 cỗ quan tài lớn với màu sắc rực rỡ nằm 
ngay tại điện chính. 9 cỗ quan tài được cho là biểu tượng của 9 tầng địa 
ngục. 
Và điều bất ngờ hơn cả là bạn sẽ thấy hàng nghìn người xếp hàng chờ đợi 
với mong muốn được trải qua cảm giác chết đi sống lại trong vòng 90 giây. 
 
Được biết kể từ khi nghi lễ đặc biệt này ra đời tại đây, ngôi đền này đã trở 
nên nổi tiếng trên toàn thế giới và những người bi quan hay cảm thấy tuyệt 
vọng thường tìm đến đây để cầm một bó hoa, thì thầm những lời cầu nguyện 
rồi nằm trong quan tài, lắng nghe kinh Phật, tỉnh dậy và cảm thấy cuộc sống 
tuyệt vời hơn rất nhiều. 
 

 
...để thử cảm giác chết đi sống lại. 

 
Chị Nual Chaichamni, một người đã từng trải qua cảm giác đặc biệt này cho 
biết: “Khi nằm trong quan tài tôi cảm thấy rất ấm áp và khi bước ra, tôi thấy 
thoải mái hơn trước rất nhiều. Lúc đó, tôi bắt đầu nghĩ về những điều tốt 
đẹp, nghĩ về hình ảnh của Đức Phật ở trên điện thờ và tôi cảm thấy tốt hơn”. 
 



 19

 
...và khi tỉnh dậy bạn sẽ thấy cuộc sống tốt đẹp hơn trước rất nhiều 

 
Có lẽ nếu có cơ hội đến thăm Thái Lan, bạn nên tới ngôi đền đặc biệt này để 
cảm nhận cảm giác khi nằm trong quan tài, lắng nghe tiếng đọc kinh của các 
nhà sư và để hiểu cuộc sống quý giá đến nhường nào. 
 
Chết thử một lần cho biết 
 
Những ai muốn biết cái cảm giác nằm trong quan tài ra sao thì xin mời đến 
khách sạn Mausoleum ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc). 
 
Chủ khách sạn là một phụ nữ, bà Jiao Meige. Đầu tiên, bà thuê một khu đất 
định làm trang trại nhưng vì trong khu đất có quá nhiều ngôi mộ cũ nên 
chẳng ai dám làm việc cho bà. Làm trang trại không xong, bà chủ quyết biến 
nó thành... khách sạn dựa trên một thế mạnh mà không phải ai cũng có 
được: những ngôi mộ! 
Cái khách sạn của bà được xây giống như một lăng mộ, còn những chiếc 
giường thì có hình quan tài! Ban đêm, nhân viên khách sạn sẽ không làm 
việc nên các vị khách quý tha hồ “chết” mà không sợ bị bất kỳ ai làm phiền. 
Còn nếu họ thấy buồn thì cứ việc ra khỏi “quan tài” mà thăm viếng các 
“láng giềng”  nằm trong các ngôi mộ thật ở bên ngoài. 

Đoan Nhật 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 

951-672-4900 951-302-6900

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 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

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 

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 

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 951-473-0325  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591.

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

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
Grand Opening 
King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 


