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CN XXVI THƯỜNG NIÊN B 
TIN MỪNG 
 Mc 9, 37-42. 44. 46-47 
"Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ 
các con. Nếu tay con nên dịp tội cho 
con, hãy chặt tay đó đi". 
Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu 
rằng: "Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ 
nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó 
không theo chúng ta, và chúng con đã 
ngăn cấm y". Nhưng Chúa Giêsu phán: 
"Đừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể 
nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi 
liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng 
chống đối các con, là ủng hộ các con. 
Ai nhân danh Thầy mà cho các con 
một ly nước vì lẽ các con thuộc về 
Đấng Kitô, Thầy bảo thật các con: kẻ 
đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 
Nhưng nếu kẻ nào làm cớ vấp phạm 
cho một trong những kẻ bé mọn có 
lòng tin Thầy, thà buộc thớt cối xay 
vào cổ người ấy mà xô xuống biển thì 
hơn. 
"Nếu tay con nên dịp tội cho con, hãy 
chặt tay đó đi: thà con mất một tay mà 
được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai 
tay mà phải vào hoả ngục, trong lửa 
không hề tắt. 
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TIN MỪNG (tiếp theo) 
Và nếu chân con làm dịp tội cho con, hãy chặt chân đó đi: thà con mất một 
chân mà được vào cõi sống, còn hơn là có đủ hai chân mà phải ném xuống 
hoả ngục. Và nếu mắt con làm dịp tội cho con, hãy móc mắt đó đi, thà con 
còn một mắt mà vào nước Thiên Chúa, còn hơn là có đủ hai mắt mà phải 
ném xuống hoả ngục, nơi mà dòi bọ rúc rỉa nó không hề chết và lửa không hề 
tắt". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Cái giá người môn đệ phải trả  
Lm Mark Link 
Người môn đệ phải sẵn lòng chấp nhận mọi hy sinh vì nước trời 

Cuốn phim "A man for all seasons" (Người thích ứng mọi mùa) được xây 
dựng dựa theo cuộc đời thánh Thomas More. 

Khi Kha Luân Bố khám phá ra Mỹ Châu, Thomas More mới là một thiếu 
niên mười mấy tuổi tại Anh Quốc. Chàng theo học tại Đại học Oxford. Sau 
khi tốt nghiệp Đại học, chàng dấn thân vào cuộc đời chính trị. Là một viên 
chức của triều đình, chàng được thăng quan tiến chức rất mau lẹ, năm 1529, 
vua Henri thứ VIII đã phong chàng lên chức Đại pháp quan của Anh Quốc. 

Nhưng thảm kịch đã xảy đến cho Thomas More. Khi vua Henri VIII ly dị 
với hoàng hậu và tái kết hôn không đúng theo luật lệ. Để chống lại bất cứ ai 
phản đối cuộc hôn này, Henri ra lệnh cho một số quan chức triều đình ký 
vào một văn bản tuyên thệ rằng sự tái hôn của ông là hợp pháp. Ông truyền 
cho các vị chức sắc này là nếu họ từ chối không chịu ký vào văn bản ấy họ 
sẽ bị hạ ngục vì tội phản loạn. Và rồi thảm kịch đã xảy ra khi ngài Norfold 
mang văn bản ấy đến cho Thomas More. Ông này chẳng chịu ký bất chấp 
biết bao lời thuyết phục khuyên ông thay đổi ý. Cuối cùng, Norfolk không 
còn kiên nhẫn được nữa, ông nói với bạn: 

"Tôi không biết cuộc kết hôn có hợp pháp hay không, nhưng thây kệ nó! 
Thomas ơi, ông hãy nhìn vào tất cả những kẻ đã ký vào đây! Ông biết rõ 
những người này mà! Tại sao ông không thể làm như chúng tôi, nhân danh 
tình bạn của chúng ta?" Thomas More vẫn từ chối. Ông không muốn tuyên 
thệ điều gì mà tận thâm tâm ông biết là sai trái. Cuối cùng, Thomas More bị 
tống giam. Vào ngày 6 tháng 6 năm 1535 ngài đã bị hành hình vì tội phản 
loạn. 

Câu chuyện thánh Thomas More làm sáng tỏ lời dạy của Chúa Giêsu trong 
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bài Phúc Âm hôm nay: "Nếu tay con làm mất đức tin, hãy chặt nó đi!… Nếu 
chân con làm con mất đức tin, hãy chặt phăng nó đi!… Nếu mắt con làm con 
mất đức tin, hãy móc nó quẳng đi! vì thà rằng con bị chột mà vào nước trời 
hơn là còn toàn vẹn hai mắt mà bị ném vào hoả ngục". 

Chúa Giêsu không bảo chúng ta chặt chân tay, móc mắt, theo nghĩa đen, 
Ngài chỉ muốn dùng những thành ngữ quen thuộc của thời đại Ngài để nhấn 
mạnh một điểm quan trọng là: 

Các môn đệ Ngài phải sẵn lòng hy sinh tất cả sự gì cần thiết để giữ mình 
khỏi phạm tội, phải sẵn lòng hy sinh cả những gì quí báu nhất đối với ta để 
được vào nước trời. Trong trường hợp Thomas More, điều này có nghĩa là 
hy sinh cả mạng sống mình. 

Chúng ta chớ vội nghĩ rằng vì Thomas More là một vị thánh nên ngài đã tự 
hiến dâng đời sống một cách dễ dàng. Chúng ta hãy lắng nghe những lời 
trong lá thư ngài viết cho cô con gái của ngài ít lâu sau khi ngài bị giam, 
những lời này sẽ cho ta biết cuộc đấu tranh khủng khiếp xảy ra bên trong 
tâm hồn ngài như thế nào: 

"Meg thân yêu, Bố sẽ không bất tín với Chúa, dù bố cảm thấy yếu đuối khi 
sắp phải đương đầu với nỗi sợ hãi. Bố nhớ lại sự kiện thánh Phêrô bắt đầu 
chìm xuống nước vì thiếu đức tin, khi thấy gió thổi mạnh, bố sẽ bắt chước 
thánh Phêrô kêu cầu Chúa Kitô nài xin Chúa giúp đỡ Bố. Bố tin rằng Chúa 
sẽ đặt đôi tay thánh thiện lên Bố và ngay trong cơn bão biển Chúa sẽ giữ 
cho bố khỏi bị chìm xuống… vì thế hỡi con gái yêu của bố, con đừng bối rối 
âu lo về bất cứ điều gì sẽ xảy đến cho bố trong cuộc sống dương trần này, 
không điều gì xảy ra ngoài ý Chúa, Bố rất xác tín rằng bất cứ điều gì tồi tệ 
xảy ra, thì chắc hẳn đó là điều tốt nhất đấy". 

Bài Phúc Âm hôm nay mời gọi chúng ta đặt lại câu hỏi này: chúng ta có biết 
phòng tránh tội lỗi để đạt nước trời không? Chúng ta có biết canh chừng với 
bất cứ điều gì có thể khiến chúng ta đánh mất nước trời không? 

Trong một lá thư của mình, một vị thánh danh tiếng người Pháp, Francis de 
Sales, đã nói về vấn đề cám dỗ và việc canh phòng chống lại tội lỗi như sau; 

"Mặc cho quân thù gào thét ở ngoài cửa, 

mặc cho nó gõ, nó la, nó gào, nó làm bậy làm bạ. 

chúng ta biết chắc rằng nó không thể đi vào nhà trừ khi chúng ta bằng lòng 
mở cửa cho nó". 
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Vậy chúng ta cần tỉnh thức đề phòng tội lỗi. Khi cơn cám dỗ xảy đến – và 
chắc chắn nó sẽ đến; chúng ta hãy nhớ lại những lời thánh Thomas More đã 
viết cho Meg con gái ngài: 

"Bố sẽ nhớ lại sự kiện thánh Phêrô bắt đầu chìm xuống vì thiếu đức tin khi 
thấy gió mạnh thổi lên, và bố cũng sẽ bắt chước ngài kêu lên với Chúa Kitô 
và khẩn cầu Ngài giúp đỡ. Bấy giờ bố tin rằng Chúa sẽ đặt tay lên người bố 
và giữ bố khỏi chìm xuống giữa cơn bão biển". 

Tóm lại, sứ điệp của Chúa Giêsu ẩn chứa trong bài Phúc Âm hôm nay như 
sau; chúng ta phải sẵn lòng chấp nhận mọi hy sinh để tránh tội và để đạt 
được nước trời. Và chúng ta cũng phải sẵn sàng bắt chước Thomas More 
Người đã hy sinh mạng sống mình vì nước trời. 

Chúng ta sẽ kết thúc với những lời rút ra từ bài hát cổ xưa mà Giáo hội 
thường xử dụng trong Kinh nhật tụng giờ Kinh chiều của một số ngày Chúa 
Nhật trong năm phục vụ. 

"Nghe danh hiệu Giêsu, mọi gối phải quì xuống, mọi miệng lưỡi phải xưng 
tụng Ngài là Vua vinh quang…” Hãy để Ngài ngự trị tâm hồn bạn. Hãy để 
Ngài chinh phục những gì chưa thánh thiện, những gì chưa đúng. Ước gì bạn 
biết lên tiếng gọi Ngài trong cơn cám dỗ. Hãy để Ngài che phủ bạn bằng ánh 
sáng và quyền năng của Ngài. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu sẽ trở lại 
trong vinh quang của Cha Ngài, để ngự trị trên trái đất. Ngài là Thiên Chúa 
cứu độ. Ngài là Đấng Kitô Chủ tế chúng ta". 

SỐNG ĐẠO 
Chia 2 đồng bạc 

Vì nhà nghèo, nên từ lúc mới 4 tuổi, thằng nhỏ đã phải đi bán đâu-phụng 
ngoài đường, nhưng vẫn quần áo tả tơi, và thiếu ăn . 

Sau khi được lên tiểu học, lúc đó đã dọn lên thủ đô Rio de Janeiro, sau buổi 
học chú bé thường hay cùng với 2 người bạn cùng lứa đi đánh giầy ở đầu 
đường, hôm nào không có khách, thì coi như là nhịn đói. 

Năm 12 tuổi, vào 1 buổi xế chiều, có 1 người khách, là chủ 1 tiệm giặt ủi và 
nhuộm áo quần  đến chiếu cố, 3 đứa trẻ chạy lại chào hàng. Ông chủ tiệm  

nhìn vào 3 cặp mắt van xin khẩn khoản đó, không biết quyết định chọn đứa 
nào. Cuối cùng ông ta nói:  Đứa nào cần tiền nhất, thì tôi cho nó đánh giầy, 
và sẽ trả công 2 đồng.   



 5

Công đánh 1 đôi giầy chỉ có 20 xu, 2 đồng đúng là 1 món tiền rất lớn. Ba 
cặp mắt đều sáng lên.  Một đứa nhỏ nói: từ sáng đến giờ cháu chưa được ăn 
gì cả, nếu không kiếm được tiền hôm nay, cháu sẽ chết đói!  

Đứa khác nói:  “Nhà cháu đã hết thức ăn từ 3 ngày nay, mẹ cháu lại đang 
bệnh, cháu phải mua thức ăn cho cả nhà tối nay, nếu không thì lại bị ăn 
đòn…“ . 
Cậu Lula nhìn vào 2 đồng bạc trong tay ông chủ-tiệm, nghĩ ngợi 1 lúc, rồi 
nói : “Nếu cháu được  ông cho kiếm 2 đồng này, thì cháu sẽ chia cho 2 đứa 
đó mỗi đứa 1 đồng !!” 

Câu nói của Lula làm Ông chủ Tiệm và 2 đứa nhỏ kia rất là ngạc nhiên. 
Cậu giải thích thêm: “Tụi nó là bạn thân nhất của cháu, đã nhịn đói hết 1 
ngày rồi, còn cháu thì hồi trưa còn ăn được ít đậu phụng, nên có sức đánh 
giầy hơn chúng nó, Ông cứ để cháu đánh đi, chắc chắn Ông sẽ hài lòng” 

Cảm động trước câu nói của thằng nhỏ, Ông chủ tiệm đã trả cho hắn 2 đồng 
bạc, sau khi được hắn đánh bóng đôi giầy. Và thằng nhỏ Lula giữ đúng lời, 
đã đưa ngay cho 2 đứa bạn mỗi đứa 1 đồng. 

Vài ngày sau, Ông chủ Tiệm đã tìm đến thằng nhỏ Lula, nhận chú bé cứ sau 
buổi tan học là đến học nghề ở tiệm giặt nhuộm của ông ta, và bao cả bữa 
cơm tối. Tiền lương lúc học nghề tuy là rất thấp, nhưng so với đánh giầy thì 
khá hơn rất nhiều. 

Thằng bé hiểu rằng: Chính vì mình đã đưa tay giúp đỡ những người khốn 
đốn, nên mới đem đến cho mình cơ hội làm thay đổi cuộc đời. 
Từ đó, miễn là có khả năng, chú bé Lula không ngần ngại giúp đỡ những 
người sống khốn khổ hơn mình. 

Sau này Lula nghỉ học đi làm thợ trong 1 nhà máy, để bênh vực cho quyền 
lợi của những người thợ, cậu ta tham gia vào công-đoàn, năm 45 tuổi, Lula 
lập ra đảng Lao-Công. 

Năm 2002, trong cuộc ứng cử tổng-thống, khẩu hiệu của Lula là: Ba bữa 
cơm no cho tất cả những người trong quốc gia này. Và đắc cử làm Tổng 
Thống xứ Brazil.  Năm 2006 đắc cử nhiệm kỳ 2. 

Trong 8 năm tại chức, Ông ta đã thực hiện đúng lời mình đã hứa: 
93% trẻ em và 83% người lớn ở nước này được no ấm. Thực hành đúng tâm 
niệm: giúp đời!! 

Và nước Brazil dưới sự lãnh đạo của Ông đã không còn là “con khủng 
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long nhai cỏ” mà đã trở nên “Con mãnh sư Mỹ Châu”, và xây nên nền kinh 
tế đứng thứ 10 trên thế giới. 

 
Luiz Inácio Lula da Silva: đó là tên của vị tổng thống Brazil ( 2002 – 2010 ) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha tiếp kiến 120 Giám Mục mới 

CASTEL GANDOLFO. ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM giúp các tín hữu 
đào sâu đức tin và nêu gương nên thánh cho mọi thành phần dân Chúa. 
Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20-9-2012, 
dành cho 120 GM thụ phong trong khoảng 12 tháng gần đây, đang tham dự 
khóa bồi dưỡng do Bộ Giám Mục và Bộ các Giáo Hội Công Giáo Đông 
Phương tổ chức tại Roma. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc đến Năm 
Đức Tin sắp bắt đầu, nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng chung 
Vatican 2 và 20 năm công bố Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Ngài 
nói: ”Tôi khuyến khích anh em hãy dấn thân để nội dung nòng cốt của đức 
tin được trình bày một cách có hệ thống và mạch lạc cho tất cả mọi người 
theo lứa tuổi và bậc sống khác nhau của họ, để họ có thể trả lời cho những 
vấn nạn mà thế giới kỹ thuật và hoàn cầu hóa ngày nay đang nêu lên. Những 
lời sau đây của Vị Tôi Tớ Chúa, ĐGH Phaolô 6, vẫn luôn có tính chất thời 
sự. 

Người nói: “Cần phải rao giảng Tin Mừng cho văn hóa và các nền văn hóa 
của con người, không phải như để trang trí, như lớp sơn bên ngoài, nhưng 
phải rao giảng một cách sinh động, sâu xa, đến tận gốc rễ, luôn luôn đi từ 
con người và luôn trở về những quan hệ của con người với nhau và với 
Thiên Chúa” (Evangelii nuntiandi, 20). 
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Phong cách Vatican II 

VŨ VĂN AN 

Ngày 11 tháng 10 năm nay sẽ đánh dấu 50 năm việc 
khai mạc Công Đồng Vatican II của Giáo Hội Công 
Giáo dưới triều Đức Chân Phúc Giáo Hoàng Gioan 
XXIII. Năm mươi năm, nửa thế kỷ, quả là khoảng 
thời gian tương đối dài, đủ để nhiều người không 
biết đến nó, và đủ để những người biết nó cũng chỉ 
duy trì được một hoài niệm mơ hồ, thậm chí, lẫn lộn 
về thành quả của nó, trước thật nhiều lối giải thích 
khác nhau. 

Vậy thì Vatican II đã mời gọi Giáo Hội và mỗi người chúng ta điều gì? 
Thiển nghĩ có năm điểm chủ yếu sau đây.  

Thứ nhất, Công Đồng mời gọi Giáo Hội từ bỏ phong cách xử sự gần như 
hoàn toàn theo đường thẳng từ trên đi xuống để mặc lấy phong cách biết chú 
trọng nhiều hơn tới các truyền thống hàng ngang vốn có trong Đạo Công 
Giáo. Lời mời gọi này thấy rất rõ trong lối sử dụng thường xuyên các từ ngữ 
chỉ hàng ngang như “hợp tác”, “hùn hạp” (partnership) và “cộng tác”, khá 
mới mẻ trong các văn kiện giáo hội. Phong cách mới nhận được các biểu 
thức hết sức mạnh mẽ trong từ ngữ “hiệp đoàn tính”. Đây là sự hùn hạp và 
hợp tác giữa đức giáo hoàng và các giám mục, giữa các giám mục và các 
linh mục, giữa các linh mục và giáo dân, giữa các giám mục và giáo dân 
nữa. Khi liên tục mô tả Giáo Hội như “Dân Thiên Chúa”, ta thấy rõ tương 
quan nội tại giữa văn phong và nội dung, giữa loại câu hỏi “điều gì” và câu 
hỏi “thế nào”.  

Thứ hai, Công Đồng mời gọi Giáo Hội hướng tới một phong cách và một 
não trạng đồng âm với phục vụ hơn là với kiểm soát. Một trong các nét tuyệt 
vời nhất của Vatican II là việc tái định nghĩa mà nó không ngừng muốn bơm 
vào các hạn từ “nhà cai trị” và “vua chúa”, đồng nghĩa chúng với “người 
phục vụ”. Các hệ luận mục vụ thì nhiều vô kể. Phục vụ cách hữu hiệu có 
nghĩa là phải chú ý tới nhu cầu của những người mình phục vụ, không đem 
lại cho họ các giải pháp tiền chế.  

Thứ ba, có lẽ không có gì tuyệt diệu hơn trong ngữ vựng của Công Đồng, 
không có gì làm nó khác với các công đồng trước đó cho bằng các từ ngữ 
“phát triển”, “tiến bộ” và cả “biến hóa” nữa. Đây là dấu chỉ một gián 
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đoạn đối với cái khung tĩnh tụ mà các công đồng trước vốn dùng để hiểu học 
thuyết, kỷ luật và phong cách trong Giáo Hội. Vatican II không bao giờ 
dùng chữ “thay đổi” nhưng chính đó là điều nó muốn nói liên quan tới Giáo 
Hội. Dĩ nhiên, điều này ám chỉ các thay đổi trong tương lai. Nó gợi ý rằng 
các dự liệu nó đưa ra có tính cách mở cửa, bỏ ngỏ (open-ended). Giải thích 
và thực thi ra sao thì giải thích và thực thi, nhưng nhất định không được coi 
các quyết định của nó như tận cùng, như thể “Công Đồng đã nói thế, không 
bàn bạc gì thêm”. Phong cách của Vatican II, vì thế, là phong cách mở cửa 
cho tương lai.  

Thứ tư, Công Đồng thay thế ngôn ngữ loại trừ của truyền thống bằng ngôn 
ngữ bao hàm. Thay vì kết án và tuyệt thông, ngôn ngữ mới này đầy những 
hạn từ thân hữu như “anh chị em”, “những người đàn ông và đàn bà có thiện 
chí”. Về phương diện này, cái bắt tay thân hữu không phải chỉ được trao cho 
các Kitô hữu khác mà cho mọi con người muốn đóng góp cho một thế giới 
tốt đẹp hơn.  

Thứ năm, Công Đồng chuyển dịch từ một ngữ vựng với nghĩa thụ động 
chấp nhận qua một ngữ vựng với nghĩa tích cực tham dự và dấn thân. Việc 
tích cực tham dự của toàn thể cộng đoàn vào Thánh Lễ là mục tiêu căn bản 
và minh nhiên của cuộc cải cách phụng vụ. Nếu cách thế cầu nguyện của ta 
là qui phạm cho cách thế tin của ta, thì há nó không là qui phạm cho cách 
thế xử sự của ta hay sao? Nghĩa là, há nó không là thành phần cấu tạo ra 
phong cách của ta trong tư cách Giáo Hội hay sao?  

 
94 chuyên viên và dự thính viên sẽ tham dự Thượng Hội đồng Giám 
mục lần thứ XIII 

WHĐ (24.09.2012) – Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã phê chuẩn việc bổ 
nhiệm 94 chuyên viên và dự thính viên từ khắp nơi trên thế giới tham dự 
Thượng Hội đồng Giám mục lần thứ XIII, sẽ diễn ra tại Vatican từ ngày 7 
đến ngày 28 tháng Mười 2012, với chủ đề "Tân Phúc Âm hóa để loan truyền 
Đức Tin Kitô giáo". 

Trong số 45 chuyên viên và 49 dự thính viên viên được Đức Tổng giám mục 
Nikola Eterovic, Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục bổ nhiệm, có 4 
người Ấn Độ: một chuyên viên và 3 dự thính viên. Cha Thomas Manjaly 
thuộc Tổng giáo phận Shillong, đã được bổ nhiệm là chuyên viên, ngài là 
giáo sư Kinh Thánh tại "Viện Thần học Oriens" và "Viện Thần học liên giáo 
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phận Đông Bắc Ấn Độ". Các dự thính viên là: nữ tu Rekha (Mary Joseph) 
Chennattu, Dòng Mông Triệu, giáo sư Tân Ước tại Học viện Giáo hoàng 
Triết học và Tôn giáo ở Pune; nữ tu Mary Prema Pierick, Bề trên Tổng 
quyền Dòng Thừa Sai Bác Ái Mẹ Têrêsa thành Kolkata và ông Manoj 
Sunny, là giám đốc, phóng viên và thành viên sáng lập phong trào "Thanh 
niên Giêsu". 

Ngoài ra còn có 9 người châu Á khác: một chuyên gia và một dự thính viên 
của Philippines, hai dự thính viên của Syria. Hong Kong, Palestine và Liban 
mỗi nơi có một chuyên viên, và Nhật Bản và Hàn Quốc mỗi nơi có một dự 
thính viên. 

Các dự thính viên, có quyền phát biểu nhưng không có quyền bỏ phiếu. 

Trước đó, Đức Thánh Cha cũng đã bổ nhiệm các Nghị phụ tham dự Thượng 
Hội đồng Giám mục lần thứ XIII. 

Nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục gồm các Thượng phụ, Tổng giám 
mục, và Giám mục của các Giáo hội Công giáo Đông phương, các giám mục 
do các Hội đồng Giám mục đề cử, 10 đại diện của các Dòng giáo sĩ, các vị 
đứng đầu các Bộ trong Giáo triều Rôma. 

Các vị giám chức được bổ nhiệm là những người được chính Đức Thánh 
Cha mời. Đó là các vị hồng y, tổng giám mục, và linh mục đại diện cho các 
quốc gia lớn, các Hội đồng Giám mục, và đặc sủng trong Giáo hội. 

Trong số này có Chủ tịch Hội đồng giám mục châu Phi và Madagascar 
(SECAM / SCEAM) là Đức hồng y Polycarp Pengo; Chủ tịch Liên Hội 
đồng Giám mục Âu Châu (CCEE) là Đức hồng y Erdő; Chủ tịch Hội đồng 
Giám mục Mỹ châu Latinh (CELAM) là Đức Tổng giám mục Carlos Aguiar 
Retes Tlalnepantla; và Tổng thư ký Liên Hội đồng Giám mục Á châu là Đức 
hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Bombay, Ấn Độ. 

Ngoài ra, các Dòng tu và đặc sủng khác trong Giáo hội có đại diện được 
ĐTC bổ nhiệm gồm có: Hiệp hội Opus Dei, Phong trào Hiệp thông và Giải 
phóng, Tu hội đời Schönstatt, và Dòng Camêlô Đức Maria Vô Nhiễm 
Nguyên Tội. 
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Ủy ban Giáo lý Đức tin – Hội đồng Giám mục Việt Nam phát hành sách 
chào mừng Năm Đức Tin 

  

 
WHĐ (08.09.2012) – Nhân dịp kỷ niệm 50 năm khai mạc Công đồng 
Vaticanô II (1962 – 2012) và để chào mừng Năm Đức Tin, Ủy ban Giáo lý 
Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam (UBGLĐT) đã thực hiện 
2 công trình: 

1. Sách Công đồng Vaticanô II, chuyển dịch từ nguyên bản tiếng Latinh. 
Ngoài các văn kiện chính thức, có thêm phần Mục lục phân tích. 

2. Sách Thần học ngày nay. Viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuẩn, chuyển 
dịch từ nguyên bản tiếng Anh Theology today. Perspectives, principles and 
criteria, do Ủy ban Thần học quốc tế biên soạn. 

Thần học ngày nay. Viễn cảnh, nguyên lý và tiêu chuẩn dày 144 trang, khổ 
14 x 20cm vừa ra mắt vào đầu tháng Chín. Công đồng Vaticanô II dày 1044 
trang, khổ 14 x 20,5cm sẽ ra mắt trong tháng Mười. 

Một thông cáo của cha Giuse Nguyễn Văn Am, SDB, Trưởng ban Thần học 
- UBGLĐT, đăng trên trang web của UBGLĐT, cho biết: Hai sách này được 
phát hành tại Văn phòng UBGLĐT, số 6 bis Tôn Đức Thắng, Phường Bến 
Nghé, Quận 1, Tp.HCM với giá như sau: Công đồng Vaticanô II: giá lẻ 
120.000 đồng/cuốn, giá dành cho các Giáo phận, Hội dòng, Học viện: 
100.000 đồng/cuốn; Thần học ngày nay: giá lẻ: 20.000 đồng/cuốn, giá dành 
cho các Giáo phận, Hội dòng, Học viện: 16.000 đồng/cuốn. 

 

Lễ giỗ lần thứ 10 ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 

Văn Phượng & ảnh: Ngọc Dũng 
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WGPSG -- “Hãy trao cho ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận (ĐHY) 
một cơ hội ở bất cứ đâu, bất cứ môi trường, hoàn cảnh nào, ĐHY luôn chụp 
bắt, vì đó là cơ hội đẹp nhất để thi hành 3 sứ mạng: Ngôn Sứ, Tư Tế và 
Quản Trị. Đó là cơ hội tốt nhất để Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo”. 

Trên đây là lời chia sẻ của Linh mục Giuse Vương Sĩ Tuấn, phụ tá Nhà thờ 
Chánh tòa Sài Gòn, đã nói đến trong Thánh lễ cầu nguyện cho Tôi tớ Chúa 
ĐHY nhân kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 10 của Người vào lúc 09g00 ngày 
15/9/2012, tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.  

Chia sẻ cảm nghiệm về ĐHY 

Trước Thánh lễ, quý cha đồng tế dâng hương trước di ảnh ĐHY. Sau đó, cha 
Tổng Đại diện chia sẻ: ĐHY là Tôi tớ Chúa, là người được Giáo hội công 
nhận đã hưởng nhan thánh Chúa, Ngài có một cuộc đời đặc biệt thể hiện 
Đức Tin, Đức Cậy, Đức Mến vượt trổi. Cho nên, chúng ta hiệp dâng Thánh 
lễ này là để cùng với vị Tôi tớ Chúa dâng lời cảm tạ, tri ân Thiên Chúa là 
Cha, chúng ta cũng tiếp tục cầu xin Chúa cho người Tôi tớ Chúa đây được 
sớm lên hàng Chân phước và Hiển thánh, cũng vì danh của Chúa chứ không 
phải để vinh danh bất cứ một ai, kể cả Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê của 
chúng ta. 

Tiếp theo, Cha Đaminh Trương Kim Hương, học trò của ĐHY tại Đại 
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Chủng viện Xuân Bích Huế trong 2 năm 1964 – 1965, là người có sự gần 
gũi đặc biệt với ĐHY chia sẻ: ĐHY muốn thích nghi với mọi người trong 
cuộc sống, nơi Người có sự đặc biệt, mặc dầu bị tù đầy, đau khổ nhưng Ngài 
không phàn nàn chê trách ai cả, đây là điểm son của Ngài. Nhất là cách xử 
sự của Ngài, đã làm cho những cán bộ canh giữ Ngài rất cảm phục. Nhờ tấm 
lòng bác ái cao cả của Ngài, sau này cũng có người là cán bộ đã trở lại đạo 
Công giáo. Bài giảng tĩnh tâm cho Đức Thánh Cha và Giáo Triều Rôma, 
Người chia sẻ rất thực tế, nói nên sự can đảm, lòng yêu mến Chúa của Ngài 
không có sự hận thù, ghen ghét, dù Ngài phải chịu đau khổ. 

Cha Giuse Tuấn chia sẻ thêm: Khẩu hiệu của ĐHY khi làm Giám mục Nha 
Trang “Vui mừng và hy vọng” là tên của một Hiến chế. Với Hiến chế này, 
Giáo hội không nhìn thế giới này như là thù nghịch, tăm tối, sợ hãi phải loại 
trừ và lên án, mà Giáo hội mời gọi để đối thoại với tất cả mọi môi trường, 
mọi hoàn cảnh xã hội, và chế độ khác nhau. Đối thoại để gặp gỡ, hiểu nhau, 
tạo nên một con đường hy vọng, niềm vui trong cuộc sống. Khi ĐHY lấy 
Khẩu hiệu “Vui mừng và hy vọng” là Ngài luôn nhìn thấy nơi đó có một 
niềm hy vọng, nhờ đối thoại, nhờ lấy Đức Kitô làm ánh sáng soi chiếu cho 
cuộc đối thoại của mình với Chúa, với chính mình và với nhau. 

Sau đó, lần lượt 3 người là bà con, đồng hương với ĐHY chia sẻ về ĐHY. 
Những chia sẻ đã nói lên sự đơn sơ, hòa đồng, quan tâm đến mọi người, 
không oán trách, muốn đem hoàn cảnh, thân phận của mình đã trải qua, cũng 
như sự hiện diện của mình để đem ánh sáng công lý Phúc Âm đến cho mọi 
người, và có cán bộ còn nói: Ông ấy là thánh sống. Ngài còn dạy: Khi vào 
nhà thờ, cầu nguyện thì nhắm mắt lại, sẽ nghe được Chúa nói. 

Thánh lễ 

Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha Giuse đã nói lên những suy niệm của cha 
về ĐHY, cha nói: ĐHY là Tổng Giám mục phó với quyền kế vị Tổng Giáo 
phận Sài Gòn lại chưa một lần dâng lễ tại Nhà thờ Chính tòa này. Nhưng khi 
nhìn cuộc đời ĐHY thì Nhà thờ Chính tòa của ĐHY như đang hiện diện ở 
khắp mọi nơi. Bởi vì, trong mọi hoàn cảnh, mọi môi trường, Ngài luôn luôn 
thi hành 3 sứ vụ: Ngôn Sứ, Tư Tế và Quản Trị bằng chính cuộc sống của 
mình. ĐHY vẫn luôn luôn là một nỗ lực, quên mình, tự hủy để cuộc đời 
không còn là sống cho riêng mình mà là dâng hiến cho Thiên Chúa qua thời 
khắc và công việc cụ thể. Ngay trong hoàn cảnh khó khăn, không gần gũi 
với cộng đoàn TGP SG, ĐHY vẫn luôn chăm sóc các linh hồn, quản lý được 
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tâm hồn những người đến gặp gỡ ngài, bởi chính cuộc đời ĐHY đã thu hút, 
đã biến đổi những ai tiếp xúc với Ngài. Hãy trao cho ĐHY một cơ hội, ở bất 
cứ đâu, ĐHY luôn luôn chụp bắt, vì đó là cơ hội đẹp nhất để thi hành sứ 
mạng, là cơ hội tốt nhất để Tin Mừng Chúa Giêsu được loan báo. 

Cha nói tiếp: ĐHY đi theo con đường của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu trong 
cuộc sống trần thế này, Ngài rao giảng Tin Mừng chỉ có gần 3 năm, nhưng 
trong bất cứ cơ hội nào, Chúa Giêsu cũng loan báo vinh danh Chúa Cha, và 
tỏ bầy tình yêu của Chúa Cha cho những người đến với Ngài. Lời Chúa 
Giêsu “Xin hãy làm vinh danh Chúa Cha”, đó là một cơ hội Chúa Giêsu 
đang trên con đường đến với thập giá, đối với chúng ta đó là con đường 
không ai chờ đợi, nhưng với Chúa Giêsu đó là cơ hội tốt nhất để có thể tỏ 
bầy tình yêu cứu độ mà Chúa Cha muốn trao cho nhân loại. 

Trước khi nhận phép lành cuối lễ, Cha TĐD căn dặn: Chúng ta tưởng nhớ 
đến ĐHY với tình cảm đặc biệt, và lòng kính trọng mến yêu của chúng ta. 
Khi cầu nguyện cùng ĐHY, nếu chúng ta đón nhận được những ơn lành nhờ 
sự chuyển cầu của ĐHY, vị Tôi tớ Chúa, chúng ta loan báo về cho văn 
phòng thu thập những ơn lành nhờ sự chuyển cầu của ĐHY, nhờ những 
chứng nhận, những ơn lành Thiên Chúa ban cho chúng ta, thì việc tôn phong 
Chân phước, và tiếp đến tôn phong Hiển thánh sẽ sớm hơn. Đó cũng là 
thánh ý Chúa, vì vinh danh của Cha trên trời. Cho nên, chúng ta không 
những đọc kinh xin ơn này trong gia đình, mà phổ biến mời gọi để có nhiều 
người đọc kinh xin ơn. Chúng ta đừng ngại vì đây là cơ hội hết sức đặc biệt. 
Riêng bản thân tôi, hôm nay xin thú nhận với niềm vui, với lòng biết ơn, tôi 
nhận được rất nhiều ơn nhờ lời chuyển cầu của ĐHY. 

Đôi dòng tiểu sử Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 

Sinh ngày 17/4/1928, tại Phủ Cam, Tổng Giáo phận Huế, là con trưởng 
trong một gia đình có 8 người con (3 trai và 5 gái). 

Gia nhập chủng viện An Ninh (Cửa Tùng – Quảng Trị) năm 1940. 

Ngày 11/6/1953, lãnh nhận chức linh mục tại Nhà thờ Chánh tòa Phủ Cam. 

Năm 1956, Cha được gởi du học tại Đại học Giáo hoàng Urbania, Roma. 

Năm 1957, Cha Tốt nghiệp ưu hạng Tiến sĩ Giáo luật. 

Từ Rôma về Giáo phận Huế, Cha được bổ nhiệm làm Giám đốc chủng viện 
Hoan Thiện, rồi Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế vào năm 1964. 

Ngày 13/4/1967, Cha được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm 
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Giám mục Giáo phận Nha Trang, khi 39 tuổi, và chọn khẩu hiệu “Vui Mừng 
và Hy Vọng”. 

Ngày 24/4/1975, Đức cha được Đức Thánh Cha Phaolô VI bổ nhiệm làm 
Tổng Giám mục hiệu tòa Vadesi, Tổng Giám mục phó Tổng Giáo phận Sài 
Gòn với quyền kế vị. 

Ngày 9/4/1994, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm Phó 
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Công Lý và Hòa Bình. 

Ngày 24/11/1994, Ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục phó Tổng Giáo 
phận Sài Gòn, để phục vụ tại Giáo Triều Rôma. 

Ngày 24/6/1998, Ngài được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng 
Công Lý và Hòa Bình, thay thế Đức Hồng y Roger Etchegaray. 

Mùa Chay năm 2000, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã mời Ngài giảng 
tĩnh tâm cho Đức Giáo hoàng và Giáo triều Rôma. 

Ngày 21/01/2001, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II công bố tuyển chọn Ngài 
vào Hồng y Đoàn. 

Vào lúc 18g00, ngày 16/9/2002, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận đã được Thiên Chúa gọi ra khỏi thế gian. Ngay khi hay tin Đức Hồng 
y qua đời, Đức cha Giampaolo Crepaldi, Tổng Thư ký Hội đồng Giáo hoàng 
Công Lý và Hòa Bình, đã tuyên bố với báo chí: “Một vị Thánh vừa qua 
đời.” 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lớp học về những thay đổi trong Phụng Vụ 

Kính mời những quý vị phụ trách về phụng vụ: ủy viên Thánh Thể, ủy viên 
phòng thánh, trưởng ban Giúp Lễ tới tham dự Lớp học về những thay đổi 
trong Phụng Vụ sẽ được áp dụng vào cuối tháng mười. 

Quý vị có thể tham dự một trong hai buổi học hỏi: 

_ Thứ năm ngày 4/10/2012 vào lúc 7:00 pm 

_ Thứ bẩy 13/10/2012 vào lúc 9:00 am 

Trân trọng kính mời 

Cha xứ Tom Burdick 
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Thông Báo quan trọng 

Bất cứ khi nào xẩy ra trường hợp bị quấy rối tình dục trẻ em, ngay cả bị 
quấy rối tình dục người lớn bởi các thiện nguyện viên trong nhà thờ, các 
nhân viên văn phòng giáo xứ, bởi phó tế hoặc linh mục  

_ đề nghị gọi điện thoại báo cáo với văn phòng Chống Tình Dục Tà Dâm 
của Giáo Phận (Diocesan Sexual Misconduct): 1888.206.9090_ đường dây 
nóng có người trực 24/24. 

_ sau đó điền vào tờ báo cáo đã có sẵn mẫu được để ở cuối nhà thờ hoặc văn 
phòng giáo xứ. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Cấu trúc thánh lễ như thế nào? 

Lm. Giuse Vũ Thái Hòa 

Đáp:  

Thánh lễ gồm hai phần: 

- Phụng vụ Lời Chúa. 

- Phụng vụ Thánh Thể. 

Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm thành một hành vi phụng tự duy 
nhất. Thật vậy, thánh lễ là bàn tiệc gồm Lời Chúa và Thánh Thể, nơi đây các 
tín hữu được giáo huấn và bổ dưỡng. 

Các nghi thức trước phần phụng vụ Lời Chúa (gồm bài ca nhập lễ, lời chào, 
nghi thức sám hối, kinh Thương xót, kinh Vinh Danh và lời nguyện nhập lễ) 
đều có tính cách mở đầu, dẫn nhập và chuẩn bị. 

Các nghi thức vừa kể trên nhằm giúp các tín hữu hiệp thông với nhau, chuẩn 
bị tâm hồn để lắng nghe Lời Chúa và cử hành thánh lễ cho xứng đáng. 

A. Phụng vụ Lời Chúa 

Phần chính yếu của phụng vụ Lời Chúa là các bài đọc trích từ Kinh Thánh, 
với những bài thánh ca kèm theo. Còn bài giảng, lời tuyên xưng đức tin 
(kinh Tin Kính) và lời nguyện cho mọi người, cũng gọi là lời nguyện tín 
hữu, có mục đích khai triển và kết thúc phần phụng vụ Lời Chúa. 
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B. Phụng vụ Thánh Thể 

- Chuẩn bị lễ phẩm: chuẩn bị lễ vật mà trong giây lát nữa sẽ trở thành Mình 
và Máu Chúa Kitô. 

- Kinh nguyện Thánh Thể: là trung tâm và là đỉnh điểm của thánh lễ (chúng 
ta sẽ khai triển ở phần sau). 

- Những nghi thức hiệp lễ: kinh Lạy Cha, chúc bình an, bẻ bánh, kinh Lạy 
Chiên Thiên Chúa, rước lễ và lời nguyện hiệp lễ. 

Sau phần Phụng vụ Thánh Thể là nghi thức kết lễ: chào và ban phép lành, và 
giải tán cộng đoàn giáo dân. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
  

Cổ tích tình yêu của đôi vợ chồng lùn 

Trời Sài Gòn nhá nhem tối, vợ chồng "tí hon" vẫn rong ruổi từng con hẻm 
để bán vé số. Chồng tên Cúng cao chưa đầy một mét, vợ tên Thơm chỉ nhỉnh 
hơn chồng một chút. Họ như lọt thỏm giữa dòng người qua lại. 

Bán vé số đến tối mịt, hai vợ chồng mệt lử dắt nhau quay trở về "tổ ấm" của 
mình. Nơi họ ở là một gian trọ thuê chật hẹp nằm sâu trong con hẻm trên 
đường Lê Đức Thọ, phường 13, Gò Vấp, TP HCM. 

 

Mái ấm của đôi vợ chồng 

"tí hon" 
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Dưới ánh đèn khi tỏ khi mờ, anh Nguyễn Văn Cúng (47 tuổi, quê Sóc 
Trăng) trầm tư kể về cuộc đời mình. Từ nhỏ anh đã bị căn bệnh quái ác xâm 
lấn khiến toàn thân biến dạng. Đôi chân của anh bây giờ chỉ còn da bọc 
xương, bị biến dạng và gấp khúc ở từng khớp xương. Mỗi lần di chuyển, 
người đàn ông sắp bước sang tuổi ngũ tuần phải dùng tay kéo lê cả thân thể 
mình, mọi sinh hoạt hằng ngày của anh trở nên khó khăn. Lưng anh còn bị 
gù, xương sườn phía trước nhô ra trông như một “quái nhân”. 

“Lúc sinh ra tôi vẫn bình thường, đến khi 5 tuổi mới bị bệnh. Ban đầu ở 
chân chỉ mọc vài mụt nhọt, toàn thân đau nhức vô cùng, cũng tìm nhiều cách 
chữa trị nhưng không khỏi. Ba mẹ lo lắng nên đưa tôi đi bệnh viện khám. 
Bác sĩ bảo phải cưa luôn đôi chân, không thì sau này sẽ bị tàn phế", người 
đàn ông có chiều cao chưa đầy một mét bộc bạch. 

Thương con, cha mẹ anh Cúng không đành lòng để bác sĩ cưa chân mà 
quyết định đưa con về nhà và tìm cách khác chữa trị. Sau nhiều lần dò hỏi 
nhiều người, mẹ anh tìm tới một ông thầy thuốc Nam để lấy thuốc chữa trị 
cho con. Từ đó hàng ngày bà bốc thuốc về cho con uống. 

Một năm sau, những mụt nhọt ở chân anh Cúng đã hoàn toàn biến mất. Cả 
gia đình vui mừng đến rơi nước mắt. Rồi chỉ một thời gian ngắn sau, ở lưng 
anh lại xuất hiện khối u lớn. 

"Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không có tiền để tiếp tục chạy chữa, khối 
u ở lưng càng nhô lên bao nhiêu thì đôi chân của tôi bắt đầu teo lại, toàn bộ 
xương sườn trước ngực khom xuống theo chiều cong của khối u ở lưng. Từ 
đó đến nay tôi luôn phải sống với thân thể đau nhức, những lúc trái gió trở 
trời gần như tê liệt không làm được gì nữa”, anh Cúng kể. 

Người thanh niên ngày ấy dù bệnh vẫn mong được đi làm để kiếm tiền sống 
tự lập, không phải ăn bám cha mẹ. Năm 2001 anh quyết định rời vùng quê 
miền Tây lên TP HCM với hy vọng tìm được công việc để làm. Tuy nhiên 
với cơ thể tật nguyền lại "lùn tẹt" như thế, anh không thể tìm được việc gì 
khác ở chốn thành thị ngoài việc đi bán vé số mưu sinh. 

Một người bạn hướng dẫn anh cách "làm ăn" lấy vé số và bán. Ngày nào 
cũng vậy, bất kể trời nắng hay mưa, anh Cúng đều lặn lội đến từng ngõ 
ngách Sài Gòn để "bán sự may mắn" cho người khác. Cuộc sống cơ cực cứ 
thế trôi qua cho đến ngày anh gặp được chị Thơm, người mà sau này trở 
thành mẹ của các con anh. 
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Nghe chồng kể đến đây, chị Võ Thị Thu Thơm (40 tuổi) chỉ tủm tỉm cười rồi 
quay sang nhìn chồng đầy yêu thương. Người phụ nữ quê ở Hà Nam cho 
biết toàn cơ thể chị cao vỏn vẹn chừng một mét, từ nhỏ làm gì cũng khó 
khăn. Ở quê chẳng làm được gì nên chị quyết định vào TP HCM để tìm việc. 
Rồi chị cũng chọn cái nghề đi bán vé số bởi với cơ thể lùn như chị cũng khó 
để tìm một công việc nào khác. 

 

 
Hàng ngày chị Thơm cùng chồng đi khắp nơi bán vé số mưu sinh 

 

Câu chuyện tình yêu dệt nên từ những đau khổ được anh Cúng kể tiếp. Bốn 
năm rong ruổi đi khắp các con đường lòng thành phố để mưu sinh, một ngày 
anh tình cờ gặp chị Thơm khi cả hai đang mời khách mua vé số. 

“Cơ thể tật nguyền, sống cô đơn một mình nên mỗi lần gặp những người 
đồng cảnh ngộ tôi đều hỏi han, làm quen. Lần ấy cũng vậy, gặp Thơm tôi 
cũng hỏi thăm, bắt chuyện và chúng tôi có một sự đồng cảm đặc biệt. Từ đó 
chúng tôi thường hay đi bán vé số chung, dần dần thấu hiểu được hoàn cảnh 
của nhau, cùng chung khốn khó. Cuối cùng chúng chúng tôi quyết định kết 
duyên với nhau để cùng chia sẻ những khó khăn thường ngày”, anh cười 
nhớ lại. 

Hai con người đồng cảnh ngộ: một người bệnh tật hoành hành suốt năm và 
một người cơ thể hạn chế, đến với nhau như một sự “đồng cam cộng khổ”, 
hỗ trợ, giúp đỡ và nương tựa lẫn nhau. Họ cùng xây nên mái ấm vẫn được 
mọi người quen biết ví von là ngôi nhà của những "chú lùn", như trong một 
truyện cổ tích về nàng Bạch Tuyết và những chú lùn tốt bụng. 
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Một đám cưới nho nhỏ cũng được hai vợ chồng tổ chức giản dị rồi họ dắt 
nhau về sống dưới mái nhà là căn gác nhỏ ở khu vực vốn dành cho người  

lao động nhập cư. Cuộc sống còn rất nhiều bộn bề và vất vả nhưng vợ chồng 
anh Cúng thường bảo nhau "có rau ăn rau có cháo ăn cháo, chỉ cần được 
sống với nhau là hạnh phúc rồi". Họ bỏ lại những lo toan, tủi cực sau lưng 
để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn phía trước. 

Hàng ngày, vợ chồng anh chị vẫn đèo nhau trên chiếc xe dành cho người 
khuyết tật để bán vé số mưu sinh trên mọi hang cùng ngõ hẻm ở Sài Gòn. 
Thường thì anh chị bắt đầu đi bán vé số từ 6h sáng đến 12h trưa thì về nghỉ 
ngơi, đến 5h chiều lại đi tiếp cho tới 0h mới về. 

“Buổi sáng bán được ít nên chủ yến chúng tôi đi bán vào buổi tối, lúc đó 
mới có nhiều người mua. Hai vợ chồng chỉ mỗi có công việc bán vé số, 
ngoài ra không còn khả năng làm được việc gì khác. Bởi vậy cần phải đi bán 
được thật nhiều mới có đủ tiền chi trả cho cuộc sống thường ngày”, chị 
Thơm góp chuyện. 

Thế rồi ít năm sau anh chị vui mừng chào đón đứa con đầu tiên chào đời. 
Niềm vui vừa lóe lên thì bao lo âu ập đến khi cuộc sống hai vợ chồng vốn đã 
khó khăn, giờ lại thêm một miệng ăn, rồi lại phải lo ai ở nhà trông con và 
chuyện học hành của đứa trẻ... “ Còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi sẽ cố 
gắng hết sức mình để nuôi nấng con nên người”, người mẹ trẻ nói. 

Từ đó để có tiền lo cho con, anh chị động viên nhau "tăng ca" dành trọn thời 
gian từ sáng đến tối để đi bán vé số, còn con thì nhờ một người sống chung 
xóm trọ trông dùm. Anh Cúng cho biết, số tiền lời bán vé số hằng ngày hơn 
100.000 đồng hai vợ chồng kiếm được chỉ đủ chi tiêu, còn những khoản 
khác thì phải nhờ cậy chỗ này chỗ kia. 

Mới đây trong gian trọ chật chội, đứa con thứ hai của anh chị cũng chào đời. 
Niềm hạnh phúc của cặp vợ chồng "tí hon" là hai đứa trẻ sinh ra đều khôi 
ngô, tuấn tú và cơ thể phát triển bình thường, không mang dị tật như cha mẹ. 
Mặc dù vậy, điều mà anh chị lo lắng bây giờ là "làm sao có thể lo cho hai 
đứa con ăn học đàng hoàng để cuộc sống của chúng sau này không phải vất 
vả lầm lũi như cha mẹ nó". 
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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 


