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CN XVIII THƯỜNG NIÊN B   
 

TIN MỪNG 
 Ga 6, 24-35 
"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin 
vào Ta sẽ không hề khát bao giờ". 
Khi ấy, lúc đám đông thấy không có 
Chúa Giêsu ở đó, và môn đệ cũng 
không, họ liền xuống các thuyền và 
đến Caphar-naum tìm Chúa Giêsu. Khi 
gặp Người ở bờ biển bên kia, họ nói 
với Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đến 
đây bao giờ?" Chúa Giê-su đáp: "Thật, 
Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm 
Ta, không phải vì các ngươi đã thấy 
những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã 
được ăn bánh no nê. Các ngươi hãy ra 
công làm việc không phải vì của ăn hay 
hư nát, nhưng vì của ăn tồn tại cho đến 
cuộc sống muôn đời, là của ăn Con 
Người sẽ ban cho các ngươi. Người là 
Đấng mà Thiên Chúa Cha đã ghi dấu". 
Họ liền thưa lại rằng: "Chúng tôi phải 
làm gì để gọi là làm việc của Thiên 
Chúa?" Chúa Giêsu đáp: "Đây là công 
việc của Thiên Chúa là các ngươi hãy 
tin vào Đấng Ngài sai đến". 

tiếp theo trang 2 
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TIN MỪNG 
 

Họ thưa Chúa Giêsu: "Ngài sẽ làm dấu lạ gì để chúng tôi thấy mà tin Ngài? 

Ngài làm được việc gì? Cha ông chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như 
đã chép rằng: "Người đã ban cho họ ăn bánh bởi trời". Chúa Giêsu đáp: 
"Thật, Ta bảo thật các ngươi, không phải Môsê đã ban cho các ngươi bánh 
bởi trời, mà chính Cha Ta mới ban cho các ngươi bánh bởi trời đích thực. Vì 
bánh của Thiên Chúa phải là vật tự trời xuống, và ban sự sống cho thế gian". 

Họ liền thưa Người rằng: "Thưa Ngài, xin cho chúng tôi bánh đó luôn mãi". 
Chúa Giêsu nói: "Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề 
đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ". 

 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
 

TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG 

Noel Quesson 

Louis Lateau, một phụ nữ người Bỉ được in năm dấu vào năm 1868. Từ nhỏ, 
cô đã bị đau yếu, ít ăn uống, nhất là sau khi được in năm dấu thánh, cô chỉ 
còn ăn chút ít, mỗi ngày một mẩu bánh nhỏ. Và kể từ 1871 trở đi, suốt bảy 
năm, cô không ăn uống gì nữa, chỉ còn rước lễ hàng ngày. 

Thời gian gần đây, có những người được ơn lạ. Trong số những người đó, có 
Têrêxa Niu-man và Matta Robin đã không ăn uống trong nhiều chục năm. 
Có lẽ Chúa Giêsu muốn chúng ta nhớ điều này: “Con người không chỉ sống 
bằng cơm bánh…”. Dĩ nhiên hai cuộc sống nói ở đây là khác biệt, nhưng 
đều quan trọng cho một đời người. 

Trong sinh hoạt trần thế của con người, có lẽ những bận tâm, những nỗ lực 
tìm kiếm của nuôi thân đã mất nhiều công sức và thời giờ hơn cả. Chúa nhìn 
ra tâm trạng đó ngay trong đám dân đi theo Người: “Các ngươi tìm Ta 
không phải vì xem thấy dấu lạ nhưng vì đã được ăn bánh no nê”. Và có 
những người khi nghe Chúa nói tới bánh là họ hiểu ngay theo nghĩa đen. 
Cũng như người phụ nữ bên bờ giếng Gia-cóp, nghe Chúa nói về nước, bà 
xin ngay: “Xin cho tôi nước đó để tôi khỏi phải đi múc nước ở đây”. 
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Tâm tình này là đúng. Nhưng ngoài nhu cầu thân xác, còn có nhu cầu tâm 
linh nữa. Nhu cầu tâm linh hay lương thực nuôi hồn là gì? Lương thực nuôi 
hồn là lời Chúa, là chính Chúa. Chỉ khi nào con người tìm về với Chúa, mới 
được no thỏa, dù có ý thức điều đó hay không. Ngôn sứ Amos đã nói về 
niềm khát khao Chúa như một cơn đói trầm trọng: “Sẽ có lúc cả xứ bị đói, 
không phải là đói cơm bánh, không phải là khát nước, mà là đói khát lời 
Chúa” (Am 8,11). Ngôn sứ Giêrêmia cũng cảm nghiệm điều đó: “Gặp được 
lời Chúa, tôi đã nhai đã nuốt vào. Lời Chúa làm no thỏa hồn tôi và làm tôi 
hân hoan” (Gr 15,16). Và chính Chúa cũng đã nói với các môn đệ: “Thầy có 
một thứ lương thực mà anh em không biết, đó là làm theo ý Đấng đã sai 
Thầy và chu toàn công việc của người” (Ga 4,32-34), Bởi thế, Chúa nói: “Ta 
là bánh trường sinh. Ai đến với Ta, sẽ không phải đói. Ai tin vào Ta, sẽ 
không hề khát bao giờ”. 

Lạy Chúa, chúng con kiếm tìm Chúa như tìm kiếm của ăn đích thực cho tâm 
hồn. Chỉ một mình Chúa, mới đem lại cho chúng con sự sống và niềm vui 
thực. 

SỐNG ĐẠO 

 
Đức tin Công giáo thôi thúc người đàn ông tha thứ cho kẻ giết vợ và con 
gái mình 

 
 

Arturo Martinez Sanchez, cùng với 1 trong 2 con trai, đọc “Tuyên bố Tha 
thứ” tại buổi họp báo hôm 12-7. 
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(Las Vegas, Nevada, Hoa Kỳ, 18-8-2012, CNA) – Arturo Martinez Sanchez 
nói rằng anh không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc tha thứ cho kẻ bị 
tình nghi cưỡng hiếp và giết chết vợ và con gái của anh trong một cuộc tấn 
công hồi tháng 4-2012, khiến anh cũng bị thương nặng. 

“Tôi phải tha thứ cho y, để đi theo con đường sự sống”, Martinez Sanchez, 
39 tuổi, cư dân của thành phố Las Vegas, thuộc tiểu bang Nevada của Hoa 
Kỳ, nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn hôm 17-7. “Việc đó có trong 
Kinh Thánh… Tôi tha thứ cho anh ta bởi vì tôi tin vào Thiên Chúa”. 

“Kinh Thánh nói: Bạn hãy tha thứ cho người này, và bạn sẽ được tha thứ. 
Chính cách thức đó” đã thôi thúc Martinez Sanchez – một người Công giáo 
được nuôi dưỡng và giáo dục trong Giáo Hội – cần phải tha thứ cho Bryan 
Clay. 

Mới đây Martinez Sanchez đã mở một cuộc họp báo để tuyên bố anh tha thứ 
cho Bryan Clay, 22 tuổi, người bị cáo buộc cưỡng hiếp Yadira, 38 tuổi, vợ 
của Martinez, và cô con gái Karla 10 tuổi của họ. Cả vợ và con gái anh bị kẻ 
tấn công đánh cho đến chết bằng một cái búa, và hắn cũng làm anh bị 
thương nghiêm trọng ở đầu. 

Bryan Clay và Martinez Sanchez chưa từng biết nhau trước khi nhà anh bị 
tấn công, điều mà một trung uý cảnh sát của Las Vegas mô tả là “một hành 
động bất ngờ và man rợ”. Anh và hai con trai, Christopher và Alejandro, 
thoát nạn trong vụ tấn công. 

Martinez Sanchez phải trải qua 2 cuộc phẫu thuật não cùng với thời gian dài 
tập vật lý trị liệu. Hiện anh vẫn khó khăn khi nói và vẫn phải tiếp tục tập vật 
lý trị liệu 6 giờ mỗi ngày. 

Tuy nhiên, anh đã cố gắng mở lại phòng tập quyền anh mà anh điều hành 
trước khi những vụ giết người xảy ra. Và nhờ đức tin vào Thiên Chúa của 
mình, anh gạt qua mọi hình thức thù hận hoặc mong muốn trả thù kẻ bị tình 
nghi giết người. 

Cùng các con trai của mình, Martinez Sanchez đã làm những người hiện 
diện tại cuộc họp báo hôm 12-7 kinh ngạc khi trả lời câu hỏi của một phóng 
viên là anh sẽ nói gì với Bryan Clay, nếu có cơ hội. “Tôi sẽ nói: “Tôi tha thứ 
cho anh” – Martinez Sanchez trả lời – “Nếu anh ta hôn vào má tôi, tôi sẽ hôn 
lại anh ta”. 
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“Tôi yêu Yadira của tôi. Tôi yêu Karla của tôi. Tôi yêu các con trai của tôi” 
– Martinez Sanchez nói tại buổi họp báo – “Tất cả chúng ta đều yêu mến 
Chúa Giêsu. Nhờ sức mạnh của Người, chúng ta sẽ được cứu rỗi”. 

Nếu Bryan Clay bị kết án, Martinez Sanchez cho rằng anh ta sẽ bị trừng phạt 
thích đáng, có thể bằng hình phạt tử hình nếu cần. “Nhưng quyết định này” 
– anh nói – “không phải là quyết định của tôi”. 

“Yêu cầu của tôi” – Martinez Sanchez nhấn mạnh – chỉ đơn giản là “tha thứ 
cho anh ta”. Trách nhiệm đó là “việc giữa tôi và Thiên Chúa” mà “không ai 
khác can dự vào được”. 

Sau khi Bryan Clay bị bắt, kẻ bị nghi ngờ giết người này nói với cảnh sát 
rằng anh ta mong họ giết anh ta đi hơn là bắt giữ anh ta. Martinez-Sanchez 
nói rằng anh đã cầu nguyện cho Bryan Clay được “biết Thiên Chúa” và nhận 
được lòng xót thương dành cho tất cả những ai thành tâm sám hối. 

Không ai – anh nhấn mạnh – không có tội trong mắt Thiên Chúa. Và không 
ai theo Chúa Kitô nhận được lòng thương xót của Ngài trừ khi họ tỏ lòng xót 
thương người khác. 

“Là một người tin vào Chúa Kitô, tôi biết rằng Thiên Chúa tha thứ tất cả tội 
lỗi của những người có niềm tin vào Ngài”, Martinez-Sanchez nói trong 
“Tuyên bố Tha thứ” hôm 12-7. 

“Trong trường hợp này, tôi được dạy là hãy tha thứ trước tiên. Biết rằng 
Thiên Chúa sẽ tha thứ ngay cả cho những kẻ giết người nếu có lòng ăn năn 
thật sự, Bryan Clay sẽ phải chịu sự phán xét trước Ngài”. 

Việc lựa chọn nhìn Bryan Clay bằng tình yêu thương không cất đi khỏi anh 
sự đau đớn, cũng không bào chữa cho kẻ bị tình nghi giết người về trách 
nhiệm của anh ta trước pháp luật và trước mặt Chúa. 

Nhưng đối với một nạn nhân của bất công, “tha thứ không phải là một lựa 
chọn mà Thiên Chúa để lại cho chúng ta; đó là một lệnh truyền”, Martinez 
Sanchez nói trong tuyên bố hôm 12-7 của mình. 

Mai Trang 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Thiên Chúa có khả năng nhân lên nhiều mỗi một cử chỉ yêu thương nhỏ 
nhặt của chúng ta 
 

 
Qua phép lạ hóa bành ra nhiều Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng nếu mỗi 
người cống hiến cái ít ỏi mình có, thì phép lạ mới luôn có thể xảy ra: Thiên 
Chúa có khả năng nhân lên nhiều mỗi một cử chỉ yêu thương nhỏ nhặt của 
chúng ta, và khiến cho chúng ta trở thành những người chia sẻ ơn của 
Người. 

Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên với 2.000 tín hữu và 
du khách hương tham dự buổi đọc Kinh Truyền Tin trong sân nhà nghỉ 
Castel Gandolfo trưa Chúa Nhật, ngày 29 tháng 7. Ngài nói tiếp: 

Anh chị em thân mến, chúng ta hãy xin Chúa làm cho chúng ta khám phá ra 
tầm quan trọng nuôi dưỡng chính mình bằng mình Chúa Kitô, bằng cách 
trung thành tham dự Thánh Thể với ý thức lớn lao, để luôn ngày càng kết 
hiếp mật thiết hơn với Người. Thật thế "không phải thực phẩm Thánh Thể 
biến đổi trong chúng ta, mà chính chúng ta là những người đến với thực 
phẩm Thánh Thể được đổi thay một cách nhiệm mầu. Chúa Kitô dưỡng nuôi 
chúng ta bằng cách kết hiệp chúng ta với Người; Người lôi kéo chúng ta vào 
trong Người" (Tông huấn Sacramentum caritatis, 70). Đồng thời, chúng ta 
muốn cầu nguyện để đừng có ai thiếu bánh ăn cần thiết cho một cuộc sống 
xứng đáng, và để cho các bất bình đẳng được dẹp bỏ không phải bằng vũ khí 
của bạo lực, nhưng bằng sự chia sẻ và tình yêu. 

Chúng ta hãy tín thác nơi Đức Trinh Nữ Maria, trong khi khẩn nài sự che 
chở hiền mẫu của Mẹ trên chúng ta và các người thân của chúng ta. 
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Tân Bộ trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin và những định hướng làm việc 

Thiên Triệu 

 
 

WHĐ (26.07.2012) – Trong bài trả lời phỏng vấn mới đây của tuần báo 
Osservatore Romano dành cho Đức Tổng giám mục Gerhard Ludwig 
Müller, tân tổng trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin, người ta có thể đọc được 
những định hướng căn bản của ngài khi điều hành công việc của Bộ. 

Trước hết, ngài nhấn mạnh đến sứ vụ chính yếu của Hội Thánh là loan báo 
Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh. Ngài đưa ra nhận xét: 
“Các nhóm – được gọi là bảo thủ và cấp tiến – cũng là một vấn đề khiến 
chúng ta phải tiêu phí quá nhiều năng lực và thời giờ. Ở đây có một nguy cơ 
là làm cho chúng ta không còn thấy nhiệm vụ chính yếu của mình là loan 
báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh”. Và ngài nói thêm: 
“Chúng ta chắc chắn là không có gì thay thế được mặc khải của Thiên Chúa 
qua Đức Giêsu Kitô. Mặc khải ấy trả lời cho những vấn nạn lớn của nhân 
loại qua các thời đại”. 

Sứ vụ loan báo Tin Mừng và thông truyền giáo huấn của Hội Thánh gắn liền 
với việc tôn trọng tính toàn thể của nội dung đức tin Kitô giáo: “Điều quan 
trọng cho tương lai của Hội Thánh là phải vượt lên trên những khác biệt về 
mặt ý thức hệ, dù phát xuất từ đâu. Mặc khải của Thiên Chúa qua Đức Giêsu 
Kitô được trao phó cho toàn thể Hội Thánh. Do đó Lời Chúa không thể bị 
đem ra thương thảo. Không thể vừa tin (điều này) lại vừa không tin (điều 
khác). Không thể khấn giữ ba lời khuyên phúc âm rồi lại coi thường. Không 
thể quy về truyền thống của Hội Thánh để nói là chỉ chấp nhận một phần. 
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Con đường của Hội Thánh dẫn chúng ta đi tới phía đằng trước và tất cả mọi 
người được mời gọi đừng khép mình lại trong lối suy nghĩ quy ngã, nhưng 
phải chấp nhận trọn vẹn sự sống và đức tin của Hội Thánh”. Nhận định này 
của vị tân bộ trưởng, theo nhiều người, là cách trả lời của ngài về vấn đề của 
nhóm Lefèbvre cũng như của Hiệp hội nữ tu tại Hoa Kỳ. 

Những khẳng định trên cũng cho thấy đâu là nhiệm vụ chính yếu của Bộ 
Giáo Lý Đức Tin: “Hội Thánh trước hết là một cộng đoàn đức tin, do đó đức 
tin mặc khải là phần quan trọng nhất. Chúng ta phải chuyển giao, loan báo 
và chăm sóc đức tin ấy. Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô và những đấng 
kế vị quyền giáo huấn phổ quát và các ban ngành của Tòa Thánh phải làm 
việc để phục vụ quyền giáo huấn này”. Rồi ngài nói thêm, công việc chính 
yếu của Bộ Giáo Lý Đức Tin là “thúc đẩy và giải thích đức tin. Một điểm 
quan trọng khác là phải bảo vệ đức tin chống lại những sai lầm và lạm 
dụng”. 

Định hướng đức tin này cung cấp một tầm nhìn lớn, nhờ đó chúng ta xem 
xét và giải quyết các vấn đề trong Hội Thánh, ví dụ vấn đề phong chức linh 
mục cho phụ nữ. Ngài giải thích: “Nhiều tuyên ngôn về việc yêu cầu phong 
chức linh mục cho phụ nữ đã không quan tâm đến một khía cạnh quan trọng 
của thừa tác vụ linh mục. Làm linh mục không có nghĩa là kiếm cho mình 
một địa vị. Không nên nhìn tác vụ linh mục như một thứ địa vị và quyền lực 
trần gian, rồi cho rằng con người chỉ được giải phóng khi cả người nam lẫn 
người nữ đều có thể chiếm vị trí này. Đức tin công giáo nhận biết rằng 
không phải tự chúng ta đặt ra những điều kiện cho việc phong chức linh 
mục, nhưng đằng sau chức linh mục là ý muốn và tiếng gọi của Đức Kitô. 
Các nam nữ tu sĩ tại Hoa Kỳ đã làm những công việc tuyệt vời cho Hội 
Thánh, cho việc giáo dục và cho người trẻ. Đức Kitô cần đến những người 
trẻ bước theo con đường và lối sống này bằng chọn lựa cá nhân của mình. 
Điều quan trọng là phải tăng cường sự tin cậy lẫn nhau thay vì chống đối 
nhau”. 
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Thêm một bệnh nhân Parkinson được Đức Gioan Phaolô II chữa lành 

  

Bogotà (CNA 17-7-2012) - Ông Marco Fidel 
Rojas, người Colombia, đã được lành bệnh 
Parkinson (liệt rung) một cách lạ lùng, nhờ lời 
bầu cử của Đức Gioan Phaolô II. Tất cả các hồ 
sơ bệnh lý và chứng từ của ông đã được chuyển 
về Bộ Phong Thánh tại Rôma để được cứu xét. 

Kể lại với phóng viên Thời Báo Colombia, ông 
Rojas cho biết ông bắt đầu có các dấu hiệu bị 
bệnh Parkinson hồi tháng 12-2005. Sau các cuộc 
khám nghiệm, các bác sĩ cho biết ông đã bị đứt 

mạch máu não dẫn tới bệnh Parkinson. Bệnh tình ngày càng nặng, ông 
tưởng mình có thể chết bất cứ lúc nào, và nhiều lần ông đã bị ngã khỏi xe 
lăn. 
 
Tình trạng bệnh tật của ông ngày càng nặng. Bất thình lình ông nhớ lại là 
buổi chiều ngày 27-12-2010, trong một chuyến hành hương Rôma, sau 
Thánh lễ, ông có thưa chuyện với Đức Gioan Phaolo II một lúc. Thế là tối 
hôm đó trong đau đớn ông nghĩ: "Tôi có một người bạn trên trời và người đã 
bị bệnh Parkinson. Vậy tại sao tôi lại đã không cầu nguyên với người trước? 
Lạy đấng đáng kính Gioan Phaolô II, xin đến chữa lành con, xin hãy đặt tay 
ngài trên đầu con". Sau khi cầu nguyện như thế ông Rojas nói ông đã ngủ rất 
ngon đêm đó, và sáng hôm sau ông thức dậy và không còn có các triệu 
chứng bệnh Parkinson nữa. 
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"Vâng, Đức Gioan Phaolô II đã chữa tôi lành bệnh, và tôi hứa với đấng đã 
chữa tôi lành là tôi sẽ truyền bá lòng sùng kính người tại bất cứ nơi đâu tôi 
có thể làm". 

Tờ Thời Báo Colombia cho biết bác sĩ Antonio Schlesinger Piedrahita, một 
bác sĩ thần kinh nổi tiếng tại Colombia, đã chứng thực sự lành bệnh của ông 
Fidel và cho biết ông rất khỏe mạnh. 

Phép lạ lành bệnh Parkinson của nữ tu Marie Simon Pierre đã dẫn tới lễ 
phong Chân phước cho Đức Gioan Phaolô II tại Rôma hồi tháng 5-2011. 
Phép lạ cho ông Marco Fidel Rojas có thể sẽ là phép lạ để tôn phong Hiển 
thánh cho Đức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. 

Linh Tiến Khải 

Assisi: Hội nghị các Tu hội đời Thế giới 

Minh Đức  

WHĐ/ Các Tu hội đời được chính thức hoạt động trong khuôn khổ Giáo luật 
kể từ năm 1947, khi Đức giáo hoàng Piô XII ban hành Tông hiến thiết lập 
nền tảng pháp lý cho các Tu hội đời. Hội đồng Thế giới các Tu hội đời đã 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chứng cho Tin Mừng trong trần thế 
của người giáo dân. 

Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI, qua vị Quốc vụ khanh Tòa Thánh là Đức 
hồng y Tarcisio Bertone, đã gửi một sứ điệp cho các tham dự viên khuyến 
khích ơn gọi đặc biệt này của những người nam và nữ giáo dân sống đời 
thánh hiến, ơn gọi được bén rễ từ Đức Kitô và lấy Đức Kitô làm trung tâm, 
nhưng được sống ngay giữa lòng xã hội mênh mông. 

Ông Mazzola nói về ơn gọi Tu hội đời của các nam nữ giáo dân này như 
sau: “Ngay từ thuở ban đầu, thông điệp gửi tới những ai sống ơn gọi này nói 
đây không những là việc tông đồ đặc biệt ở trong trần thế, nhưng thực ra nó 
còn phát triển từ giữa lòng trần thế”. 

“Chúng tôi không tìm thực thi những công trình to tát, như mở trường học 
hay bệnh viện. Chúng tôi không tìm một hình thức việc tông đồ hữu hình. 
Chúng tôi phải nên giống như muối ướp giữa đời thì hơn. Và chúng tôi biết 
rằng ân sủng của Chúa sẽ hoạt động phát xuất từ chính cuộc sống ơn gọi 
chúng tôi, nếu chúng tôi tiếp tục trung thành với ý hướng nguyên thủy này 
hoàn toàn tận hiến cho lý tưởng sống đầy đủ tính cách trần thế này: dấn thân 



 11

ngập vào lòng đời”. 

Theo ông Mazzola, Thành Assisi, nơi hội nghị các Tu Hội Đời đang diễn ra, 
có một ý nghĩa đặc biệt. Thánh Phanxicô “là một người đã sống trong thời 
kỳ của những biến chuyển, thời kỳ Giáo hội chịu đau khổ rất nhiều”. 

“Thật thú vị nếu chúng ta nhớ lại rằng khi thánh nhân chọn lập dòng, ngài 
gọi các thành viên của mình là các Anh Em Hèn Mọn. Hèn mọn có nghĩa là 
nhỏ bé nhưng lại cần thiết, vì thánh Phanxicô đã làm việc rất nhiều để canh 
tân Giáo hội”. 

Ông Mazzola kết luận: “Tu hội đời cũng theo cùng một hướng ấy, nhỏ bé 
nhưng cần thiết”. 

Đức cha Gérald Lacroix, Tổng Giám mục Quebec, –cũng là thành viên của 
Tu hội đời Piô X từ năm 1975– nói rằng: “Nhiều thế kỷ trước, nếu bạn muốn 
dâng hiến đời mình cho Chúa, hoặc là bạn trở thành một linh mục, một tu sĩ 
hay một nữ tu. Nhưng trong những thập kỷ vừa qua, chúng ta đã thấy ngày 
càng có nhiều người, nam và nữ, muốn mình vẫn là người giáo dân sống 
giữa lòng thế giới với nghề nghiệp của mình, nhưng hiến dâng cho Thiên 
Chúa”. 

“Hơn sáu mươi năm trước! Thật là mới mẻ, nhưng điều đó bây giờ chẳng 
còn mới nữa. Hiện nay trên thế giới đã có hơn 200 Tu hội đời, nam và nữ. 
Đa số thành viên là giáo dân, một số ít là linh mục, họ sống ơn gọi với chính 
nghề nghiệp của mình ngay giữa cuộc sống hằng ngày”. 

Đức TGM Lacroix nói về kinh nghiệm riêng của ngài như là một giáo dân 
trong Tu hội đời: “Tôi rất hạnh phúc được làm chứng nhân của Chúa Kitô 
trong thế giới, và làm chứng cho các bạn đồng nghiệp của tôi…. tôi muốn 
nói rằng kinh nghiệm sống trong thế giới cho chúng ta một viễn tượng hoàn 
toàn mới… Nhưng sống trong thế giới ấy quả là một thách đố”. 

(Theo Zenit & Vatican Radio) 

Hoa Kỳ: Khai mạc Ðại hội Giới trẻ Công giáo Việt Nam 2012 

  

FULLERTON (NV) - Hơn 800 giới trẻ Công Giáo 
gốc Việt từ nhiều tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ, 
trong nhiều màu áo nổi bật, có mặt hội trường 
Titan của đại học Cal State Fullerton tham dự lễ 
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khai mạc Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam năm 2012 (VYC4) với chủ 
đề “Cùng Thầy Sánh Bước” (Walk With Me), kéo dài trong ba ngày 27, 28 
và 29 Tháng Bảy. 

Những chàng trai, cô gái thuộc Giới Trẻ La San San Jose trong trang phục 
áo dài dân tộc đã thu hút sự chú ý của tất cả các thành viên tham dự ngay từ 
giây phút bắt đầu chương trình khai mạc, bằng những bài múa trống, múa cờ 
tạo không khí sôi động, hào hùng, và không kém phần uy nghi, hùng tráng. 

 

 
Giới trẻ Công Giáo gốc Việt từ nhiều tiểu bang tề tựu về đại học Cal State 

Fullerton tham dự Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam năm 2012 (VYC4) 
với chủ đề “Cùng Thầy Sánh Bước” (Walk With Me). 

Lễ niệm hương trước bàn thờ quốc tổ được thực hiện long trọng ngay sau 
phần giới thiệu pano tham dự của các đoàn Giới Trẻ Công Giáo Orange, 
Legion of Mary, Lasan Việt Nam, Giới Trẻ Seattle, Sinh Viên Công Giáo, 
Liên Ðoàn Nguồn Sống thuộc Ðoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Las Vegas, Ðoàn 
Thiếu Nhi Thánh Thể Vinh Sơn Liêm, Cộng Ðoàn St. Callistus ở Garden 
Grove, Giới Trẻ Vùng Bay Area, và nhiều nhóm khác. 

Theo tin từ ban tổ chức, hơn 830 người ghi danh tham dự đại hội, đến từ 
nhiều tiểu bang như Alabama, Arizona, California, Connecticut, Florida, 
Georgia, Lousiana, New York, Oregon, Washington. Các thành viên tham 
dự có độ tuổi từ 16 trở lên, trong đó đông nhất là tuổi từ 18 đến 20. 
Trao đổi với phóng viên Người Việt, anh Nguyễn Mạnh Chí, trưởng ban tổ 
chức VYC4, cho biết mục đích của đại hội là nhằm “tạo cơ hội cho các bạn 
trẻ gốc Việt đến với nhau, ngồi lại với nhau, cùng chia sẻ và gặp gỡ, trao đổi 
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với nhau về văn hóa Việt Nam, những cái hay cái đẹp của Việt Nam. Bên 
cạnh đó còn là trao đổi về đời sống tâm linh với nhau.” 

Ðại Hội Giới Trẻ Công Giáo Việt Nam 2012 được tổ chức theo chu kỳ ba 
năm một lần. Các kỳ đại hội trước đây được tổ chức vào năm 2003 tại đại 
học UC Irvine, năm 2006 tại đại học UCLA, và năm 2009 tại đại học Cal 
State Long Beach. 

“Cũng như những lần trước, đây là cuộc tập trung giới trẻ Việt Nam đông 
nhất bên ngoài Việt Nam.” Trưởng ban tổ chức Nguyễn Mạnh Chí cho biết. 
Ngoài chủ đề chính là “Cùng Thầy Sánh Bước,” chương trình ba ngày đại 
hội còn có tiêu đề cho từng ngày, trong đó tiêu đề ngày Thứ Sáu là Tìm Lại 
Chính Mình (Rediscover), ngày Thứ Bảy là Hồi Sinh (Rejuvenate) và Chủ 
Nhật là Hân Hoan (Rejoice). 

“Ngoài ra, còn nhiều đề tài được trao đổi trong đại hội mà các bạn trẻ đang 
băn khoăn hay gặp phải trong cuộc sống. Như một bạn trẻ đang ở ngã ba 
đường không biết là mình phải chọn hướng nào mà bước đi. Thì đến với đại 
hội, qua những lời soi sáng của Chúa, qua trao đổi cùng bạn bè và các thành 
viên, các bạn trẻ sẽ lại là người nhận được nhiều lời khuyên để ra đi.” Ông 
Chí nói thêm. 

Trong suốt ba ngày đại hội, các bạn trẻ sẽ được tham dự hàng loạt các buổi 
hội thảo với nhiều đề tài và diễn giả đến từ khắp nơi cùng với nhiều chương 
trình sinh hoạt về tâm linh, liên kết và sinh hoạt giới trẻ. Một số đề tài được 
đặt ra trong các ngày đại hội như: iPhone, iPad và Identity, How do I know 
(làm sao con biết), Khám phá chính mình, hân hoan và vui sướng là người 
Mỹ gốc Việt, Cuộc sống hôn nhân gia đình: hạnh phúc và thử thách, Tình 
dục và sự trong trắng, Ngôn ngữ của tình yêu, Tìm kiếm ý nghĩa cuộc 
sống,... 
Vào tối Thứ Bảy, các bạn trẻ sẽ tham dự biểu diễn và chiêm ngưỡng tài năng 
của các bạn trẻ từ khắp nơi qua chương trình văn nghệ “Giới Trẻ Got Talent 
- Tài Năng Giới Trẻ.” 

Trưởng ban tổ chức Nguyễn Mạnh Chí nhận xét, “Mỗi lần tổ chức chương 
trình đều có sự thay đổi để các bạn trẻ thấy được văn hóa của Việt Nam 
mình. Các bạn trẻ Việt Nam tìm đến với đại hội này như một cách tìm về 
nguồn. Nhiều khi mình cứ nghĩ các bạn trẻ bây giờ 'Mỹ hóa' quá, không còn 
biết gì về văn hóa Việt Nam. Nhưng nghĩ vậy là mình lầm. Vì các bạn trẻ 
luôn luôn thao thức tìm về cội nguồn.” 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Bản Dự Thảo Nội Quy CĐ ĐMLV  

Sau Thánh Lễ CN 5/8/2012 Ban Mục Vụ trân trọng gởi đến quý ông bà anh 
chị em Bản Dự Thảo Nội Quy CĐ ĐMLV đã được cha quản nhiệm và BMV 
soạn thảo.  

Trong suốt tuần lễ này, đề nghị quý ông bà anh chị em dành chút thời giờ 
đọc qua Bản Dự Thảo để góp ý cho Bản Nội Quy của CĐ được hoàn thiện. 

CN 12/8/2012 sau bữa ăn trưa sẽ có buổi họp CĐ để thảo luận và đóng góp 
ý kiến cho Bản Nội Quy CĐ.  

Trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em tham dự. 

Ban Mục Vụ kính mời.  

Mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn: CN 12/8/2012 tại Lake Skinner 

(CN12/8/2012 sẽ không có Thánh Lễ tiếng Việt tại Nhà Thờ @ 1:30 pm) 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn 
vào ngày CN 12/8/2011 tại Lake Skinner Park.  

Địa chỉ: 37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596.  
Chương Trình 
      + 11: 00 am: CĐ quy tụ  
      + 12: 30 pm: cơm trưa 
      + 2: 30 pm: họp CĐ: thảo luận & góp ý về Bản Nội Quy CĐ 
      + 2: 30 pm: giới trẻ phụ trách trò chơi 
      + 4: 15 pm: chuẩn bị thánh lễ 
      + 4: 30 pm: Dâng Hoa kính Đức Mẹ & Thánh Lễ 
      + 5: 30 pm: cơm chiều 
      + 7: 00 pm: dọn dẹp, vệ sinh, thu lều trại 
      + 7: 30 pm: giải tán 

Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc biệt 
có sân chơi nước cho các em thiếu nhi. 

Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, cô bác, quý anh chị em, các cháu 
thiếu nhi trong Cộng Đoàn, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự 
ngày mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày Birthday thứ 5 của Cộng 
Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester. 
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Ban Mục Vụ kính mời.  

 

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời: Lễ trọng buộc. 

Lễ vọng:  14/8/2012: 7:00 pm 

Lễ trong ngày: 15/8/2012: 7:30 am, 5:30 pm, 7:00 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 
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 để 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 
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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 
NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI TRONG CUỘC ĐỜI   

 
 

Đời người thật ngắn ngủi. Nhớ lại vào lứa tuổi đôi mươi, chúng ta lang 
thang trong khuôn viên trường đại học, vui cười vô tư và bây giờ đã hơn 40 
năm trôi qua rồi. Đời người thoáng chốc đã già ! 

Bây giờ, những năm còn lại trong cuộc đời của một người, chúng ta cần 
sống thanh thản, sống thoải mái, sống hạnh phúc. Vì qua một ngày, 
chúng ta đã mất một ngày. Vì vậy, một ngày đến, chúng ta vui một ngày. 
Vui một ngày…rồi không biết được bao nhiêu ngày nữa. Hạnh phúc là do 
chính mình tạo ra, vui sướng cũng do chính mình tìm lấy vì những niềm vui 
ấy đã ẩn chứa trong những sự việc nhỏ nhặt xảy ra trong đời sống. 

Hạnh phúc là những gì hiện đang ở chung quanh chúng ta, trong tầm tay 
chúng ta. Nhà nho Nguyễn Công Trứ quan niệm “ Tri túc, đãi túc, tiện túc, 
hà thời túc. Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”… 

Tiền rất quan trọng trong đời sống của con người, nhưng tiền không 
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phải là tất cả. Đừng quá coi trọng đồng tiền, và cũng đừng lệ thuộc vào 
đồng tiền, mặc dù biết rằng nếu không có tiền thì làm sao chúng ta sống, 
làm sao để được thoải mái. 

Ta vẫn biết khi ta ra đời ta đâu có mang nó đến, và khi ra đi chúng ta cũng 
không mang nó theo. 

Đồng tiền có thể mua một lâu đài to lớn, nhưng đồng tiền không mua được 
mái ấm gia đình. 

Đồng tiền giúp chúng ta mua được nhiều thứ tiện nghi trong cuộc sống, 
nhưng đồng tiền không mua được sức khỏe cũng như hạnh phúc trong đời 
sống. 

Quảng đời còn lại thì quá ngắn ngủi, ta phải sống những ngày tháng cho 
đáng sống, ta phải làm cho cuộc đời thêm phong phú . 

Những gì cần ăn thì cứ ăn, cần mặc thì cứ mua sắm, muốn đi du lịch thì cứ 
đi. Tập cho mình có nhiều đam mê, tự tìm niềm vui cho chính mình. 

Vào trong internet để gửi thư cho bạn bè, để chia sẻ một tin hay, một chuyện 
vui, một bản nhạc, đọc những bài viết có giá trị, hay “chat” với người quen 
biết. Chúng ta cần trao dồi bộ óc để trí nhớ vẫn còn sáng suốt. Nếu có người 
bạn cần giúp, ta cứ mở lòng nhân ái, tốt bụng với mọi người. Rảnh rổi đi 
làm những việc từ thiện ngoài xã hội, giúp một tay tại những nơi tôn kính 
như nhà Chùa, nhà Thờ,… lấy việc giúp người làm niềm vui, đó là những 
thú vui trong tuổi già. 

Hơn nửa đời, chúng ta dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con 
cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho chính mình, 
quan tâm bản thân, sống thế nào cho thanh thản, vui vẻ. Việc gì muốn thì 
làm, ai nói sao thì mặc kệ vì mình đâu phải sống để người khác thích hay 
không thích, nên sống thật với mình. Sống phải năng hoạt động nhưng đừng 
quá mức, ăn uống quá kiêng cử thì không đủ chất bổ dưởng, quá nhàn rỗi thì 
buồn tẻ, quá ồn ào thì khó chịu…  

Cuộc sống tuổi già thật đa dạng, nhiều màu sắc nên ta cần có nhiều bạn bè, 
nhiều nhóm bạn bè hoặc tham dự vào những sinh hoạt trong các Hội đoàn ái 
hữu lành mạnh. Gặp bạn, nói ra những điều phiền muộn cho nhau nghe. Hãy 
tìm cách gặp gỡ bạn bè và người thân vì không còn nhiều thời gian nửa. 

Một người lớn tuổi, sống cô đơn, biệt lập, không đi ra ngoài, không giao 
thiệp với bạn hữu, thế nào cũng đi đến chổ tự than thân trách phận, bất 
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an, lo âu, ủ dột và tuyệt vọng. Từ đó bắt nguồn của bao nhiêu căn bệnh. 
Đừng bao giờ nói, hay nghĩ là: “ Tôi già rồi, tôi không giúp ích được cho ai 
nữa”. Đừng nói những lời hay những tư tưởng có ý tuyệt vọng. 

Người già chỉ sảng khoái khi được có bạn tâm giao, đó là một liều thuốc bổ 
mà không bác sĩ nào có thể biên toa cho ta mua được. 

Ở tuổi hiện tại, chúng ta đừng nghĩ đến đồng tiền, đừng nghĩ đến giàu hay 
nghèo nửa và cũng đừng than trách hay hối hận vì những lầm lỗi trong quá 
khứ và cũng đừng tự hỏi là tại sao bây giờ ta không có nhiều tiền. Đừng nói 
ta không có tiền. 

Có những thứ hiện đang chung quanh ta rất quí giá mà có nhiều tiền cũng 
không mua được, đó là người phối ngẩu của chúng ta. 

Nếu có chút ít đồng tiền thì cứ tiêu xài những gì ta cần vì sẽ có lúc chúng ta 
để lại cho người khác xài. Nếu hôm nay ta còn khoẻ mạnh, còn ăn được 
những món ăn ta thích và ăn biết ngon là ta đã có một khối tài sản to lớn 
trong tuổi già.  

Rồi ta tìm đến những người bạn cùng nhau uống tách trà nóng, ly cà phê 
buổi sáng, kể chuyện năm xưa hay trao đổi những kinh nghiệm trong cuộc 
sống hiện tại. 

Cuối tuần, hẹn nhau với người bạn đi câu cá, hưởng không khí trong lành 
của thiên nhiên và cũng để cho tâm tư lắng đọng, tinh thần thanh thản. Đó là 
những niềm vui trong cuộc sống của tuổi già. 

Tứ khoái của tuổi già là: Ăn, ngủ, thể dục và du lịch. 

Ăn được ngủ được là Tiên. Ăn và ngủ đi đôi với nhau. Người lớn tuổi có 
nhiều thì giờ nghỉ ngơi, cần có chế độ ăn uống bổ dưỡng, cung cấp đủ 
calories cho cơ thể. Sự luyện tập thể dục là thỏi nam châm của cuộc sống và 
là kim chỉ nam của tuổi thọ. Đi du lịch để cho cuộc đời thoải mái, trí óc 
thanh thản và vui sống. 

Khi về già, chúng ta thường hay sống về quá khứ, hay nhớ lại chuyện xưa. 
Sự nghiệp, vinh quang xưa kia đã trở thành mây khói, xa vời. 
Hẹn nhau trong những buổi họp mặt để ta có nhiều người bạn tâm tình, kể 
lại những kỷ niệm đẹp trong quá khứ…vui cười thích thú. 

Vợ chồng sống hạnh phúc bên nhau, luôn luôn yêu thương người bạn đời, 
gắn bó với nửa kia của mình, là điều mà chúng ta mong ước. Đưa các cháu 
đi học, đi ăn, chơi đùa với các cháu… là thú vui của tuổi già. Ta 
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phải làm thế nào tuổi già mà tâm không già, thế là già mà không già. Nụ 
cười là liều thuốc bổ quí nhất. 

Chúng ta cần tránh đi những sự cải vã, tranh dành hơn thua từng lời nói hoặc 
những tranh chấp vô ích với bất cứ ai. 

Chính những lúc cãi vã, giận dữ đó đã đánh mất đi những niềm vui trong 
cuộc sống, không thích hợp trong tuổi chúng ta, nhất là những người đang 
đau yếu. Chúng ta phải đối diện với bệnh tật một cách lạc quan, tự tin, đừng 
quá lo âu. Khi đã làm hết khả năng theo tầm tay, sẽ có thể ra đi mà không 
hối tiếc. Hãy để bác sĩ chăm sóc, luôn luôn giữ bình an trong tâm hồn. 

Chúng ta có thể nói là mình có hạnh phúc thật sự khi có sức khỏe tốt, chịu đi 
tập thể dục, có cơ hội du lịch thường xuyên, ngủ ngon, ăn uống ít kiêng cử 
khi vào tuổi hoàng hôn. 

Thiên đàng không phải đi tìm đâu cho xa mà thiên đàng do ta dựng lên và 
chui vào đó mà hưởng hạnh phúc. Sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc 
đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao. Người hiểu đời rất quí trọng và 
biết thưởng thức những gì mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm ý 
nghĩa của nó làm cho cuộc sống vui hơn, giầu ý nghĩa hơn. 

Hoàn toàn khoẻ mạnh, đó là thân thể khoẻ mạnh, tâm lý khoẻ mạnh và đạo 
đức khoẻ mạnh…Tâm lý khoẻ mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao 
tiếp; Đạo đức khoẻ mạnh là có tình yêu thương, sẵn lòng giúp người, có 
lòng khoan dung. 

Người thích làm điều thiện sẽ sống lâu. Con người là con người xã hội, 
không thể sống biệt lập, bưng tai, bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động 
công ích, hoàn thiện bản thân trong xã hội, thể hiện giá trị của mình đó là 
cách sống lành mạnh. 

SINH, LÃO, BỆNH, TỬ là qui luật ở đời, không ai chống lại được. Khi 
thần chết gọi thì thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn 
với lương tâm và cuối cùng cuộc đời của một người cũng chỉ là con số 
không to lớn.   

Mh 
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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

Nhận giữ trẻ 
Ai có nhu cầu xin liên hệ Cô 
Hương Nhi: Cell 951-305-1798 
email: ginanhi@yahoo.com 
Địa chỉ: 26840 Maple Glen St, 
Murrieta CA 92563 

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
Redhawk Family Dentistry 

44274 George Cushman Court, Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 

 

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 


