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CN XI THƯỜNG NIÊN B 
Mừng Ngày Từ Phụ 

 
Nước biển mênh mông không đong 

đầy tình mẹ, 
Mây trời lồng lộng không phủ kín 

công cha! 
Chúc Mừng các nguời cha nhân Ngày 
Từ  Phụ: 
AN VUI & HẠNH PHÚC TRONG MÁI 
ẤM GIA ĐÌNH. 
Cầu chúc các người cha: 
_ có một cái đầu cao hơn mọi người 
trong nhà để nhìn xa trông rộng. 
_ có một đôi vai vững chắc để gánh vác 
gia đình và là điểm tựa tinh thần cho 
vợ con. 
_ có một trái tim thật lớn để yêu 
thương, quảng đại, bao dung và nhẫn 
nại. 
_ đặc biệt có một ĐỨC TIN sắt son để 
cho con cái noi theo. 
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TIN MỪNG 
Mc 4, 26-34 
"Người kia đã gieo hạt xuống đất, rồi đi ngủ, hạt giống mọc lên thế nào người đó 
cũng không hay biết". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Nước Thiên Chúa giống 
như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, 
hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết 
nữa. Đất tự nó làm cây lúa mọc lên: trước hết thành cây, rồi đâm bông, rồi 
kết hạt. Và khi lúa chín, người ấy liền gặt vì đã đến mùa". Người còn phán: 
"Chúng ta sẽ lấy gì mà hình dung nước Thiên Chúa? Hay dùng dụ ngôn nào 
mà so sánh nước đó được? Nước đó giống như hạt cải, khi gieo xuống đất 
thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc 
lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể 
tới núp bóng được". Người dùng nhiều dụ ngôn như thế mà rao giảng lời 
Chúa cho họ, tuỳ sức họ có thể hiểu được, và Người chỉ nói với họ bằng dụ 
ngôn, nhưng khi ở riêng với các môn đệ, Người giải thích tất cả cho các 
ông.  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
HẠT GIỐNG ÂM THẦM 
Một hôm, cha Petitjean đến giảng đạo tại Nagasaki cho một số đông người 
Nhật. Nghĩ rằng họ đều là người ngoại giáo, nên sau bài giảng cha tươi 
cười hỏi: 
- Anh chị em có thắc mắc gì không? 
Một người đưa tay đặt câu hỏi: 
- Chúng tôi muốn được hỏi ông ba điều, yêu cầu ông trả lời có hay không? 
Câu hỏi thứ nhất, các ông có Đức Mẹ đồng trinh không? 
- Có. 
- Câu hỏi thứa hai: Các ông có vâng lời và hiệp thông với Đức Giáo Hoàng 
không? 
- Có. 
- Câu hỏi thứ ba: Là linh mục, các ông có giữ mình khiết tịnh và sống độc 
thân không? 
- Có. 
- Vậy thì mấy trăm người chúng tôi đây với ông là đồng đạo. Chúng tôi là 
người Công Giáo cả. 
Cha Petijean bàng hoàng như từ cung trăng rơi xuống. Cha con âu yếm ôm 
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cổ nhau. Nhà truyền giáo hỏi: 
- Bây lâu nay, có ai giảng dạy cho anh em không? 
- Thưa cha, không có ai suốt hai thế kỷ rồi! Đó là nhờ ông bà tổ tiên chúng 
con truyền lại, rồi chúng con âm thầm cầu nguyện, dạy giáo lý cho con em, 
đoàn kết đùm bọc nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ông bà chúng con 
trước khi chết có nhắn nhủ: Sau này có ai đến giảng đạo, hãy cảnh giác, 
phải lấy ba tiêu chuẩn ấy mà nhận xem họ có phải là các cha đích thực, là 
người của Hội Thánh sai đến không. 
Kể từ đó, Giáo Hội Nhật Bản được tái sinh sau 200 năm cấm đạo. Hạt giống 
Lời Chúa đã được gieo vào lòng đất Nhật Bản từ 200 năm trước vẫn âm 
thầm nẩy mầm, mọc lên và sinh hoa kết quả. 
Sự kiện lịch sử này đưa chúng ta đến hai dụ ngôn về hạt giống trong Tin 
Mừng hôm nay. Chúa Giêsu nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa 
như chuyện người gieo giống trong đồng ruộng. Đêm hay ngày, người ấy có 
ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nảy mầm và mọc lên bằng cách nào, thì 
người ấy không biết. Nước Thiên Chúa cũng giống như hạt cải, lúc gieo 
xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên thế giới. Nhưng gieo rồi, thì nó mọc 
lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ 
dưới bóng”. 
Hai dụ ngôn đều cho thấy đây là Nước của Thiên Chúa, chứ không phải 
nước của con người, nên hạt giống Nước ấy lớn lên và sinh hoa kết quả là do 
sức tăng trưởng của nội tại của nó, do quyền năng của Thiên Chúa chứ 
không do tại sức của của con người. Và vì thế, chắc chắn kết quả chung 
cuộc sẽ lớn lao bất ngờ hơn so với hạt giống bé nhỏ ban đầu. 
Có những loại phong lan ủ rễ trong lòng đất hàng chục năm trước khi nở ra 
những cành lá xanh và bông hoa xinh đẹp, quý hiếm. Bộ rễ của cây to 
thường phát triển chậm, nhưng có thể mọc xuyên qua vách đá hoặc xi măng, 
không có gì có thể ngăn cản nổi. Cũng vậy, Nước Thiên Chúa có thể tăng 
trưởng chậm, lâu dài và âm thầm. Loài người có thể không nhận ra sự tăng 
trưởng của Nước ấy, nhưng chắc chắn Nước Thiên Chúa vẫn luôn tăng 
trưởng không ngừng, âm thầm nhưng mãnh liệt, không có gì có thể ngăn 
chặn được. Nước của Thiên Chúa vẫn luôn phát triển cả bề trong lẫn bề 
ngoài, cả chất lượng lẫn số lượng. Nước Thiên Chúa hôm nay vẫn chỉ nhỏ 
bé, nhưng Thiên Chúa đang làm cho Nước ấy lớn lên, trở thành nơi nương 
náu cho muôn dân muôn nước.  
Chúa Giêsu đến rao giảng sự tăng trưởng của Nước Thiên Chúa, thế mà 
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hơn 2000 năm đã trôi qua, dường như Nước Thiên Chúa vẫn còn quá xa. 
Hội Thánh nỗ lực xây dựng Vương quốc của tình yêu, công lý và hoà bình. 
Nhưng biết đến bao giờ vương quốc ấy mới đến? Đôi khi xem ra lịch sử 
thay vì tiến lên thì lại thụt lùi tụt dốc. Tội lỗi vẫn còn đó, lòng hận thù, bất 
công vẫn còn đó. Hội Thánh là dấu chỉ của Nước Chúa trên trần gian, nhưng 
cho tới hôm nay, Hội Thánh vẫn chỉ là “đoàn chiên bé nhỏ” (Lc 2,32) giữa 
cộng đoàn nhân loại. Dân số thế giới vẫn gia tăng với những bước nhảy vọt, 
còn các Kitô hữu không tăng bao nhiêu, thậm chí ở một vài nơi lại sụp đổ 
từng mảng lớn và tỉ lệ lại càng chênh lệch lớn hơn. 
Trong bối cảnh đó, đôi lúc chúng ta không khỏi ưu tư và nôn nóng. Càng 
nhiệt tình và thiện chí thì càng dễ thất vọng và mất kiên nhẫn. Phải chăng 
Thiên Chúa không còn can thiệp vào lịch sử này nữa? Phải chăng sự im lặng 
của Thiên Chúa chứng tỏ Ngài bất lực? Tin Mừng là một giải pháp vô ích và 
phải chăng Thiên Chúa đã chết? 
Lời Chúa công bố hôm nay chính là Tin Mừng cho Hội Thánh lữ hành. Hội 
Thánh là bí tích của Nước Thiên Chúa, tức là dấu chỉ và là tôi tớ phục vụ 
cho Nước Chúa, nên Hội Thánh nghe được từ Lời Chúa hôm nay một sứ 
điệp quan trọng: tín thác và kiên nhẫn. Vì Nước Thiên Chúa là công trình 
của Thiên Chúa, nên Hội Thánh luôn tín thác vào sự tác động quyền năng 
của Thiên Chúa. Hội Thánh – tức là mọi Kitô hữu- không được tự hào về 
thành tích của mình, không được quyền nghĩ rằng Nước Chúa sẽ đến là do 
khả năng của mình, do nỗ lực hay sáng kiến của mình. 
Thánh Vinh Sơn – Phaolô nói: “Công việc của Chúa được thực hiện từ từ 
không hay biết”. Chúng ta không được sốt ruột, đừng ai tự cho mình là cần 
thiết: “Không có ta mặt trời sẽ không mọc, sau ta là lụt đại hồng thuỷ”. 
Cũng đừng quá vội vã, quay cuồng, lo lắng vì thấy hoạt động của mình như 
không đi đến đâu! Ngày cũng như đêm, hạt giống gieo vào lòng đất cứ âm 
thầm đâm chồi nẩy mộng. Cũng đừng thất vọng khi không thấy kết quả 
trước mắt. Lỗi lầm của người tông đồ là dựa trên tài sức của mình hơn là 
vào sức mạnh của Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa không thể xây dựng trong 
một ngày, nhưng trường kỳ từ ngày này sang ngày khác. Thái độ nôn nóng 
đôi khi là dấu hiệu của sự kiêu hãnh vì nghĩ rằng sự tiến bộ là do công lao 
của mình. Không biết kiên nhẫn đợi chờ có thể dẫn Hội Thánh đến những 
chọn lựa nghịch với Tin Mừng để tìm sức mạnh của quyền lực, giàu sang và 
chắc chắn không sớm thì muộn sẽ gặp phải thất bại. 
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta cộng tác trong niềm tin. Tin vào quyền năng 
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của Thiên Chúa. Tin vào sự hướng dẫn của Chúa đối với với lịch sử, để tất 
cả vũ trụ đi tới sự viên mãn chung cuộc của mùa gặt phong phú cuối cùng. 
Niềm tin mời gọi chúng ta tiến bước, bền chí lên đường reo rắc hạt giống 
Lời Chúa, vì biết rằng: “Tôi trồng, Apôlô tưới, còn Thiên Chúa mới là người 
làm cho mọc lên” (1Cr 3,6). Tôi chỉ góp phần rất bé nhỏ, còn Thiên Chúa 
mới làm cho hạt giống Nước Chúa lớn lên theo cách của Thiên Chúa. Có khi 
chính trong lúc ta tưởng ngờ- như Giáo Hội Nhật Bản đã phải trải qua 200 
năm âm thầm và kiên nhẫn chờ đợi ngày tái sinh. 
Trong Thánh lễ chúng ta được đón nhận Lời Chúa và Thánh Thể. Chúa 
Giêsu chính là hạt giống Nước Trời được gieo vào lòng ta. Hạt giống ấy 
hôm nay nhỏ bé nhưng sẽ âm thầm lớn lên trong chúng ta. Có Chúa sống 
trong ta, cuộc đời ta sẽ trổ sinh hoa trái, xanh tươi, hoa lá cành, đem lại bóng 
mát, niềm tin và hạnh phúc cho mọi người. 

Niềm Vui Chia Sẻ 

SỐNG ĐẠO 
Rừng Mắm 
Trong một chuyện ngắn mang tựa đề "Rừng Mắm", cố văn sĩ Bình Nguyên 
Lộc đã giải thích về ích lợi của cây mắm qua mẩu đối thoại sau đây giữa hai 
ông cháu: 
- Cây mắm sao con không nghe nói đến bao giờ? 
- Con không nghe nói vì cây mắm không dùng được để làm gì hết, cho đến 

làm củi chụm lửa cũng không được nữa là. 
- Vậy trời sinh nó làm chi mà vô ích dữ vậy ông nội, lại sinh ra hằng hà sa 
số như là cỏ vậy? 
- Bờ biển này mỗi năm được phù sa bồi thêm cho rộng ra hàng mấy ngàn 
thước, phù sa là đất bùn mềm nhũn và không bao giờ thành đất thịt để ta 
hưởng nếu không có rừng mắm mọc trên đó cho chắc đất. Một mai kia, cây 
mắm sẽ ngã rạp, giống tràm sẽ nối ngôi mắm. Rồi sau mấy đời tràm, đất sẽ 
thuần, cây ăn trái mới mọc được.  
Thấy thằng cháu nội ngơ ngác chưa hiểu, Ông cụ vịn vai nó nói tiếp:  
- "Ông với tía, má con là cây mắm, chân giam trong bùn. Ðời con là tràm, 
chân vẫn còn lấm bùn chút ít, nhưng đất đã gần thuần rồi. Con cháu của 
con sẽ là xoài, mít, dừa, cau. Ðời cây mắm tuy vô ích nhưng không uổng đâu 
con".  
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Mỗi lần nhìn lại thời gian đã qua, chúng ta thường tự hỏi: "Tôi đã làm gì 
được cho tôi, cho quê hương, cho Giáo Hội?". Ý nghĩ về sự vô tích sự của 
mình có thể tạo nên trong tâm hồn chúng ta mỗi chua xót, đắng cay, thất 
vọng.  
Chúng ta hãy nhìn lại đất phù sa và cây mắm trong câu chuyện trên đây. Cần 
phải có cây mắm, đất phù sa mới trở thành đất thịt, để rồi từ đó cây tràm và 
các loại cây khác mới có thể mọc lên.  
Mỗi một người sinh ra trên cõi đời này, dù tàn tật, dù dốt nát và xấu xa đến 
đâu, cũng có thể là một thứ cây mắm, cây tràm để cho đất đai trở thành màu 
mỡ, nhờ đó những cây ăn trái mới có thể vươn lên.  
Ước gì ý nghĩa ấy giúp chúng ta có một cái nhìn lạc quan hơn về quá khứ, 
về chính bản thân của chúng ta. Trong Tình Yêu Quan Phòng của Chúa, mỗi 
người đều có một chỗ đứng trong lịch sử nhân loại và đều có một giá trị bổ 
túc cho những thiếu sót của người khác.  
Với ý nghĩ ấy, còn tâm tình nào xứng hợp hơn trong giây phút này cho bằng 
tri ân, cảm mến đối với Thiên Chúa Tình Yêu? Cảm tạ Ngài đã tạo dựng nên 
chúng ta, cảm tạ ngài đã ban chúng ta được phục vụ Ngài, cảm tạ Ngài đã 
cho chúng ta được hữu dụng trong Tình Yêu Quan Phòng của ngài. 

Trích sách lẽ sống 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Bí tích Thánh Thể: lương thực đổi mới Ireland 
 

Vatican Radio – Chúa nhật 10 tháng Sáu 
2012, Đại hội Thánh Thể Quốc tế lần thứ 
50 đã khai mạc tại Dublin, thủ đô của 
Ireland. Theo Ban tổ chức, có hơn 22.000 
người ghi danh tham dự, trong đó có 7.000 
người nước ngoài thuộc một trăm quốc gia. 
Một ngôi làng Thánh Thể đã được thiết lập 
với hàng trăm cuộc triển lãm, hội thảo, các 
nhóm thảo luận, không gian dành riêng cho những người trẻ. Trong số các 
diễn giả từ khắp nơi trên thế giới có Đức Tổng giám mục Paris, Chủ tịch 
Caritas quốc tế, Bề trên Tổng quyền Taizé và người sáng lập Hội Alpha. 
Ngoài ra dù gặp vô vàn khó khăn, một phái đoàn từ Thánh Địa (Palestine, 
Israel và Jordan), gồm 34 người do Đức Tổng giám mục Fouad Twal, 
Thượng phụ giáo chủ Giêrusalem, dẫn đầu, cũng đến tham dự Đại hội. 
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Tại lễ khai mạc trên sân vận động Royal Dublin Society, Đức cha Diarmuid 
Martin, Tổng giám mục Dublin phát biểu: “Giáo Hội tại Ireland là một Giáo 
Hội đang trên đường đổi mới”. Đây rõ ràng là một thông điệp dành cho các 
tín hữu từ bốn giáo tỉnh của Ireland cùng với hàng ngàn khách hành hương 
từ khắp nơi trên thế giới. Đây là tin mừng họ cần nghe. Các lá cờ từ quần 
đảo Solomon, Cộng hòa Dân chủ Congo, Hoa Kỳ, Việt Nam, Trung Quốc, 
Australia và châu Âu tung bay trong gió khi 40 hồng y, khoảng 200 giám 
mục và linh mục tiến bước sau Sách Phúc Âm trong Thánh lễ đầu tiên của 
Đại hội kéo dài suốt tuần. 
Thánh lễ bắt đầu với việc khánh thành “Tảng đá chữa lành” được đặt dưới 
chân bàn thờ. Trên mặt tảng đá granit này có khắc lời cầu nguyện của một 
nạn nhân của vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục, hiện vẫn còn sống. Đức Tổng 
giám mục Martin đứng trước tảng đá này. Khi một phụ nữ trẻ đọc lời cầu 
nguyện, sự thinh lặng bao trùm sân vận động, sau đó là những tràng pháo 
tay kéo dài. Đức Tổng giám mục Martin nhắc đến tất cả những người bị lạm 
dụng và những ai “ngày nay vẫn còn hằn vết sự lạm dụng ấy và có lẽ còn 
phải mang theo nó theo suốt đời. Trong tinh thần sám hối, chúng ta hãy 
thinh lặng nhớ đến từng người trong số họ”. 
Nhưng Đức Tổng giám mục Martin cũng nhắc nhở người Công giáo Ireland, 
đặc biệt là những tiếng nói bên trong Giáo Hội và ở ngoài xã hội trong thời 
gian gần đây đòi cải cách Giáo Hội và một số giáo huấn chính của Giáo Hội. 
Ngài nói: “Giáo Hội không phải là của chúng ta để chúng ta có thể thiết kế 
lại, Giáo Hội là món quà Chúa ban cho chúng ta cùng với sự hướng dẫn của 
Chúa Thánh Thần trong suốt lịch sử và theo gương mẫu của Mẹ Maria và 
các thánh”. 
Thánh Lễ do Đức hồng y Marc Ouellet, Đặc sứ của Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI, chủ tế. Trong bài giảng, ĐHY cũng nói về “đau khổ” và 
“những thách thức nghiêm trọng cho đức tin” trong Giáo hội Ireland. “Mỗi 
Chúa nhật chúng ta đến nhà thờ để gặp Chúa Phục Sinh, tham dự bí tích 
Thánh Thể. Dưới mắt thế gian, dường như chúng ta tụ họp nhau vì lý do xã 
hội hoặc theo truyền thống văn hóa và tôn giáo, nhưng thực ra, chính Chúa 
quy tụ chúng ta”. 
Đức hồng y Ouellet cũng ngỏ lời với những ai cảm thấy mình ở bên lề Giáo 
Hội. “Hy lễ duy nhất của Chúa Kitô đem lại ơn cứu rỗi cho mỗi người và 
mọi người. Chúng ta không biết và cũng không cần biết, liệu có ai hoặc có 
nhiều người từ khước ân sủng Chúa vào lúc cuối cùng không. Khi tụ họp 
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cùng nhau, chúng ta vẫn là chính mình, là những tội nhân nghèo hèn, và có 
thể không phải lúc nào cũng sẵn sàng rước Chúa, nhưng mọi người đều có 
thể sống điều được gọi là “tinh thần hiệp thông”. 
“Chúng ta hãy ý thức món quà kỳ diệu là Thánh Thể. Thiên Chúa đáng được 
tôn thờ và mang ơn biết bao vì món quà tình yêu này. Thật vậy, lòng biết ơn 
của người Ireland ở đây trong ngày Chúa nhật hôm nay thật hiển nhiên cụ 
thể. Biết ơn khi nhìn thấy những tu sĩ nam nữ trẻ tràn đầy sức sống, một 
cảnh tượng hiếm thấy ở Ireland ngày nay. Biết ơn vì những người hành 
hương từ châu Phi, đã múa hát trước khi bước vào Thánh Lễ. Biết ơn vì 30 
thanh niên nam nữ đến từ Áo, cho thấy sự hiện diện hữu hình của Giáo Hội 
trẻ trung, như một ‘hơi thở trong lành’. Biết ơn Đức Thánh Cha Bênêđictô 
XVI về cơ hội này, ngay giữa khổ đau, để cảm nghiệm ơn chữa lành và nâng 
đỡ mà chỉ có Thánh Thể trong sự hiệp thông với Chúa Kitô và với nhau mới 
có thể mang lại”. 

(Tổng hợp từ Vatican Radio, 10-06-2012) 
Toà Thánh công bố các quy tắc để xác minh các cuộc hiện ra của Đức 
Mẹ 

CNS – Để giúp các giám mục xác định tính khả 
tín của các sự kiện được cho là Đức Mẹ hiện ra, 
Toà Thánh Vatican đã dịch và công bố các quy 
tắc thủ tục từ năm 1978 mà trước đây chỉ có bằng 
tiếng Latinh. 
Bản “Các quy tắc về cách tiến hành phân định các 
sự kiện được cho là hiện ra hoặc mặc khải” đã 
được Đức Giáo hoàng Phaolô VI phê chuẩn năm 
1978 và gửi cho các giám mục trên thế giới, 

nhưng chưa bao giờ được công bố chính thức hoặc dịch sang các ngôn ngữ 
hiện đại. 
Tuy nhiên, theo Đức Hồng y William J. Levada, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức 
tin, trong vòng 3 thập kỷ qua, trên thế giới đã xuất hiện nhiều bản dịch 
không có phép. 
Trong bản giải thích đề tháng 12-2011, Đức Hồng y Levada viết: Bộ Giáo lý 
Đức tin “tin rằng bây giờ là lúc công bố các ‘Quy tắc’ này, bằng cách cung 
cấp các bản dịch bằng các ngôn ngữ chính” để “giúp các vị mục tử của Giáo 
hội Công giáo trong nhiệm vụ khó khăn là phân định các sự kiện được cho 

 
 



 9

là hiện ra, mặc khải, sứ điệp, hoặc nói chung, các hiện tượng ngoại thường 
được cho là có nguồn gốc siêu nhiên”. 
Bản giải thích của Đức Hồng y và bản Quy tắc mới dịch vừa được công bố 
trên trang web của Bộ [www.doctrinafidei.va]. 
Đức Hồng y Levada viết rằng ngài hy vọng các quy tắc này “sẽ hữu ích cho 
các nhà thần học và các chuyên gia trong lĩnh vực sống kinh nghiệm tế nhị 
này của Giáo Hội, vốn đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng hơn bao giờ hết”. 
Hơn 1.500 thị kiến về Mẹ Maria đã được báo cáo trên khắp thế giới, nhưng 
trong thế kỷ vừa qua chỉ có chín trường hợp được Giáo Hội phê chuẩn là 
đáng tin. 
Việc phân định tính xác thực của một cuộc hiện ra thuộc thẩm quyền đức 
giám mục địa phương, và Bộ Giáo lý Đức tin đã thiết lập các quy tắc để 
hướng dẫn tiến trình này. 
Việc phê chuẩn là không hề nhanh chóng, có khi phải mất hàng trăm năm. 
Phải điều tra các thị nhân và các chứng nhân, phải xem xét các hoa trái của 
các cuộc hiện ra, chẳng hạn như việc hoán cải, các phép lạ và việc chữa 
lành. 
Theo các quy tắc này, đức giám mục địa phương cần thành lập một ủy ban 
các chuyên gia, gồm các nhà thần học, giáo luật, các nhà tâm lý học và các 
bác sĩ, để giúp ngài xác định các sự kiện, tính lành mạnh về phương diện 
tâm lý, đạo đức và thiêng liêng và tính nghiêm túc của thị nhân, và phải xem 
sứ điệp cũng như chứng từ có đi ngược với thần học và tín lý không. 
Đức giám mục có thể đi đến một trong 3 kết luận: cuộc hiện ra là có thật và 
đáng tin; hoặc không có thật, nhưng có thể được khiếu nại; hoặc lúc này, 
ngài không biết và cần được giúp đỡ thêm. 
Trong trường hợp sau cùng, việc điều tra được đưa ra Hội đồng Giám mục 
quốc gia. Nếu hội đồng giám mục không thể đi đến một kết luận, vấn đề sẽ 
được trình lên đức giáo hoàng, và ngài sẽ giao cho Bộ Giáo lý Đức tin vào 
cuộc để đưa ra lời khuyên hoặc chỉ định người khác điều tra. 
Các cuộc được cho là hiện ra tại Medjugorje ở Bosnia-Herzegovina là một 
ví dụ về tình huống mà các giám mục quốc gia yêu cầu Bộ Giáo lý Đức tin 
can thiệp. 
Trong trường hợp này, năm 2010, Bộ đã thành lập một ủy ban quốc tế để 
điều tra các lời khẳng định của 6 người trẻ nói rằng Đức Maria đã hiện ra 
với họ mỗi ngày từ năm 1981. 
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Các cuộc hiện ra được cho là vẫn tiếp tục và mỗi tháng có hàng ngàn người 
đến thị trấn nhỏ này để gặp những người được coi là thị nhân và cầu nguyện. 
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã tái khẳng định rằng Giáo Hội không bao 
giờ buộc các tín hữu tin vào những cuộc hiện ra, kể cả những cuộc hiện ra 
đã được Giáo Hội công nhận. 
Trong bản giải thích, Đức Hồng y Levada trích dẫn lời Đức Giáo hoàng nói 
rằng “tiêu chí để đánh giá tính chân thật của một mặc khải tư là mặc khải ấy 
quy hướng về chính Chúa Kitô”, ở chỗ nó không đẩy con người rời xa Chúa 
Giêsu, nhưng thúc giục họ hiệp thông sâu xa với Chúa Kitô và Tin Mừng. 
Đức Hồng y cũng trích dẫn các tác phẩm của Thánh Gioan Thánh Giá. 
Thánh nhân nhấn mạnh rằng Thiên Chúa đã nói tất cả những gì Người phải 
nói trong Chúa Giêsu Kitô là Con Một của Người và cũng là Ngôi Lời. 
Thánh nhân viết: “Bất kỳ ai chất vấn Thiên Chúa hoặc đòi hỏi thị kiến hay 
mặc khải đều mắc tội không chỉ là điên rồ mà còn xúc phạm đến Người, bởi 
không chăm chú nhìn ngắm Chúa Kitô mà chỉ mong muốn điều mới lạ 
khác”. 
Trong Tông huấn hậu Thượng Hội đồng Giám mục Verbum Domini năm 
2010, Đức Thánh Cha đã nói: Việc Giáo hội phê chuẩn một mặc khải tư, tự 
bản chất, chỉ là cách Giáo Hội nói rằng sứ điệp ấy không trái với đức tin hay 
luân lý, được phép phổ biến sứ điệp ấy, “và các tín hữu được phép nghe theo 
sứ điệp ấy một cách khôn ngoan”. 

Lễ cải táng Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 
ROMA (TPN 8-6-2012) - 10 năm sau khi 
được an táng tại nghĩa trang Verano, di 
hài ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận đã được cải táng về Nhà thờ hiệu 
tòa của ngài, Đức Mẹ Scala, ở trung tâm 
Roma sáng ngày 8-6-2012. 
ĐHY Nguyễn Văn Thuận, Cố Chủ tịch Hội 
đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, qua 
đời lúc 6 giờ chiều ngày thứ Hai, 16-9-
2002, tại Nhà thương Piô XI ở Roma, 
hưởng thọ 74 tuổi, sau 49 năm linh mục, 35 

năm Giám mục và 1 năm rưỡi làm Hồng y. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng y 
đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chủ tọa trọng thể tại Đền thờ thánh 
Phêrô lúc 5 giờ rưỡi chiều thứ Sáu, 20-9-2002, trước sự hiện diện của 
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4.000 người, trong đó có 4 Hồng y và 130 Giám mục, ngoại giao đoàn cạnh 
Tòa Thánh. Thánh lễ do ĐHY Angelo Sodano, Quốc vụ khanh Tòa Thánh 
chủ tế, và đồng tế với ngài có 28 Hồng y, 5 Giám mục Việt Nam, và Đức 
Cha Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa 
bình. 
Sáng hôm sau, thứ Bảy 21-9, linh cữu Đức Cố Hồng y đã được an táng tạm 
trong phần mộ của các Kinh sĩ Đền thờ Thánh Phêrô ở nghĩa trang chính của 
thành phố Roma, Campo Verano, trước sự hiện diện của ĐHY Bernard Law, 
bấy giờ là Tổng Giám mục Giáo phận Boston Hoa Kỳ, bạn thân của Đức Cố 
Hồng y, 5 Giám mục Việt Nam, Đức Cha Giampaolo Crepaldi, Tổng thư ký 
Hội đồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, hơn 100 Linh mục tu sĩ Việt 
Nam và thân nhân của Đức Hồng y. 
Trong những năm qua, Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình,đã mở án 
xin phong chân phước cho ĐHY Nguyễn Văn Thuận, đồng thời cũng xúc 
tiến việc xin cải táng ĐHY về nhà thờ hiệu tòa của ngài ở trung tâm Roma. 
Lễ cải táng do ĐHY Peter Turkson, người Ghana, đương kim Chủ tịch Hội 
đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, chủ sự từ lúc 11 giờ 45 tại Nhà thờ 
Đức Mẹ Scala, trước sự hiện diện của 2 vị tiền nhiệm của ngài là ĐHY 
Roger Etchegaray, ĐHY Renato Martino, tiếp đến là ĐHY Jorge Mejia, 
người Argentina, nguyên thư viện trưởng của Tòa Thánh, và ĐHY Bernard 
Law, nguyên Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma. Ngoài ra có Đức Cha 
Mario Toso, SDB, Tổng thư ký Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình, 
và gần 100 người gồm các nhân viên của Hội đồng, Liên tu sĩ Việt Nam ở 
Roma, đặc biệt có chị Nguyễn Thị Hồng, em ruột của Đức Cố Hồng y từ 
Canada và một số thân nhân khác. 
Lễ cải táng diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ Lời Chúa, với bài đọc 
sách Huấn Ca, đáp ca, lời nguyện. Khi linh cữu được đưa tới trước bàn thờ, 
biên bản cuộc cải táng đã được các chức sắc tòa án của Tòa Giám quản 
Roma tuyên đọc, rồi linh cữu Đức Cố Hồng y bọc inoxidable, có buộc dây 
đỏ gắn triện si, được đặt dưới bàn thờ Thánh Đa Minh và thánh Nữ Catarina, 
là bàn thờ thứ hai ở bên phải vừa khi bước vào thánh đường. 
Lễ cải táng kết thúc với kinh cầu Đức Cố Hồng y để xin ơn nhờ lời chuyển 
cầu của ngài và xin Chúa cho sớm đến ngày Vị Tôi Tớ Chúa Phanxicô 
Xaviê Nguyễn Văn Thuận được tôn vinh trên bàn thờ. 
Nhà thờ Đức Mẹ Scala (Piazza della Scala, 23) ở khu Trastevere, được khởi 
công xây cất từ năm 1593 và hoàn tất vào năm 1610, để bảo quản ảnh Đức 
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Mẹ Cầu Thang. Thánh đường do dòng Camêlô nhặt phép (OCD) coi sóc. 
Tại đây cũng có học viện của dòng. 

 

  
New Zealand: không được dùng sách lễ điện tử 

Đinh Lăng 
Các giám mục New Zealand vừa gửi thư cho các linh mục cấm cử hành 
phụng vụ với máy tính bảng cảm ứng, mà các ngài cho rằng “không thích 
hợp”. 
Hầu như mọi thứ đều có thể được đọc trên iPad: công thức nấu ăn, truyện 
tranh, báo chí hoặc tiểu thuyết. Thậm chí còn có thể đọc giờ kinh phụng vụ 
và cầu nguyện trước màn hình nhờ các ứng dụng như Sách Kinh Thần vụ. 
Ngay cả một linh mục, cũng có thể cử hành thánh lễ mà không cần đến sách 
Phúc Âm, sách lễ và sách bài đọc thường dùng trong phụng vụ. 
Thật là tiện dụng khi phải di chuyển: ít choán chỗ lại giữ được sự kín đáo. 
Điều này còn mang lại cho vị chủ sự một phong cách hiện đại, chứng tỏ rằng 
ngài không sống lạc điệu. Vả lại, nhiều linh mục cũng thú nhận mình đã 
từng dùng công cụ này. Chẳng hạn như khi đi trại hay đi hành hương: “Chỉ 
là chữa cháy”, có người biện bạch như thế khi lấy lý do quên mang theo 
sách lễ hoặc vì muốn giữ cho đúng giờ để biện minh cho việc đưa công nghệ 
xâm nhập vào các việc thánh thiêng. 
Những người táo bạo còn bảo: “Phải theo đà tiến hóa chứ!” và họ nhấn 
mạnh bản thân việc cử hành phụng vụ mới quan trọng, còn các công cụ chỉ 
trợ giúp thôi. 
Nhưng các giám mục New Zealand lại không chia sẻ quan điểm này! Các 
ngài vừa thông báo cho các linh mục tại đây rằng chỉ được sử dụng duy nhất 
“phiên bản in ấn chính thức” Sách Lễ Rôma trong Thánh Lễ và các cử hành 
phụng vụ khác. Các ứng dụng phụng vụ cho iPad và việc sử dụng máy tính 
bảng cảm ứng, điện thoại di động và máy đọc sách tỏ ra “rất tốt cho việc 
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học hỏi” nhưng không phù hợp trong phụng vụ. 
Lá thư của các giám mục New Zealand không chấp nhận bàn cãi: “Sách lễ 
được dành riêng để sử dụng trong phụng vụ của Giáo Hội. iPad dùng vào 
nhiều việc khác, đặc biệt là chơi game, lướt web, xem video hoặc gửi và 
nhận email. Nguyên việc này làm cho việc sử dụng iPad trong phụng vụ là 
không phù hợp”. Về cơ bản, các luật cấm này gợi lại những phản đối hồi 
những năm 1950 khi lần đầu tiên các Thánh Lễ được truyền hình; ngày nay 
chẳng còn ai đặt vấn đề này nữa. Những chương trình phát sóng ấy chỉ đơn 
thuần là cách đem lại ơn ích thiêng liêng, giúp các bệnh nhân hay những ai 
phải sống cách ly có thể tham dự phụng vụ. 
Có nên dẹp iPad khỏi bàn thờ? Vào năm 2010, một linh mục người Ý 36 
tuổi đã phát triển một ứng dụng cho phép các linh mục cử hành Thánh Lễ 
với một máy tính bảng cảm ứng thay vì Sách Lễ truyền thống. Mấy năm 
trước cha Paolo Padrini đã gây chú ý khi tung ra bản Kinh Thần vụ đầu tiên 
trên iPhone, với cả hàng trăm ngàn lượt tải về của những người muốn được 
nuôi dưỡng bằng của ăn thiêng liêng khi phải di chuyển, giữa hai cuộc họp 
... Nhưng đây lại là chuyện đưa toàn bộ sách lễ vào sử dụng để giúp các linh 
mục cử hành Thánh Lễ thực sự. 
Trả lời hãng tin AP, vị linh mục này thận trọng nói: “Sách giấy chẳng bao 
giờ biến mất”. Tuy nhiên, ngài cho rằng “chúng ta đừng nên khó chịu nếu 
thấy trên bàn thờ có các thiết bị trợ giúp này”. Chính ngài đã có lần cử hành 
Thánh lễ tại một giáo xứ kia, sách lễ là “một cuốn sách nhỏ, hơi bẩn và cũ 
kỹ”. Ngài nghiêm túc kết luận: “Nếu tôi mang theo iPad thì tốt hơn là dùng 
cuốn sách cũ ấy”. 
Khi Steve Jobs, người sáng lập Apple, qua đời ngày 05 tháng 10 năm 2011, 
trên mạng đã phổ biến một tranh biếm họa: chính Chúa ra đón nhà sáng lập 
Apple vào thiên đàng. Ngài vui mừng đón nhận công dân mới này và dẫn 
anh đến giới thiệu với một công dân Nước Trời khác: “Môsê, Ta giới thiệu 
với con đây là Steve. Anh ấy sẽ nâng cấp tấm Bia giao ước* của con”. Hẳn 
là dưới trần gian còn lâu thế giới ảo mới tìm được chỗ đứng thích hợp trong 
đời sống Giáo Hội. 
(Francois-Xavier Maigre, la-croix.com, 06-06-2012) 
––––––––––––––––––––––––– 
* Trong tiếng Anh, Bia giao ước và máy tính bảng đều là “tablet” (Chú thích 
của người dịch) 
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Giáo Hội không thờ ơ với thể thao 
Thái Hòa 
VIS – Hôm nay 08 tháng Sáu, vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu 
bắt đầu khởi tranh tại Ba Lan và Ukraina. Nhân dịp này, Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI đã gửi một sứ điệp cho Đức Tổng giám mục Jozef Michalik, 
Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan. 
ĐTC viết: “Đây là sự kiện thể thao không chỉ liên quan đến các nhà tổ chức, 
các vận động viên và những người hâm mộ, nhưng đến toàn xã hội theo 
nhiều cách khác nhau. Giáo Hội không thể thờ ơ với sự kiện này, và nhất là 
với nhu cầu tinh thần của những người tham dự”. 
ĐTC trích dẫn lời của Chân phước Gioan Phaolô II như sau: “Các tiềm năng 
của thể thao làm cho nó trở thành một công cụ quan trọng cho sự phát triển 
toàn diện con người, và một yếu tố hữu ích cho việc xây dựng một xã hội 
nhân văn hơn”. Đó là vì “ý nghĩa của tình huynh đệ, khoan dung, trung thực 
và tôn trọng thân xác –những đức tính chắc chắn không thể thiếu đối với 
mỗi vận động viên tốt– góp phần xây dựng một xã hội dân sự ở đó tranh tài 
thay cho đối kháng, thỏa thuận thay cho xung đột và đối đầu trung thực thay 
cho đối kháng hận thù”. 
ĐTC viết tiếp: “Các đội thể thao như đội bóng đá là một phương cách quan 
trọng để giáo dục mọi người biết tôn trọng nhau, kể cả đối thủ, để cho thấy 
tinh thần cá nhân hy sinh vì lợi ích của cả đội, và tôn trọng tài năng của mỗi 
thành viên trong đội; tóm lại, vượt qua chủ nghĩa cá nhân và tính ích kỷ vốn 
thường là đặc trưng trong các giao tiếp của con người, và nhường chỗ cho 
tình huynh đệ và tình yêu, là điều duy nhất thực sự có khả năng thúc đẩy 
công ích, ở mọi lãnh vực”. 
Kết thúc sứ điệp, ĐTC khuyến khích những người tham dự giải vô địch “hãy 
sống kinh nghiệm này như một cách diễn tả những đức tính và hoạt động 
cao quý nhất của con người, trong tinh thần vui tươi và bình an”. 
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 SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Tân Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 

 
Cuộc bầu cử Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV nhiệm kỳ 2012 – 2014 rơi vào đúng 
thời điểm các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa đang ở giai đoạn quyết liệt chạy 
đua nước rút vào Nhà Trắng. Không thể làm một bản so sánh vì 2 cuộc bầu 
cử ở hai phạm trù hoàn toàn khác nhau; một về chính trị một về tôn giáo, 
một trong phạm vi quốc gia rộng lớn một chỉ thu hẹp trong Cộng Đoàn xứ 
đạo nhỏ bé; nhưng những ai quan tâm đến hiện tình đất nước và sự phát 
triển của Cộng Đoàn không khỏi có những nỗi ưu tư trước thời cuộc. 
Nói đến chuyện bầu cử ở Mỹ chẳng ai còn lạ gì những chuyện đấu đá bằng 
“võ mồm” thật bẩn thỉu trên các phương tiện truyền thông nhằm hạ nhục đối 
phương để giành phiếu. Ngay cả tổng thống Obama cũng bị bới móc đời tư 
như chuyện hồi niên thiếu Obama đã từng hút xì ke ma túy hoặc bị dựng 
chuyện đã dùng khai sanh giả… 
Ở đất nước tự do ai cũng có quyền ăn nói nhưng không phải điều gì nói ra 
cũng được người khác tin.  
Cuộc bầu cử BMV tuy không ồn ào nhưng cũng lôi kéo sự quan tâm của 
mọi thành viên trong Cộng Đoàn. Cũng có những trao đổi thảo luận riêng tư 
để tìm ra những nhân vật thích hợp cho từng vai trò trong BMV. Con số 
người tham dự bỏ phiếu bầu đạt 100% số người hiện diện trong Thánh Lễ. 
Hai cuộc bầu cử Đạo Đời tuy có những khác biệt nhưng có 3 điểm chung 
sau đây: 
1/ bất kỳ ai trong vai trò lãnh đạo cũng bị “lãnh đạn” từ mọi phía. Để “né 
đạn” Chúa Giêsu đã vạch cho chúng ta một đường lối: “ai làm lớn thì hãy 
phục vụ mọi người” và chính Chúa Giêsu đã làm gương phục vụ khi rửa 
chân cho các môn đệ. 
2/ không ai là người toàn hảo nhưng những ai biết hướng thiện, biết vươn 
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lên từ những lỗi lầm của mình là người đáng trân trọng. Cho dù Obama thưở 
thiếu thời đã từng tham gia băng đảng hút sách nhưng ông đã đứng dậy làm 
lại cuộc đời, đã chọn con đường học hành để tiến thân nên đã trở thành một 
nhân vật tiếng tăm trên thế giới. Chắc chắn mọi thành viên tân BMV khi 
tuyên hứa trước cha quản nhiệm và Cộng Đoàn đều ý thức mình chỉ là 
những công cụ thô sơ hèn kém trong bàn tay biến hoá kỳ diệu của Thiên 
Chúa mà thôi.  
3/ người Mỹ có một cách cư sử rất quân tử; khi kết quả bầu cử được công bố 
thì mọi người đều bắt tay chúc mừng nhau, bỏ lại sau lưng những “ấu đá” để 
cùng một lòng cống hiến tài năng, sức lực cho sự nghiệp chung!  
Xin chúc mừng tân BMV, chúc mừng CĐ ĐMLV bé nhỏ của chúng ta đã có 
những bước đi chậm rãi nhưng thật vững chắc trong việc xây dựng CĐ 
ĐMLV thành một cộng đoàn đức tin và sống đạo thực sự. 

Dung Nguyễn 

Món quà đặc biệt cho các Linh Mục già về hưu nhân Ngày Từ Phụ 
Giáo Phận San Bernadino hiện có 45 linh mục về hưu, trong số đó 18 vị đã 
hơn 80 tuổi, 10 vị hơn 85 tuổi. Tất cả các ngài đã từng phục vụ trong các 
giáo xứ; một số các cha vẫn còn đang giúp cử hành cácThánh Lễ Chủ Nhật. 
Hiện thời tiền an sinh xã hội và lương hưu không đủ chi trả cho việc chăm 
sóc sức khỏe, tiền nhà, giá sinh hoạt tăng cao trong khi Quỹ trợ giúp các linh 
mục của giáo phận rất giới hạn. 
Ngày Lễ Father’s Day sẽ dành collection lần hai để trợ giúp các linh mục về 
hưu trong giáo phận. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho sự quảng đại của quý ông bà anh chị 
em. 

Cha xứ Tom Burdick 

Y Phục nghiêm chỉnh khi tham dự Thánh Lễ 
Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, 
Texas đã nhắc nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự 
Thánh Lễ: 
Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là 
thời điểm của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thíc hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc 
nhã nhặn đặc biệt khi tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, 
khi thi hành thừa tác viên Thánh Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 
Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về 
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sự thiếu kính trọng và tôn kính Nhà Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng của 
Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và thiếu ý 
thức khi khêu gợi sự cám dỗ về đức khiết tịnh nơi người khác phái cùng 
tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 
Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ. 
Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự 
Thánh Lễ. 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Những Thách Đố Và Hiểm Nguy Cho Đức Tin Có Chúa Ngày Nay 
LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

 
Hơn bao giờ hết, Giáo Hội nói chung và người tín hữu Chúa Kitô nói riêng 
đang phải đối phó với những thách đố (challenges) của thời đại tiến bộ vượt 
bực về mặt khoa học, kỹ thuật, điện toán, nhưng lại thụt hậu thê thảm về mặt 
tinh thần, luân lý, và đạo đức. 
Thực vậy, Chủ nghĩa tục hóa ( secularism) chủ nghĩa tương đối (relativism) 
cùng với chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc ( Hedonism) và chủ nghĩa duy vật ( 
materialism) ngày một bành trướng ở khắp nơi để thách đố những ai còn 
niềm tin nơi Thiên Chúa là Đấng có thật và vô cùng tốt lành, thánh thiện, 
nhưng rất chê ghét mọi tội lỗi, sự dữ, sự độc ác và ô uế, nhơ nhuốc, là những 
sản phẩm của các chủ nghĩa phi luân vô đạo nói trên. 
Nhưng tiếc thay, con người ở khắp mọi nơi lại đang giang tay đón chào và 
sống theo các tà thuyết tai hại đó để tự lún xâu vào "thảm họa của văn hóa 
sự chết" như Đức cố Giáo Hoàng Gioan-Phaolô (nay là Chân Phước) đã 
cảnh giác khi Ngài còn cai trị Giáo Hội. Lời cảnh báo của Ngài vẫn còn 
nguyên giá trị trước thực trạng con người và thế giới ngày nay.Và đó cũng là 
lý do tại sao Đức đương kim Giáo Hoàng Bê-nê-đich- tô 16 đã kêu gọi Giáo 
Hội tiến hành "Tái Phúc Âm hóa=Re-evangelization" hay Tân Phúc Âm hóa 
– New Evangelization để không những đào xâu thêm lời Chúa hầu sống 
sung mãn với mọi chiều kích của lời ban sự sống mà còn thích nghi việc 
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rao giảng Tin Mừng trong hoàn cảnh thế giới tục hóa, duy vật sa đọa hiện 
nay. 
Hậu quả trông thấy của các chủ nghĩa vô luân vô đạo nói trên là thế giới 
ngày một tụt hậu về ý thức đạo đức và sống trong hận thù , ghen ghét, chém. 
giết, và khủng bố, vì con người thiếu hay mất niềm tin vào một Đấng Tạo 
Hóa đang điều khiển vũ trụ và số phận của mỗi con người trong trật tự đầy 
khôn ngoan, công bình và yêu thương..Vì thiếu niềm tin đó, hay chối bỏ 
niềm tin ấy để tự vạch lấy con đường đi riêng cho mình, nên người ta đã 
mặc sức sống với sự dữ, sự tội trong đời sống cá nhân hay trong cộng đồng 
xã hội. 
Trên bình diện quốc tế, các nước giầu và có võ khí giết người hành loạt  
(mass destruction) cấu kết với nhau để chèn ép và khai thác tài nguyên của 
các nước nghèo.( Mỹ và khối NATO đem quân đánh Lybia, giết Khadafi, vì 
mỏ dầu béo bở của nước này chứ không phải vì thương gì dân Lybia bị cai 
trị hà khắc. Đánh và giết Khadafi để độc quyền khai thác dầu hỏa ở đây, 
nhưng lại làm ngơ, không dám đánh Syria, dù Assad là một nhà độc tài khát 
máu, sát hại hàng chục ngàn thường dân từ hơn một năm nay. Lý do là sợ 
đụng đầu với Nga và Trung Cộng là hai nước bênh vực cho Assah vì quyền 
lợi của họ tại Syria.. 
Mặt khác, Mỹ và Tây Âu vẫn làm ngơ trước những bất công , nghèo đói và 
sự dữ ở các nước có chế độ độc tài , độc đảng chà đạp nhân quyền, vơ vét tài 
sản quốc gia để gửi tiền ra nước ngoài phòng thân, trong khi đàn áp bóc lột 
người dân vô tội chẳng may rơi vào ánh thống trị độc ác của họ. Cụ thể, nạn 
giết trẻ nữ ( infanticide) hậu quả của chính sách một con cho mỗi gia đình ở 
Trung Hoa lục địa, nạn buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ dâm ô, nạn 
buôn người ( human trafficking) để bắt làm nô lệ và khai thác lao động cùng 
với nạn sát hại hàng ngàn phụ nữ mỗi năm ở Ấn Độ vì họ không có của hồi 
môn cho nhà chồng, vẫn là những thực trạng tội ác đáng nghê sợ trong thời 
đại văn minh ngày nay. Thực trạng này vẫn tiếp tục thách đố lương tâm 
nhân loại và lên án thái độ dửng dưng vô trách nhiệm của cộng đồng thế 
giới. 
Về phương diện luân lý, đạo đức, thực trạng còn đáng buồn hơn nữa. Chủ 
nghĩa tương đối ( relativism) cùng với chủ nghĩa hưởng thụ khoái lạc và tục 
hóa đang rao bán những sản phẩm nhơ nhớp và độc hại của chúng để đầu 
độc không những kẻ vô thần, chỉ biết sống trong giây phút hiện tại, mà còn 
quyến rũ nhiều tín hữu bỏ Đạo, coi thường việc thực hành đức tin như 
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tham dự Thánh lễ, cầu nguyện chung và đi xưng tội ít là một đôi lần trong 
năm.Thống kê ỡ Mỹ và ở các Nước theo Công Giáo ở Âu Châu như Pháp, 
Đức , Ý ,Tây Bân Nha...cho thấy là đa số giới trẻ không còn siêng năng đi 
dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật nữa. Ở Mỹ, tình trạng có khá hơn nhưng cũng 
không được khích lệ như mong muốn. Một thăm dò mới đây của một cơ 
quan truyền thông cho biết có tới 51 % phần trăm người Công Giáo Mỹ đã 
tán thành việc kết hôn của những người đồng tính (same sex) trong khi chỉ 
có 39 % phằn trăm người Công giáo chống lại việc này !! Có lẽ vì nhậy cảm 
về vấn đang gây tranh cãi này mà cả Tổng Thống lẫn Phó Tổng Thống Mỹ 
(Ông Biden là người Công Giáo) đều đã ngỏ ý tán thành việc kết hôn của 
những cặp đồng tính với hy vọng kiếm được phiếu bầu của các cử tri này 
trong cuộc bầu cử Tông Thống vào tháng 11 sắp tới. Thật là xấu hổ cho 
người công giáo Mỹ khi một cuộc thăm dò tương tự nơi các đạo hữu thuộc 
Nhóm Evangelical đã cho thấy 69 % người chống hôn nhân đồng tính trong 
khi chỉ có 19 % ủng hộ mà thôi ! Như thế cho thấy là người Công Giáo Mỹ 
đang xa rời những giáo huấn căn bản của Giáo Hội về tôn trọng sự sống con 
người cũng như phải giữ vững truyền thống hôn nhân giữa người nam và 
người nữ, một định chế hôn nhân mà chính Thiên Chúa đã thiết lập từ đầu 
khi tạo dựng con người có nam có nữ và truyền cho họ: " Hãy sinh sôi nảy 
nở thật nhiều, cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất..." ( St 1: 28) 
Nhưng thực tế đáng buồn là Nước Mỹ đã cho phép phá thai và ngừa thai trái 
với giáo lý của Giáo hội. Hậu quả là hàng triệu thai đã bị giết mỗi năm ở Mỹ 
! Nay lại còn công khai tán thành việc kết hôn đồng tính và một số Tiểu 
Bang đã hợp thức hóa việc vô luân, phản tự nhiên này để chiều lòng những 
kẻ bệnh hoạn về tâm sinh lý. Đây là một ô nhục cho những người tự nhận 
mình là Kitôhữu ( Christians) nhưng lại chà đạp lên niềm tin của mình và 
nêu gương xấu cho người khác. Lại nữa, có thể nói : Hoa Kỳ là nước sản 
xuất phim ảnh, sách báo dâm ô, bạo động và có nhiều sòng bạc nhất thế giới, 
tạo dịp tội cho quá nhiều người vấp ngã vào hố trụy lạc vì cờ bạc, dâm đãng. 
Đây là tội mà Chúa Giêsu đã đặc biệt lên án như sau : 
" Không thể có những cớ làm cho người ta vấp ngã. Nhưng khốn cho kẻ 
làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống 
biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ 
này vấp ngã." ( Lc 17 :1-2) 
Dĩ nhiên, không phải chỉ có Hoa Kỳ là nước có nhiều thực trạng phản 
KitôGiáo. Các quốc gia có truyền thống Kitô Giáo lâu đời như Anh, Pháp, 
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Đức, Ý, Tây Ban Nha, Canada, Mễ Tây Cơ....cũng đầy rẫy những suy thoái 
về niềm tin có Thiên Chúa là Chủ Tể vũ trụ, là Đấng tạo dựng mọi loài, mọi 
vật hữu hình và vô hình. Hậu quả của sự suy thoái này là nhiều nhà thờ đã 
không có giáo dân lui tới cầu nguyện đến nỗi phải bán làm nơi kinh doanh 
hay trở thành bảo tàng viện (Museum) như Nhà Thờ Đức Bà cổ kính ( Notre 
Dame de Paris) ở Ba Lê, Pháp Quốc. 
Bên kia thái cực, các nước đang bị cai trị độc đoán bởi cá nhân hay tập đoàn 
thống trị, chỉ biết vơ vét của cải tiền bạc cho đầy túi tham và dửng dưng 
trước sự nghèo đói của đám dân đen bị trị triên miên, không biết bao giờ 
mới có hy vọng được thoát khỏi gông cùm của sự dữ , của thể chế vô nhân 
đạo, phản dân chủ và vô cùng bất công này. Nhưng các nước tự nhận là 
muốn bảo vệ cho nhân quyền và mọi tự do căn bản của người dân, lại chỉ lên 
tiếng lấy lệ trong khi vẫn làm ăn buôn bán với các nước độc tài đảng trị, bỏ 
quên trách nhiệm bênh vực cho tự do, dân chủ và nhân quyền chỉ vì quyền 
lợi kinh tế. 
Ở những quốc gia có chế độ cai trị hà khắc, thì tình trạng xuống cấp về luân 
lý, đạo đức hiển nhiên là một thực tại không ai chối cãi được, vì kẻ cầm 
quyền với bản chất vô đạo thì đâu còn quan tâm gì đến việc bảo vệ những 
giá trị luân lý, đạo đức phổ quát của con người nói chung, là tạo vật có lý trí 
và lương tri, khác xa loài vật chỉ có bản năng sinh tồn mà thôi. 
Khi mà xã hội vắng bóng luân thường đạo lý, và quan tâm của kẻ cầm quyền 
cai trị, thì sự dữ mặc sức tung hoành với đủ mọi hình thái ghê sợ của xã hội 
đen như lừa đảo, gian manh, trộm cướp, giết người, hiếp dâm, bất công, bóc 
lột, buôn bán thân xác của phụ nữ và trẻ em, chà đạp công lý và quyền sống 
căn bản của con người. 
Như vậy, trước thực trạng trên đây ở khắp nơi, khi con người chỉ biết chạy 
theo những quyến rũ của tiền bạc, của mọi vui thú vô luân vô đạo, của sự 
dữ, giết hại người khác vì tư lợi, vì thù oán, nhất là vì muốn bảo vệ cho chế 
độ bóc lột tàn nhẫn vô nhân đạo để làm giầu cho tập đoàn cai trị, thì hiển 
nhiên đây là những thách đố to lớn cho những ai sống trong đó mà còn có 
niềm tin Thiên Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành, đầy công minh và nhân ái. 
Đầy công minh nên Người sẽ không thể bỏ qua những sự dữ như bóc lột, bất 
công, lường đảo, xảo trá và gian ác. Mặt khác, là Đấng trọn tốt trọn lành thì 
Thiên Chúa cũng không thể chấp nhận những gì là ô uế, là ham mê mọi lạc 
thú vô luân vô đạo như tội ấu dâm ( child prostitution) tội buôn bán phụ nữ 
cho kỹ nghệ mãi dâm vô cùng khốn nạn, đặc biệt ở những quốc gia độc tài 
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và nghèo đói, khiến phụ nữ và trẻ em trở thành nạn nhân của những kẻ vô 
đạo với dã tâm buôn bán họ cho những kẻ no cơm dửng mỡ đi tìm thú vui 
dâm ô tội lỗi và cực kỳ khốn nạn này. 
Như thế, là người có niềm tin Thiên Chúa là Cha cực tốt cực lành, chúng ta 
phải sống cách nào để không những giữ vững cho đức tin của mình không bị 
lung lạc, chao đảo vì áp lực của sự dữ dịp tội tràn ngập trong mọi xã hội, mà 
còn phải nêu gương sáng để lôi kéo lên những ai đã và đang sa xuống vực 
thẳm của văn hóa sự chết trong môi trường sống của mình. Đây chính là 
điều Thánh Phaolô đã căn dặn tín hữu Phi Lip-Phê xưa như sau: 
"..Anh em sẽ trở nên những con người vẹn toàn của Thiên Chúa giữa 
một thế hệ gian tà, sa đọa.Giữa thế hệ đó, anh em phải chiếu sáng như 
những vì sao trên vòm trời, là làm sáng tỏ Lời ban sự sống..." ( PL 2: 15-
16) 
Xã hội sa đọa vì gương xấu đầy rẫy là thách đố cho ta sống công bình, bác ái 
và trong sạch để nói lên giá trị cứu rỗi của những nhân đức này. Người đời 
không tin có Chúa hay tin mà không sống niềm tin, bỏ Chúa để chạy theo 
tiền bạc, danh lợi và mọi thú vui vô luân vô đạo càng thách đố ai còn niềm 
tin Chúa Kitô hãy can đảm làm nhân chứng cho Chúa bằng quyết tâm xa 
tránh mọi tội lỗi, xa tránh mọi hình thái của "văn hóa sự chết đang lôi cuốn 
con người ở khắp nơi vào hố hư mất đời đời. Hơn thế nữa, chúng ta phải 
chứng tỏ cho người khác biết rằng thật sự có Thiên Chúa, có sự sống và 
hạnh phúc vĩnh cửu. Do đó, phải tìm kiếm thú vui lành mạnh, trong sạch và 
"hãy sắm lấy những túi tiền chẳng bao giờ cũ rách, một kho tàng chẳng thể 
hao hụt ở trên trời , nơi trộm cắp không bến bảng mối mọt cũng không đục 
phá.." ( Lc 12 : 33) 
Đó là sự khôn ngoan của kẻ có niềm tin Thiên Chúa là nguồn duy nhất của 
mọi vui thú và giầu sang bất diệt. Nhưng cho được hưởng vinh phúc và giầu 
sang đó, tức là được cứu rỗi để vào hưởng Thánh Nhan Chúa trên cõi vĩnh 
hằng, chúng ta hãy suy gẫm và thực hành lời Chúa Giêsu đã dạy các Tông 
Đồ xưa, là " hãy chiến đấu để qua được của hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh 
em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được." ( Lc 13: 24) 
"đi vào cửa hẹp" là khép mình vào khuôn khổ của luân lý, đạo đức, là xa 
tránh những thói hư tật xấu của người đời không có niềm tin, là có can đảm 
để lên án những tội ác như phá thai, buôn bán phụ nữ và trẻ em cho kỹ nghệ 
mãi dâm vô cùng khốn nạn, là không được a dua ninh bợ kẻ có quyền thế để 
mong kiếm chút tư lợi hay danh vọng phù phiếm. 
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Sau hết, phải thực sự sống tinh thần nghèo khó của Phúc Âm theo gương 
Chúa Kitô, " Người vốn giầu sang phú quý nhưng đã tự ý trở nên nghèo 
khó ví anh em để lấy cái nghèo của mình mà làm cho anh em trở nên giấu 
có." ( 2 Cor 8: 9) 
Sống khó nghèo với tinh thần nói trên, thì người Tông Đồ lớn nhỏ của Chúa 
Kitô ngày nay có nên tiếp tục thi nhau ra ngoại quốc để "kiếm đôla" về xây 
cửa, xây nhà hay bỏ vào túi, bất chấp lời khuyên sống khó nghèo mà mình 
giảng dạy cho người khác nhưng lại không áp dụng cho chính mình? Nói 
đến nhu cầu thì vô cùng, không biết bao giờ mới hết được. Nhưng thực sự 
có nhu cầu cấp thiết đến nỗi phải lặn lội đi hết chuyến này đến chuyến khác, 
làm phiền cho người tín hữu ở nước ngoài hay không ? Chúa nói: "Ai có tai 
nghe thì nghe." ( Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8) 
Mặt khác, người tông đồ đích thực cũng không nên "ham tiền của" chóng 
qua để tổ chức tiệc mừng sinh nhật, thụ phong 2 năm, 5 năm hay mỗi năm 
một lần, thay vì chỉ nên mừng thuần túy về mặt tinh thần là tạ ơn Chúa cùng 
với thân nhân và bạn hữu trong những dịp kỷ niệm 25 năm hay 50 năm mà 
thôi. Tại sao lại phải cho giáo dân biết mỗi năm kỷ niệm của mình để nhận 
quà mừng của họ? 
Đừng nghĩ tôi có ác cảm gì với ai mà cứ phải nói đi nói lại vấn đề này. Tôi 
phải nói vì lương tâm đòi hỏi như vậy và cũng vì tha thiết với sứ vụ rao 
giảng lời Chúa và làm nhân chứng cho những gì mình giảng dạy cho người 
khác. Mọi cố gắng phúc âm hóa, tái phúc âm hóa sẽ vô ích khi mà người rao 
giảng không thực thi lời mình giảng dạy, như trống đánh xuôi kèn thổi 
ngược. Giáo Hội phải nghèo khó thực sự theo gương Chúa Kitô thì mới hữu 
hiệu dạy bảo cho tín hữu khinh chê mọi của cải, giầu sang, danh vọng phù 
phiếm ở đời này, vì " tất cả những thứ đó, dân ngoại trên thế gian vẫn tìm 
kiếm....Vậy anh em hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa, còn những thứ kia, 
Người sẽ thêm cho."(Lc 12: 30-31) 
Lời Chúa trên đây đang thách đố chúng ta hãy can đảm thực thi để chứng 
minh đức tin của mình giữa thế hệ gian tà, giữa bao người chỉ nói mà không 
làm, giữa bao người cố tình không muốn nghe tiếng nói của lương tâm phản 
ánh tiếng nói của Chúa trong tâm hồn họ. 
Thế gian càng sa đọa, càng tụt hậu về luân lý, đạo đức thì người có niềm tin 
Thiên Chúa càng phải sống niềm tin ấy cách cụ thể và sống động để không 
những phân biệt mình với kẻ không có niềm tin, mà còn để lôi kéo những ai 
đang mê lầm ra khỏi nanh vuốt của sự dữ, sự tội nhờ gương sống chứng 
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tá của mình. Đây là thách đố sống đức tin cho mọi tín hữu chúng ta trước 
những nguy cơ đe dọa đức tin rất nghiêm trọng của thời đại tục hóa và tôn 
thờ vật chất ngày nay. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
NỖI BUỒN LÃO NIÊN 
Tôi đến Mỹ rất trễ, đến từ một quốc gia thứ ba, nên ba mươi năm sau 
ngày mất nước tôi mới đặt chân lên xứ cờ hoa. Văn hóa và hệ thống xã 
hội nơi đây có những khác biệt so với nơi tôi đã sống, và điều dễ thấy 
nhất là nếp sống của xã hội Mỹ như vội vàng, cạnh tranh, và tấp nập 
hơn, so vơi nơi tôi đã sống, êm đềm và lặng lẽ. 
Người Việt ở đó ít hơn, nếp sống và sinh hoạt của gia đình còn mang 
nhiều nét truyền thống của nơi chôn nhau cắt rún. Người ta rất thân 
tình và chân tình khi bắt gặp nhau nơi công cộng, giáo đường hay chùa 
chiền. Và nhất là những lúc được thông báo có người Việt từ nước khác 
tới định cư, là những người già, những người có phương tiện, tình 
nguyện đưa đón, hướng dẫn các thủ tục nhập cư, những giấy tờ cần thiết 
cho một đời sống mới. 
Có lẽ đất Mỹ, nơi tôi đang sống, có cái khung cảnh xa lạ hơn, vì những 
núi đồi trùng trùng điệp điệp, đôi lúc cho tôi cái cám giác như đang 
đi trên đèo Ngoạn Mục, quãng đường từ Phan Rang lên Đà Lạt một thủa 
nào. Cảm giác êm ái đó làm tôi liên tưởng tới khu đồi mà dòng Don Bosco 
tọa lạc, nơi có hoa Anh đào nở rộ mỗi bận Xuân về, màu hoa rực rỡ giữa 
núi đồi hùng vĩ đầy thơ mộng của cao nguyên. 
Cũng đã mấy chục năm bỏ lại quê hương, bỏ cả những chiều lộng gió của 
núi rừng Đà Lạt và Di Linh, không hiểu những nơi chốn ấy bây giờ đã 
thay đổi ra sao, màu chè xanh của Bảo Lộc còn xanh như màu xanh ngày 
cũ, khu chợ Hoa Đà Lạt, hay bờ Hồ Xuân Huơng còn dương liễu rũ xuống 
ven bờ, mà những hồn thơ ngày đó đã ví von như mái tóc thề của mấy cô 
sơn nữ cao nguyên. Bao nhiêu đã mất, bao nhiêu còn giữ, bao nhiêu còn 
nhớ được trong tâm trí của trang lứa chúng tôi. Cái mất mát hẳn nhiên 
đã làm chúng tôi đau đớn xót xa, nhưng chưa chắc đã bằng những chua 
chát, bẽ bàng, mà trang lứa chúng tôi phải gánh chịu trong cuộc sống 
tuổi già trên đất nước xứ người. 
Tôi đến Mỹ như đã nói là rất muộn màng so với nhiều đồng đội, và những 
người bạn thân tình thủa nào cũng đã tản lạc mỗi đứa một nơi, và ở 
đây, trong vòng 50 dặm vuông hay vài trăm dặm dài, tôi cô đơn không bè 
bạn. Mỗi ngày, ngoài việc nhổ cỏ vườn sau, nhặt lá vườn trước, đưa đón 
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bốn cô cháu đi học, tôi chỉ còn biết đi bộ, nhìn đồi núi nối tiếp nhau 
trên thành phố này để mơ mộng về núi rừng quê tôi, nơi mà hàng chục 
năm tôi và đồng đội chung sống, có khi gian nan, mà cũng có lúc thật 
thơ mộng. Và rồi trong một trường hợp ngẫu nhiên, tôi đã gặp được bác 
Thụy, một người Việt Nam cô độc, cũng lạc lỏng đến nơi này như tôi. 
Cũng là một thói quen như nơi tôi đã từng sống, hễ gặp được người nào 
mà tôi đoán là dân nước tôi, thì tôi không ngại ngùng đến làm quen, và 
câu hỏi đầu tiên của tôi thường là "Ông nói được tiếng Việt nam không 
? " Nếu người đó trả lời họ là người Việt thì tôi nhất định rất vui mà 
hỏi chuyện. Tôi quen bác Thụy cũng trong trường hợp tương tự. Từ lần 
gặp đó, tôi hay tìm tới bác vào mỗi cuối tuần hoặc là những khi bác 
gọi tôi đến, và lúc nào bác cũng mở đầu bằng câu "chúng nó đi cả 
rồi", ý của bác là các con đã đi làm hết. Tình thân của chúng tôi từ đó 
ngày càng thân thiết hơn, bác kể cho tôi 12 năm trong quân đội, phục 
vụ cho một đơn vị Quân báo, hoạt động trên lảnh thổ Quân Đoàn I, bị 
thương nhiều lần, nhưng lần nào cũng may mắn qua khỏi. Bác đến Mỹ 
không thuộc diện HO, vì thời gian bác được thả, Phòng công tác nước 
ngoài thuộc công an Thành phố Hồ Tặc ở 161 Nguyễn Du, Quận I, còn đóng 
cửa, nên bác vượt biên, bị bắt cho đến khi chương trình HO được thực 
hiện, bác vẫn còn ở trong tù, do vậy bác đến Mỹ theo chương trình Đoàn 
Tụ, con gái bảo lảnh hai vợ chồng nên không được hưởng một trợ cấp nào 
của Chính phủ Mỹ như diện HO, tất cả đều do thân nhân bao bọc. Thời 
gian ở lại Việt Nam, bác đi dạy học, cũng như trước khi động viên bác 
là một Giáo sư dạy Vật Lý tên tuổi tại Sài Gòn, lương giáo viên tuy 
không khá, nhưng cũng đủ cho hai vợ chồng bác sống tạm qua ngày, nhất 
là bác được các trung tâm chuyên Lý mời cộng tác, nên dạy cả sáng, 
chiều và tối. Vả lại mỗi năm, các con bác gởi cho một vài trăm đô la 
vào dịp Tết, hai vợ chồng lại dành dụm mua một chỉ hay 5 phân vàng hầu 
dùng cho việc ma chay sau này, cho đến năm 2003, con gái bác viết thư 
báo tin cho biết là đã làm hồ sơ bảo lãnh cho ba má , bác cũng chẳng 
hy vọng gì, vì thời gian đợi chờ dường như đã quá mòn mỏi, vả chăng 
tuổi đã cao, đi đâu cũng chỉ kiếm hai bữa cơm mà thôi, nên gần như vợ 
chồng bác không nghĩ tới chuyện ra đi, cho đến năm 2006, bác được gọi 
bổ túc hồ sơ, rồi cuối năm đó, bác được phỏng vấn, theo bác kể thì có 
lẽ vì lợi tức của con gái bác cao, nên họ cho đi nhanh và rồi đầu 
tháng 4 năm 2007 bác được sang Mỹ theo diện đoàn tụ gia đình, nhưng 
tính cho đến nay, bác vẫn chưa hội đủ điều kiện thi nhập Quốc tịch Hoa 
Kỳ.  
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Thời gian đầu sống với con cái vui vẻ lắm, vì còn mới, tình cảm còn mới, mọi 
thứ còn mới và còn mới là còn vui vẻ, rồi từ từ bác được một người quen giới 
thiệu đi làm assembler cho một hảng điện tử, lương $10/ giờ, hai vợ chồng già 
thật là hạnh phúc, cứ cuối tuần là hai ông bà rủ nhau đi WaltMart hay Target 
mua áo quần và đồ chơi cho các cháu, nhưng rồi kinh tế ngày càng suy thoái, sau 
gần hai năm làm assembler, bác mất việc làm, không có cách nào xin được việc 
khác, vả chăng, những người trẻ còn chưa xin ra việc làm thì ông già 63 tuổi như 
bác dễ gì tìm được việc, nên bác đành xin tiền thất nghiệp, và được hưởngthất 
nghiệp hai năm, khoảng thời gian này bác cho biết rất là buồn, suốt ngày vợ 
chồng cứ mong cho hai đứa cháu đi học về để chơi với cháu cho đỡ buồn, rồi thì 
cứ vườn sau sân trước, vợ chồng thi nhau nhặt cỏ, tưới cây, hay lên đồi lượm 
những viên đá hình dáng đẹp đem về lót quanh mấy bụi hồng cho hết thời gian. 
Bác cũng năng nổ đi tham gia sinh hoạt các hội đoàn, như hội người già, Hội 
SQ/TBTD, nhưng rồi tiền trợ cấp thất nghiệp hết, và khó khăn đến với bác bây 
giờ là tiền đổ xăng, bác không biết xin ai hai chục bạc để mua xăng, bác nói, một 
đôi khi bổng dưng nghe thèm một tô phở, nhưng cũng không cách nào có được, 
"Ông ạ, có đêm tôi không ngủ được chỉ vì nghĩ tới mùi ngò gai và rau 
quế bỏ vào tô phở mà chảy nước miếng hoài không ngủ nổi, thèm như là 
thèm được ăn đường lúc ở trong trại tù ". 
Tình cảm con người hình như rất mỏng manh, không phải bền chắc, và rất 
dễ gãy đổ, từ tình vợ chồng, cha con hay anh em, và nghèo đói là mối 
đe dọa nghiêm trọng nhất đối với tình cảm. Cổ nhân cũng đã từng nói " 
phú quí sinh lễ nghĩa, bần cùng sinh đạo tặc ", cái gì người ta bảo 
"tiền tài như phấn thổ, nghĩa trọng như thiên kim" có chăng, chỉ là 
trong đạo đức kinh hay sách vở của Thánh hiền mà thôi. Không có tiền, 
nguyên lý nào cũng bị bỏ quên, đạo đức nào cũng dư thừa, và tình cảm 
nào cũng mai một. Đặc biệt là ở một xã hội mà mọi nền tảng đều lấy lợi 
nhuận làm chuẩn. Con cái ở nhà cha mẹ thì hạnh phúc, cha mẹ ở nhà con 
cái thì nhẫn nhục và hy sinh. Con cái ở chung với cha mẹ là tự nhiên, 
nhưng cha mẹ ở chung với con cái lại ưu phiền, vì lúc nào cũng phải 
nhìn mặt mũi con cái, phải xem chừng nó vui buồn bất chợt ra sao. Muốn 
mở cái TV cũng phải lựa lúc nó vui vẻ, muốn mở cái CD nghe nhạc cũng 
tùy thời cơ nó buồn hay giận, lại còn phải coi sóc con cái cho chúng, 
nhỏ thì cho đi tiêu đi tiểu, rửa đít, cho ăn, tắm giặt. Lớn thì đưa 
đón tới trường, có khi còn bị chưởi mắng, đành chỉ biết cúi mặt giấu 
nước mắt đi. Họa hiếm lắm, chúng cho vài ba trăm bạc vào dịp lễ nào đó 
thì lại coi như phúc ấm chúng ban cho. 
Con cái ở nhà cha mẹ thì hạnh phúc, cha mẹ ở nhà con cái thì nhẫn 
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nhục, chính là chỗ này. Một buổi sáng bác gọi tôi tới nhà, chỉ cho tôi 
một tờ giấy con gái bác viết để lại trên bàn cho bác, tôi cầm lên đọc: 
" Theo luật bên nầy, chủ nhà có quyền gọi cảnh sát đến bắt buộc 
người thuê phải ra đi, nếu người chủ đã thông báo cho người thuê hai 
lần bằng thư. Ba không trả tiền nhà, nhưng con cũng coi ba như người 
thuê nhà, đây là lần thứ hai con yêu cầu ba dọn ra, ba đừng ép con 
phải gọi cảnh sát ".  
Tôi đọc đến đây, bỗng nhiên nước mắt tôi trào ra, 
bác nhìn tôi và nấc lên thành tiếng, bác cũng bật khóc. Tôi ôm hai vai 
bác và nói "Hãy yên tâm, không có luật như vậy đâu, nếu cô ấy gọi cảnh 
sát, bác có thể nói cô ấy ngược đãi người già, con bác chỉ hù bác 
thôi". Và rồi bác bắt đầu kể cho tôi nghe hết tự sự. 
Thoạt đầu là gạo, chúng nó than phiền, "nhà người ta một năm chỉ tốn 
hai bao gạo thôi, sao nhà mình mỗi tháng một bao", Tôi mở casette ngồi 
ngoài garage nghe nhạc, ngoài garage thì nóng, tôi mở cửa bên hong ra 
cho bớt nóng, nó đóng lại, và bảo mở cửa chuột chạy vào nhà. Tôi hiểu 
ý là nó sợ tốn điện, tôi tắt casette vào nhà. Ông cũng biết, ở bên 
này, người già chỉ lấy cái TV làm bạn, nhưng nó mắng vào mặt tôi và 
bảo không biết xài thì đừng xài, TV cứ mở hoài chịu sao nổi, thế nào 
cũng có ngày TV bị cháy. Mỗi ngày, chúng nó đi làm về trễ, có khi 7:30 
hay 8:00 tối mới về đến nhà, và tôi đều cố gắng ăn trước để không chạm 
mặt chúng nó trong bữa ăn, ăn trước thì thú thật chỉ ăn sơ sài cho no 
bụng thôi, thức ăn của chúng tôi không dám đụng vào, vợ tôi thì chờ 
cho chúng ăn hết đã, cái gì còn lại bà ấy mới ăn, chúng tôi chỉ dám ăn 
những thức ăn thừa thải mà thôi. Công việc lặt vặt trong nhà như lau 
dọn, rửa chén bát, đưa đón các cháu, chúng tôi đều làm hết, nhưng nó 
bảo với tôi là tội nghiệp thằng chồng nó phải còng lưng gánh hai ông 
bà già. Những ngày nghỉ, hay cuối tuần, vợ chồng con cái chúng đi ăn 
tiệm, những năm đầu khi cháu út chưa thể gởi đến trường, thì chúng còn 
gọi vợ tôi đi ăn với chúng, những ngày lễ Tết cũng tặng quà cho vợ 
tôi, nhưng từ khi cháu út lớn rồi, chúng cũng lơ là với vợ tôi luôn, 
cho đến sau này, chúng lạnh lùng đến như bỏ mặc, vợ tôi buồn quá đành 
đi tìm chổ giữ trẻ ở một tiểu bang khác, nên ông tới nhà không thấy vợ 
tôi là vậy. Bác lấy dưới gối ra một lá thư khác đưa cho tôi, bác bảo 
lá thư không có một chút tình người, thú thật tôi không dám đọc hết, 
nhưng trong trí tôi như vẫn in sâu những dòng này " ba người ta chết 
thì con cái khóc lóc tiếc thương, nhưng nếu ba chết con sẽ thở ra một 
cách nhẹ nhỏm. Con thật không muốn bảo lãnh ba sang Mỹ đâu, chỉ vì bắt 
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buộc mà thôi, Ba hãy dọn ra đi để còn một chút gì gọi là tự trọng ". 
Tôi cũng tự hỏi mình, bác đi đâu bây giờ? Một đồng bạc cũng không có, 
bà con, bạn bè cũng không luôn, bác dọn đi đâu ? trong khi bác lại 
chưa phải là công dân Hoa Kỳ, làm cách nào để có thể xin trợ cấp, tôi 
đành an ủi bác, thôi bác cứ yên tâm, điều quan trọng bây giờ là hãy 
nhịn, nhẫn nhục đó mà, cứ coi như ngày nào bác bị bắt tại mặt trận, 
Việt cộng hành hạ bác kiểu gì, nhục mạ bác ra sao, bác cũng ngậm bồ 
hòn, thì nay, với con gái, bác ngậm lại bồ hòn một lần nữa đi rồi từ 
từ hãy tính. Một ông già tóc đã bạc hết rồi, nước da đã ngã màu đồi 
mồi, tay chân đã lọng cọng, dễ gì xin được một việc làm trên một đất 
nước đầy dẫy nhân lực và cạnh tranh. Tôi biết có rất nhiều cơ quan, tổ 
chức thiện nguyện, sẵn lòng tiếp những người khó khăn, nhưng với hoàn 
cảnh của bác, thật không có tổ chức nào có thể giúp đỡ, vì có tổ chức 
nào có nhà cửa, cơm áo, để cung cấp cho bác trong lúc này, nhất là 
trong thời kỳ kinh tế suy thoái, ngân sách các cơ quan, giáo dục, y tế 
hay xã hội ... đều bị cắt giảm. Và tôi chỉ còn một con đường để đi, đó 
là dẫn bác tới Sở Xã hội, để xin cấp thẻ EBT (Electronic Benifits 
Transfer), tức là mỗi tháng, Sở Xã Hội bỏ vào trong thẻ EBT $200 USD 
cho bác mua thực phẩm, gạo rau cá thịt, nước uống, trái cây... Nhận 
được thẻ EBT bác liền hỏi nhân viên Xã Hội là có thể mua ngay thức ăn 
được không ? và thực phẩm là những thứ gì? Người người Cán Sự Xã Hội 
nhìn tôi, tôi dịch lại lời bác và nói thêm rằng, bác không có gì ăn từ 
hôm qua cho đến nay. Người Broker xin phép đi ra một lúc, rồi quay trở 
lại đem theo phần ăn trưa của cô để tặng bác. Quả thật tôi cũng xúc 
động rơm rớm nước mắt khi nói câu đó với người broker. Đúng là một 
miếng khi đói, bằng một gói khi no, bác cúi đầu cám ơn người Cán Sự Xã 
Hôi mà như muốn khóc. Tôi đem bác đi mua thực phẩm để hướng dẫn bác 
cách dùng thẻ EBT. Lần mua thử nghiệm đầu tiên của bác là 2 ổ bánh mì 
và 2 hộp cá Sardines rồi bác và tôi ra parking chui vào xe ngồi ăn 
bánh mì cá hộp. Tôi thật không hiểu rõ những tư tưởng nào đã đến với 
bác, nhưng mà nỗi xúc động của bác thì tôi biết là rất mãnh liệt, vì 
nước mắt bác đã chảy đến nỗi dùng hết một hộp khăn giấy của tôi để 
trong xe, tôi ngồi yên để bác khóc và suy nghĩ về mình, không hiểu có 
một lúc nào đó tôi lại như bác hôm nay. Trên đất nước tạm dung này, 
những người già đã trở thành gánh nặng cho con cái, những người già đã 
bị lãng quên hay bị xua đuổi của gia đình, mà xã hội dù có nhân đạo 
tới đâu cũng khó kham nỗi với số người cao niên ngày càng nhiều. Một 
lần tôi đưa bác đi tái khám bệnh phổi, tôi ngồi chờ bác ở phòng đợi 
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thật lâu, và khi bác trở ra cùng với một vị bác sĩ người Việt còn trẻ, 
vị bác sĩ này lấy ví ra 3 tờ bạc 20 đồng và nói "cháu chỉ còn bao 
nhiêu tiền mặt, nhưng cháu có một căn phòng trống trong building này, 
có microwave, khi nào bác cần thì gọi cho cháu, bác hãy nhớ là bác còn 
chúng cháu ở đây. Ông quay sang nhìn tôi và dặn chú làm ơn để ý tới 
bác này với, người già nào cũng có một nỗi khổ khi sang đây." 
Suốt quãng đường về tôi cứ mãi suy nghĩ về người bác sĩ đầy lòng nhân 
ái ấy. Y thuật và y đạo, điều nào được người ta coi trọng hơn trên đất 
nước này. Tôi hỏi bác Thụy về vị bác sĩ ấy, được biết ông ta tên là 
DR. Albert H. Lee, chuyên khoa về phổi, là bác sĩ đang làm việc tại 
hai bệnh viện lớn ở thành phố này, và rất được bệnh nhân quý trọng cả 
về chuyên môn lẫn đạo đức. Bác Thụy cho biết, thường ngày bác dậy rất 
sớm vì không ngủ được, có đêm bác chỉ ngủ 3 tiếng đồng hồ, rồi cứ suy 
nghĩ lung tung về chuyện đời, chuyện gia đình, về thời gian đi tù cải 
tạo, thời gian đi dạy dưới chế độ cộng sản. Bác kể sau khi được thả ra 
tù, vì tốt nghiệp đại học trước 1975, nên bác không bị đuổi đi kinh tế 
mới, mà được kêu đi dạy. Là một giáo sư dạy Lý Hóa nhiều năm, kinh 
nghiệm đặc biệt về phương pháp dạy luyện thi, nên các Trung Tâm Luyện 
thi dạy ngoài giờ đều mời bác cộng tác, bác dạy cả sáng, chiều và tối, 
nhờ đó mà gia đình bác có được cuộc sống tương đối so với những anh em 
khác đi học tập về, và các con bác cũng từ đó mà học đến nơi đến chốn 
trước khi ra nước ngoài. Trước ngày sang Mỹ, bác bán đi căn nhà, thu 
gom tài sản lại, cũng được vài ba chục ngàn đô la, đều đem cho con 
hết, bây giờ nếu quay về, không còn nhà để ở, và biết lấy gì làm kế 
sinh nhai, vì tuổi đã cao rồi, làm sao xin được việc làm, đó là chưa 
nói tới những phiền toái khác từ xã hội, thật là tiến thoái lưỡng nan, 
bác tâm sự. 
Có một buổi trưa tôi tìm tới bác, chứng kiến bữa cơm trưa gọn gàng của 
bác mà mủi lòng, một tách uống cà phê đong đầy oat meal, đổ vào một tô 
lớn, rót nước nóng từ bình thủy ra, khuấy đều chừng 2 phút, chờ nguội 
và ăn, không cần nước mắm hay xì dầu, hoặc một loại gia vị nào khác. 
Bác bảo từ khi có thẻ EBT, tôi không còn lo thiếu xì dầu nữa, nhưng 
nhịn được cái gì hay cái đó, với lại bác sĩ bảo ăn mặn cũng không tốt. 
- Bác ăn như thế này mỗi ngày sao ?  
- Vâng, chỉ vậy thôi, tôi đâu có cần gì thêm, chỉ cần một căn phòng nhỏ, đủ đặt 
một cái giường là được rồi, thế nhưng đời tôi quả là cùng khổ, mà thực ra tôi đâu 
có cầu sống lâu, sống thọ, sống không có gì vui, thì chết đâu có gì buồn, sỡ dĩ tôi 
vẫn đi bác sĩ là vì tôi sợ đau đớn, cũng như tôi không đủ can đảm để tự tử, còn 
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chết ư, tôi nghĩ tới rất thanh thản, trên đời tôi không 
còn gì mê luyến thì chết đi tôi đâu có gì tiếc nuối, chỉ cầu sao cho 
được chết thật nhanh, không đau đớn, đó là nguyện vọng duy nhất còn 
lại của tôi. 
Thường thường bác hay kể cho tôi về những bữa cơm dã chiến của bác, 
như bữa ăn của những người lính ngoài mặt trận. Bác mua một cái bếp 
gas nhỏ bỏ trong túi vải mang theo bên mình mỗi khi đi bộ, một bình 
thủy nước sôi, một tách cà phê oat meal, một cái tô và muỗng. Buổi 
trưa ngồi vào một góc nào đó trong park, nơi người ta cho phép nướng 
BBQ, bác mở hộp cá ra, hâm nóng bằng bếp gas chừng 2 phút, rồi đổ nước 
sôi trong bình thủy vào tô và khuấy oak meal lên ăn, bác chỉ về nhà 
vào xế chiều, làm thức ăn tối và nấu nước sôi đổ vào bình thủy, chuẩn 
bị thức ăn cho ngày hôm sau, và những việc này luôn luôn làm xong 
trước khi con gái bác về nhà, ăn chiều xong, bác lại chui vào căn 
phòng nhỏ giấu mình trong đó, để không phải gặp mặt con gái nghe nó 
nói nặng nói nhẹ và đuổi nhà. Bác tâm sự rằng, đôi lúc muốn ôm mấy đứa 
cháu một chút, nhưng thật rất khó, vì chúng nó sợ má la, lâu lâu con 
cháu lớn lén vào phòng ông, đưa ngón tay lên môi làm dấu với ý bảo ông 
im lặng, ngồi chơi với ông một lúc rồi chạy ra. Có những khi chúng nó 
vào phòng ông, má nó biết được là la mắng chúng liền. Ông cháu gặp 
nhau như đi thăm tù cải tao, thật là một hoàn cảnh đặc biệt hiếm hoi. 
Nghe bác kể lại, tôi đành tìm cách an ủi bác, kể cho bác nghe về những 
đứa cháu phá phách của tôi, mọi thứ trong phòng tôi mỗi ngày được xếp 
theo một kiểu, computer của tôi được load đầy các games " comp của ông 
ngoại dễ xài hơn, con thích games trong comp của ông ngoại hơn " thế 
là cái computer của tôi bận dài dài, chỉ trừ khi chúng đi học. Cho nên 
chơi với cháu chưa hẳn là hạnh phúc đâu bác ạ. 
Bác kể cho tôi những bữa cơm chấm xì dầu thật cảm động. Mới đầu bác 
hỏi tôi :" Ông có bao giờ mút xì dầu chưa " ? Tôi trả lời là tôi không 
hiểu ý bác. Bác kể lại vào những tháng bác chưa có thẻ EBT, bác ăn cơm 
với xì dầu hiệu đậu nành, nhưng không dám chan vào chén cơm, chỉ hai 
miếng cơm mới nhúng đầu đủa vào chén xì dầu một lần và mút lấy đầu 
đũa, vì nếu chan vào chén cơm hay mút nhiều lần thì sẽ hết mất, không 
có tiền mua nữa. Những ngày tháng ấy, anh Hồng, ngày xưa ở Biệt Động 
Quân, và một thời làm Chỉ Huy Trưởng Căn Cứ Rừng Lá, trước ngày mất 
nước anh về Phủ Thủ Tướng, mỗi lần ghé thăm, anh thường mua xì dầu, 
rau muống, broccoli cho tôi, tôi còn nhớ mãi, bây giờ anh move đi xa 
rồi, cách đây cũng vài ba tiếng lái xe nên anh không thường tới nữa, 
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mà cũng tội nghiệp, anh ấy cũng chỉ sống với mấy trăm đồng tiền già mà 
thôi, nhưng khi nào tới cũng đưa tôi đi ăn phở, hay có khi anh mua sẵn 
2 tô phở mang đến đây hai anh em cùng ăn. Nghĩ lại, chỉ có những người 
lính mới thương nhau và đùm bọc nhau trên đất nước tạm dung này. Ông 
biết không, vào những ngày tháng đó, có khi tôi rất thèm bánh tráng có 
vừng đen, hay cơm trắng và xì dầu, mà phải là xì dầu đậu nành, đủ cho 
tôi ăn không sợ hết. Những đêm nằm không ngủ được, tôi lại ao ước có 
được một ổ bánh mì của chợ Vons để ăn, tôi thèm mùi thơm của bánh mì 
chưa kịp nguội, hoặc giả đã nguội đi, tôi lại thèm vị ngọt của bánh 
khi nhai còn thấm trên đầu lưỡi của mình, thèm đến chảy nước miếng. 
Nghe bác kể, tôi thực sự không cầm được lòng mình, lại nghĩ tới thời 
gian đi tù cải tạo, tôi cũng đã từng thèm được ăn một bữa khoai mì cho 
thật no, và chỉ mơ ước ngày được thả về, tôi sẽ bảo vợ mua khoai mì 
cho tôi ăn một bữa cho đã thèm. Khi thiếu thốn, con người sẽ thèm đủ 
thứ, cho nên nghe bác kể, tôi thực sự hiểu được cảnh ngộ ấy, và hiểu 
được sâu xa nỗi lòng của bác, chỉ có một điều mà không ai ngờ được, đó 
là sống trong một siêu cường bậc nhất, mà người dân chỉ thèm một ổ 
bánh mì không cũng không có để ăn, cái ước mơ nhỏ nhoi ấy đã ở dưới 
mức tầm thường rồi, vì kể cả những người vô gia cư trên thành phố này, 
cũng không ai có một ước mơ như bác Thụy. Có ai quanh đây đang lâm vào 
tình cảnh của bác hay không tôi không rõ, cũng có thể có người bị gia 
đình hắt hủi, con cái bỏ rơi và xua đuổi, nhưng đến một đồng xu dính 
túi cũng không có thì tôi không tin. 
Rồi một ngày bác nhờ tôi chở đi xin việc, bác đọc được một mẫu rao vặt 
đăng tin cần một người đứng tuổi, có sức khỏe, để săn sóc một ông già 
83 tuổi, bị bệnh mất trí, bao ăn ở, tiền lương sẽ thương lượng. Tôi 
chở bác tới địa chỉ tìm gặp chủ nhà, cô chủ nhà tiếp chúng tôi và hỏi: 
- Chú xin hay chú này xin ?  
- Tôi, bác nhanh nhẩu trả lời.  
Chủ nhà dẫn chúng tôi đến phòng ông cụ, cô cho biết ông cụ đã quên hết mọi 
thứ, cần giúp ông cụ ăn uống, đi tiêu, đi tiểu, thay quần áo, và tắm 
cho ông cụ. Mọi sinh hoạt của ông cụ đều cần được giúp đỡ, nhất là về 
đêm, ông cụ hay thức dậy đi quanh quẩn trong nhà một mình, những lúc 
như thế cần có người bên cạnh, đề phòng khi ông cụ bị té. Nhiều khi 
ông cụ đi tiêu, đi tiểu trong quần mà không biết. Và cô hỏi :  
- Chú có thể giúp ba tôi được không ? Hay chú làm thử vài ngày, vì có người 
nhận làm nhưng một hay hai ngày sau lại bỏ vì không chịu được tính 
tình của ông cụ. 
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- Không đâu, tôi làm được, tôi rất thích người già và trẻ con, cô cứ để tôi làm.  
- Vâng, vậy chú có bằng lái xe không cho cháu xem thử ?  
Bác lấy bằng lái xe đưa cho cô chủ, cô ta xem xong rồi trả lại bác, cô nói:   
- ba cháu nặng 65 ký, không hiểu chú có thể đỡ nổi không, chú làm thử một vài 
ngày đi, nếu không được, cháu vẫn tính lương cho chú. Lương tháng là $800, 
bao ăn ở, mỗi tuần nghỉ một ngày, tốt nhất là thứ 7, cái giường phía trong là của 
ba cháu, chú nằm giường ngoài. Thức ăn hàng ngày cháu nấu sẵn để trong tủ 
lạnh hay trên bếp, chú muốn ăn thứ gì cứ ăn tự nhiên. Mỗi ngày ba cháu uống 12 
loại thuốc, ăn cơm trưa, chiều, sáng. Ba cháu uống cà phê, khi chú pha cà phê, 
nên để nguội rồi mới đưa cho ba cháu, vì ba cháu thích khuấy cà phê bằng ngón 
tay rồi mút. Thuốc thì cháu sẽ viết tên, liều lượng, giờ uống để trên bàn, chú cho 
ba cháu uống đúng giờ là được rồi.  
Sau khi chủ nhà và bác bàn bạc công việc xong, tôi chở bác ra về, hẹn thứ 2 
tuần tới là bắt đầu đi làm. Thoạt đầu bác có vẻ rất vui vì tìm được 
công việc, nhưng một lúc sau, tôi thấy bác khóc, bác như bị hụt hơi cứ 
nấc lên từng tiếng, tôi lo sợ nên tìm cách đưa bác vào một shop bên 
đường, đậu xe lại và hỏi bác:  
- Sao bác lại buồn ?  
- Con người ta thì thuê người săn sóc cho cha, còn tôi thì bị đuổi ra khỏi nhà đi 
chùi đít cho thiên hạ, ông nghĩ xem có tủi không ? 
Nói xong câu này bác lại khóc lên thành tiếng. Tôi ngồi im để bác khóc 
cho hết cơn xúc động rồi mới bảo bác, mỗi người có một số phận, một 
đoạn trường, và một nỗi niềm phải gánh, không ai có thể có hạnh phúc 
hoàn toàn, chỉ có ông cụ 83 tuổi ấy mới thực sự hạnh phúc, vì ông đã 
quên hết mọi sự, đã không còn biết mọi sự. 
Làm cha mẹ, được con cái yêu thương, gia đình hòa thuận dĩ nhiền là 
điều tốt. Nỗi đau khổ bị con cái bỏ rơi hay xua đuổi chưa hẳn đã lớn 
hơn nỗi đau đớn khi phải nhìn thấy con mình dửng dưng với cha mẹ, 
không hiểu bác có nghĩ như tôi không ? 
Bây giờ ở là mùa Hè, rải rác đó đây, trên những đồi hoang quanh nhà 
tôi đã trổ lên vài chùm hoa dại, màu vàng như hoa Cúc, càng làm tôi 
nhớ đến quê hương mình, như ngày Thu trên rừng núi cao nguyên, những 
khóm Quỳ hoang cũng nở vàng như vậy trên những triền đồi, và càng nhớ 
đến người sĩ quan thám báo bây giờ không phải đang nhật tu trận liệt, 
hay chăm sóc một đồng đội kém may mắn, mà là đang chăm sóc một cụ già 
mất trí... 

Du Tử Nguyễn Định 
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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 

Nhà single house cho mướn: 1 tầng, 3 phòng 
ngủ, 2 phòng tắm. Địa chỉ: 1474 Lechuga way, San 

Jacinto, CA. Xin gọi: Simon 858-206-5795

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 


