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TIN MỪNG 
 

 
 
 

Mc 14, 12-16. 22-26 
"Này là Mình Ta. Này là Máu Ta". 

Ngày thứ nhất trong tuần lễ ăn bánh không men là ngày giết chiên mừng lễ 
Vượt Qua, các môn đệ thưa Chúa Giêsu rằng: "Thầy muốn chúng con đi dọn 
cho Thầy ăn Lễ Vượt Qua tại đâu?" Người liền sai hai môn đệ đi và dặn 
rằng: "Các con hãy vào thành, và nếu gặp một người mang vò nước thì hãy 
đi theo người đó. Hễ người ấy vào nhà nào thì các con hãy nói với chủ nhà 
rằng: Thầy sai chúng tôi hỏi: 'Căn phòng Ta sẽ ăn Lễ Vượt Qua với các môn 
đệ ở đâu?' Và chủ nhà sẽ chỉ cho các con một căn phòng rộng rãi dọn sẵn 
sàng và các con hãy sửa soạn cho chúng ta ở đó". Hai môn đệ đi vào thành 
và thấy mọi sự như Người đã bảo và hai ông dọn Lễ Vượt Qua. 

Đang khi họ ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao 
cho các ông mà phán: "Các con hãy cầm lấy, này là Mình Ta". Rồi Người 
cầm lấy chén, tạ ơn, trao cho các ông và mọi người đều uống. Và Người bảo 
các ông: "Này là Máu Ta, Máu tân ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Ta bảo thật 
các con: Ta sẽ chẳng còn uống rượu nho này nữa cho đến ngày Ta sẽ uống 
rượu mới trong nước Thiên Chúa". Sau khi hát Thánh Vịnh, Thầy trò đi lên 
núi Cây Dầu. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 

 
THÁNH THỂ VÀ LÒNG MẾN: TRƯỞNG THÀNH 

Có người băn khoăn khi đón nhận mầu nhiệm Thánh Thể: 
-  Tội như thế nào thì không được rước lễ? 

Họ nhìn bí tích tình yêu với một chọn lựa nguyên tắc hơn là mức độ trưởng 
thành.  Sợ lề luật hơn là thúc đẩy bởi lòng mến. Khi nói tội như thế nào, 
nghĩa là họ vẽ lằn mức.  Họ nhìn tội là những đơn vị đo lường.  Nếu bảo tội 
nặng bằng này, không được rước lễ.  Vậy tôi bớt đi một chút, có được rước 
lễ chăng?  Bớt bằng nào thì vừa đủ để rước lễ? 

Vị đạo sĩ đưa khúc mía cho người học trò.  Khúc mía rất ngọt.  Người học 
trò đưa lên miệng lấy răng cắn vào vỏ mía.  Vừa cắn vào, đau buốt óc, anh 
không thể cắn nổi vì răng anh đau.  Càng cố cắn, càng khốn nạn cho mình.   

Đây là cách hiểu lời Thánh Phaolô gởi giáo đoàn Côrintô: “Ai nấy hãy tự xét 
mình rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này.  Ai ăn và uống mà không phân biệt 
được Thân Thể Chúa là tự chuốc lấy án phạt cho mình” (1 Cor. 11: 
2).  Khúc mía vẫn ngọt.  Anh từ chối khúc mía?  Hay khúc mía từ chối 
anh?  Vị đạo sĩ hỏi người học trò: 

- Khúc mía có ra hình phạt cho con không? 

Anh im lặng hỏi lòng mình: 

- Có ai đem đĩa cơm thịt nướng rất thơm bón cho xác chết trong nhà quàng 
không?  Nhét đến đâu xác vẫn cứ nằm đó.  Mắt nhắm và môi cứ lạnh.  Càng 
nhét vào miệng, ta càng thấy rợn người.  Anh hiểu xác chết không có khả 
năng để ăn chứ không phải đĩa cơm từ chối.  Tội làm linh hồn tôi chết, nó 
không còn khả năng thích hợp đón nhận sự thánh thiện.  Bản chất của bình 
an không đi với gian dối. Niềm vui không đi với lỗi phạm.  “Anh em không 
thể vừa uống chén của Chúa và chén của ma quỷ được” (1 Cor. 10:21). 

Giáo lý trả lời, có tội trọng thì không được rước lễ. 

Dễ hiểu.  Vấn đề là: 

Thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Côrintô: “Khi tôi còn là trẻ con, tôi nói 
năng như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con.  Nhưng khi tôi đã thành người lớn, 
thì tôi loại bỏ tất cả những gì là trẻ con.” (1 Cor. 13:11).  Giả sử bạn nghe 
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tiếng nhỏ to: “Bận rộn thế này mà ngày mai lại phải vác mặt đến nhà ông 
ấy.” Họ không muốn nhưng vì lý do xã giao phải đến.  Rồi ngày mai người 
đó phải đến nhà bạn.  Rồi lại cũng xã giao cười cười, nói nói, nhưng lòng dạ 
chán lắm.  Bạn có vui trong cuộc gặp gỡ không? 

Đừng hỏi có ăn được khúc mía không.  Mía bao giờ cũng ngọt, cũng thơm 
ngon.  Tùy khả năng của mình. 

Lạy Chúa,  

Có tình yêu thì Thánh Thể mới là hoa trái.  Và hoa trái của Thánh Thể là 
tình yêu. 

Có những thánh lễ, có những bí tích tình yêu như thế mà sao tâm hồn người 
tham dự thì như có nỗi chán chường.  Trong ngôn ngữ, chúng con diễn tả là 
“phải” đi lễ.  Trong khi các tín hữu sơ khai thì diễn tả “được” tham 
dự.  Đối với thánh lễ lúc ban đầu, sách Tông Đồ Công Vụ tường thuật là họ 
tham dự với lòng “vui vẻ”.  Hôm nay, nhiều khi chúng con tham dự với lòng 
nặng nề.  Khi chúng con nói “phải” đi lễ chứ không nói “được” đi lễ là tâm 
hồn chúng con không nặng nề đó sao.  Nếu con không tha thiết với Thánh 
Thể thì con rước Thánh Thể để làm gì? 

Lm Nguyễn Tầm Thường, S.J 

  

SỐNG ĐẠO 
Ấn Độ: Nữ đan sĩ khổ tu sống giữa thú rừng 

 
Hàng trăm người thường xuyên đến thăm nữ tu Prasanna Devi để xin bà 

ban phước lành 
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UCAN (01.6.2012) - Prasanna Devi, một tu sĩ khổ hạnh Công giáo 67 tuổi 
sống một mình trong rừng vắng suốt 38 năm nay, trông vẫn còn khỏe mạnh 
và đầy nhiệt huyết. 

Do tuổi tác nên bà thường ít đến nhà thờ hơn vì bà phải mất một tiếng rưỡi 
đồng hồ đi bộ băng qua khu rừng rậm mới đến được nhà thờ. 

Tuy nhiên, bà đã có mặt tại nhà thờ Thánh Anê ở Junagadh hôm Chủ nhật lễ 
Chúa Thánh Thần hiện xuống, để tham dự Thánh lễ và gặp bác sĩ. 

Có khoảng 65 gia đình Công giáo sống trong giáo xứ Junagadh thuộc bang 
Gujarat. Đối với họ, người nữ tu mặc quần áo màu vàng nghệ là khá quen 
thuộc và niềm nở. “Họ kéo đến vây quanh bà bất kỳ khi nào bà đến nhà thờ” 
– linh mục chánh xứ Vinod Kannatt kể. 

Khi trở về chỗ ở của mình, bà thường thấy rất nhiều khách quen và những 
người mới ngưỡng mộ bà đang chờ bà. Họ cúi xuống chạm vào chân bà và 
xin bà chúc phúc. 

“Bà có hàng trăm khách quen. Bà nhớ rất rõ những người thường đến thăm 
bà trong đó có cả tôi” – Cha Kannatt nói. 

Gần đây, cha Kannatt bắt đầu tạo điều kiện cho bà bằng cách đến dâng lễ 
hàng tuần tại nơi ở của bà. 

“Tôi đi xe gắn máy đến cửa rừng có biển báo hạn chế vào rừng. Rồi tôi để 
xe ở đó và đi bộ lên núi”. 

Nữ khổ tu lần đầu tiên đến khu rừng này sau khi dòng tu mà bà gia nhập hồi 
còn niên thiếu bị đóng cửa. Bà chọn sống đời tu khổ hạnh vì bà thích phong 
cách Sanyasa hay từ bỏ của Ấn Độ. Vì thế bà chọn chỗ ở ẩn dật trong rừng 
Girnar, nơi có nhiều động vật sinh sống như khỉ, báo và sư tử Châu Á. 
Chúng thường đến uống nước ở hồ nước rất gần chỗ bà ở. 

Bà cũng có một đàn cầy mangut gồm sáu con đến làm bạn. “Tôi có một 
chiếc đồng hồ treo tường, nhưng đàn cầy mới thật sự là đồng hồ của tôi. 
Chúng đến lúc bốn giờ chiều để uống trà đặt trên đĩa” – bà kể. 

Có ba thế hệ cầy mangut làm bạn với bà, nên không có chuột và rắn ở đó, 
mặc dù chúng không giúp được gì vào những lúc gió mùa có các loài bò sát 
đến tàn phá nơi này. 

Người ngưỡng mộ bà nhất là Praveen, một người lái xe kéo, đến thăm bà 
mỗi ngày để lo cho bà. Ngoài ông ra, hiện nay đã có hàng ngàn du khách 
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đến bày tỏ lòng kính trọng, ngồi chồm hổm hàng giờ trên nền nhà trong lúc 
bà giảng về tình yêu thương và sự quan tâm của Thiên Chúa. Họ còn chia sẻ 
các vấn đề của mình với bà và xin bà tư vấn. 

“Những người này có thể không phải là các Kitô hữu theo đức tin, nhưng họ 
là những người thật sự tin vào Đức Giêsu thông qua việc họ làm” – bà nhận 
xét. 

Giờ đây do đã lớn tuổi, bà không biết sẽ phải xoay sở như thế nào nếu bị đau 
yếu. 

“Nhưng tôi tin chắc Mẹ Maria sẽ ban cho tôi sức mạnh để đáp ứng nhu cầu 
của mình và tiếp tục rao giảng Tin Mừng” – bà quả quyết. Đoạn bà nở nụ 
cười và đi bơm nước vào xô để tưới cây trong vườn. 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 

Ðức Thánh Cha bế mạc Tháng Ðức Mẹ 

Vatican (SD 31-5-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 mời gọi các tín hữu 
noi gương Mẹ Maria sống trong niềm vui đức tin, thanh thản giữa những 
buồn phiền. 

Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong bài huấn dụ kết thúc buổi đọc kinh 
Mân Côi tối hôm ngày 31 tháng 5 năm 2012, lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng, tại 
hang đá Ðức Mẹ Lộ Ðức ở nội thành Vatican, kết thúc tháng Thánh Mẫu. 

Ngài nhắc đến Phúc Âm của Lễ Ðức Mẹ Thăm Viếng với bài ca Magnificat, 
bài ca ngợi khen của dân Chúa, của nhân loại được lòng từ bi Chúa cứu độ, 
đồng thời cũng là bài thánh ca tố giác ảo tưởng của những người tưởng mình 
là chúa tể của lịch sử và tự quyết định vận mệnh của mình. 

Sau khi đề cao mẫu gương khiêm tốn của Mẹ Maria, Ðức Thánh Cha khẳng 
định rằng "tất cả chúng ta luôn luôn có thể học hỏi được nơi Mẹ Thiên Quốc 
của chúng ta: niềm tin của Mẹ mời chúng ta hãy nhìn xa hơn những vẻ bề 
ngoài và hãy xác tín mạnh mẽ rằng những khó khăn thường nhật chuẩn bị 
cho mùa xuân đã khởi sự nơi Chúa Kitô phục sinh. Nơi Trái Tim Thanh 
Tịnh của Mẹ Maria, tối hôm nay chúng ta muốn kín múc niềm tín thác được 
đổi mới để được lây niềm vui của Mẹ, niềm vui có nguồn mạch sâu xa nhất 
nơi Chúa". 
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Ðức Thánh Cha cầu chúc cho tất cả anh chị em có được niềm vui thiêng 
liêng ấy, niềm vui được trào lên từ trái tim đầy lòng biết ơn của Mẹ Chúa 
Kitô, Mẹ chúng ta, vào cuối tháng này này, càng được củng cố hơn nữa 
trong tâm hồn chúng ta, trong đời sống cá nhân và gia đình trong mọi môi 
trường, đặc biệt trong đời sống của gia đình ở Vatican này đang phục vụ 
Giáo Hội hoàn vũ". 

 

Lễ hội chứng từ của các gia đình với Đức Thánh Cha 

MILANO. Đại hội kỳ 7 các gia đình Công Giáo thế giới với chủ đề ”Gia 
đình: lao động và mừng lễ” đã kết thúc tốt đẹp với thánh lễ trọng thể do 
ĐTC Biển Đức 16 cử hành tại Công viên Bresso, lúc quá 10 giờ sáng chúa 
nhật 3-6-2012 trước sự hiện diện của hơn 1 triệu tín hữu.  

 
Tối thứ bẩy, 2-6-2012, 350 ngàn người thuộc các gia đình năm châu đã tham 
dự lễ hội chứng từ do ĐTC chủ tọa bắt đầu từ lúc 8 giờ rưỡi tại Công viên 
Bresso ở mạn bắc Milano, Italia. 

Trong lễ hội này, dưới bầu trời dịu mát, đã có phần trình bày chứng từ, xen 
lẫn 5 câu hỏi được nêu lên với các câu trả lời ứng khẩu của ĐTC và các bài 
ca điệu vũ được trình diễn. Xin giới thiệu với độc giả 2 chứng từ đến từ Việt 
Nam và Hoa Kỳ. 
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1. Bé Cát Tiên người Việt 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mở đầu, bé gái Cát Tiên 7 tuổi, trong chiếc áo dài màu đỏ, đầu đội khăn 
đống, cầm bó hoa đến cắm trước ảnh Thánh Gia, và em tiến đến trước ĐTC 
để chào ngài và nói:  

”Con chào Đức Giáo Hoàng, con là Cát Tiên, con đến từ Việt Nam. Năm 
nay con 7 tuổi và con muốn giới thiệu với Đức Giáo Hoàng gia đình con: đó 
là ba con tên là Đang, và mẹ con tên là Thảo, và đó là em con tên là Bình. 
Con rất muốn biết về gia đình Đức Giáo Hoàng và hồi Cha còn bé như con. 
Vừa nói, bé Cát Tiên vừa chỉ ba em trong áo lam màu và mẹ em trong áo dài 
màu đỏ như cô dâu và bé Bình đứng gần đó. ĐTC âu yếm ôm hôn bé Cát 
Tiên và nói: 
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”Cám ơn con rất yêu quí, và cha mẹ con. Cha chân thành cám ơn. Con hỏi 
cha kỷ niệm về gia đình cha như thế nào: có nhiều lắm. Cha chỉ muốn nói ít 
điều. Đối với gia đình cha, điều rất quan trọng là chúa nhật, và chúa nhật thì 
bắt đầu ngay từ chiều thứ bẩy. Ba của cha vẫn đọc cho con cái các bài đọc 
của ngày lễ chúa nhật, rút từ cuốn sách rất phổ biến bấy giờ ở Đức, trong đó 
cũng có những giải thích về các bài đọc. Và thế là chúa nhật bắt đầu: gia 
đình cha đã bước vào phụng vụ trong một bầu không khí vui mừng. Ngày 
hôm sau, cả gia đình cha đi lễ. Nhà cha ở gần thành phố Salzburg, vì thế gia 
đình cha có nhiều âm nhạc, - với các nhạc sư nổi tiếng như Mozart, 
Schubert, Haydn -và khi bắt đầu bài ca Kyrie kinh Thương Xót, thì như thể 
bầu trời mở ra. Và trong gia đình thì dĩ nhiên điều quan trọng là dùng bữa 
chung với nhau. Trong gia đình cha vẫn thường ca hát nhiều: anh của cha là 
một nhạc sĩ giỏi, sáng tác nhạc ngay từ nhỏ cho cả gia đình, và cả nhà cha 
đều hát. Ba của cha thì chơi đàn hạc cầm và hát; đó là những lúc không thể 
quên được. Và dĩ nhiên là gia đình cha cũng đi chung với nhau, đi bộ; nhà 
cha gần một khu rừng và vì thế đi bộ trong rừng là điều rất tốt: có những 
cuộc phiêu lưu và các trò chơi nữa, cùng những thứ khác. Tóm lại là gia 
đình cha một lòng một ý với nhau, với bao nhiêu kinh nghiệm chung, cả 
trong thời kỳ khó khăn, vì hồi đó là thời chiến tranh, thời độc tài, rồi nghèo 
đói. Nhưng tình yêu thương nhau trong gia đình cha, niềm vui vì những điều 
đơn sơ rất là mạnh, nên gia đình cha có thể khắc phục và chịu đựng được cả 
những cơ cực đấy. Cha thấy điều này rất quan trọng, đó là cả những điều 
nhỏ bé cũng mang lại vui mừng, vì qua đó có biểu lộ tâm hồn của người 
khác. Và thế là anh chị cùng với cha được lớn lên với xác tín rằng lòng nhân 
từ của Chúa phản ánh cả nơi cha mẹ và anh chị em. Thú thực là khi cha tìm 
cách tưởng tượng xem thiên đàng như thế nào, cha luôn hình dung ra thời 
cha còn trẻ, thời niên thiếu của cha. Trong khung cảnh tín thác, vui mừng và 
yêu thương như thế, gia đình cha thật là hạnh phúc và cha nghĩ rằng thiên 
đàng cũng giống như trong thời niên thiếu của cha. Theo nghĩa đó, cha hy 
vọng được ”đi về nhà”, đi sang phần bên kia của thế giới. 

2. Gia đình thứ tư là ông bà Rerrie từ Hoa Kỳ: 

Jay: Chúng con sống gần thành New York. Con tên là Jay, gốc người 
Jamaica và con làm kế toán viên. Anna vợ con đây là giáo viên hỗ trợ. Và 
đây là 6 đứa con của chúng con, từ 2 đến 12 tuổi. Thưa ĐTC, ngài có thể 
tưởng tượng được cuộc sống của chúng con với những cuộc chạy đua với 
thời gian, với những cơ cực, những vụ bị kẹt xe rất phức tạp. Ở Mỹ chúng 
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con, làm sao giữ được công ăn việc làm cũng là một trong những ưu tiên 
tuyệt đối, và để giữ được việc làm như vậy, thì không được để ý đến thời 
biểu, và nhiều khi chúng con phải hy sinh những quan hệ gia đình. 

Anna: Chắc chắn là không luôn luôn dễ dàng. Thưa ĐTC, chúng con có cảm 
tưởng là các cơ chế và xí nghiệp không tạo điều kiện dễ dàng để dung hòa 
thời gian làm việc và thời gian dành cho gia đình. Kính thưa ĐTC, chúng 
con cũng nghĩ rằng cả ĐTC cũng không dễ dàng dung hòa giữa bao nhiêu 
công việc và sự nghỉ ngơi. ĐTC có lời khuyên nào để giúp chúng con tìm lại 
được sự hòa hợp cần thiết này hay không? Trong cơn lốc của bao nhiêu kích 
thích do xã hội ngày nay áp đặt, làm sao giúp các gia đình sống việc mừng 
lễ theo tâm hồn của Thiên Chúa? 

- ĐTC đáp: ”Đây thực là một vấn đề lớn và tôi nghĩ là hiểu được đòi hỏi 
giữa hai ưu tiên: ưu tiên giữ công ăn việc làm là điều quan trọng, và ưu tiên 
duy trì đời sống gia đình. Làm sao dung hòa giữa hai ưu tiên ấy. Tôi chỉ có 
thể cố gắng đưa ra vài lời khuyên. Điểm thứ nhất: có những xí nghiệp cho 
phép một ngoại lệ nào đó cho các gia đình như ngày sinh nhật chẳng hạn và 
họ thấy rằng cho tự do một chút như thế, thì xét cho cùng điều này thì cũng 
có lợi cho cả xí nghiệp nữa, vì củng cố lòng yêu thích công ăn việc làm. Vì 
thế, tôi muốn mời gọi các chủ nhân hãy nghĩ đến các gia đình, hãy nghĩ cách 
giúp đỡ để hai ưu tiên có thể dung hòa được với nhau. 

Điểm thứ hai: tôi thiết nghĩ dĩ nhiên cần phải tìm kiếm một sự sáng tạo nào 
đó, và đây là điều không luôn luôn dễ dàng. Nhưng ít là mỗi ngày mang lại 
một yếu tố vui mừng nào đó trong gia đình, sự quan tâm, từ bỏ ý riêng mình 
để ở chung với gia đình, chấp nhận và vượt thắng những đêm đen, như đã 
nói trên đây, và nghĩ đến thiện ích lớn lao là gia đình, và như thế khi ân cần 
mang lại một điều tốt lành nào đó mỗi ngày, tìm được sự dung hòa giữa hai 
ưu tiên. Và sau cùng, là chúa nhật, là ngày lễ: tôi hy vọng chúa nhật cũng 
được tuân giữ tại Mỹ. Và vì thế, tôi thấy chúa nhật rất quan trọng, đây là 
ngày của Chúa, và với tư cách ấy, đó cũng là ngày của con người, để chúng 
ta được rảnh rang, được tự do. Trong trình thuật sáng tạo, ý hướng nguyên 
thủy của Đấng Tạo Hòa là có một ngày trong đó tất cả được rảnh rang. 
Trong sự rảnh rang của người này cho người khác, cho chính mình, người ta 
cũng rảng rang cho Thiên Chúa. Và tôi nghĩ rằng chúng ta bảo vệ sự tự do, 
sự rảnh rang của con người, khi bảo vệ chúa nhật và những ngày lễ như 
những ngày của Thiên Chúa và cũng là ngày của con người. Cám ơn và chúc 
mừng anh chị em. 
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Đại hội Thế giới các Gia đình lần thứ VIII sẽ diễn ra tại Philadelphia, 
Hoa Kỳ vào năm 2015 

  
WHĐ (05.06.2012) / VIS – Trưa ngày 03 tháng Sáu 2012, sau khi cử hành 
Thánh Lễ tại công viên Bresso ở Milano với gần một triệu tín hữu tham dự 
và trước khi đọc kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã công bố Đại hội Thế 
giới các gia đình lần thứ VIII sẽ được tổ chức tại Philadelphia, Hoa Kỳ vào 
năm 2015. ĐTC nói: “Tôi thân ái gửi lời chào đến Đức Tổng giám mục 
Charles Chaput và các tín hữu Công giáo của thành phố vĩ đại này, và mong 
sẽ gặp họ ở đó cùng với rất nhiều gia đình từ khắp nơi trên thế giới”. 

 Và ĐTC kết thúc: “Các gia đình ở Milano, ở Lombardy, Italia và trên toàn 
thế giới thân mến, tôi thân chào anh chị em và cảm ơn anh chị em đã tham 
dự Đại hội. Tôi khuyến khích anh chị em biểu lộ tình liên đới với những gia 
đình đang gặp nhiều khó khăn. Tôi đang nghĩ đến cuộc khủng hoảng kinh tế 
và xã hội, tôi đang nghĩ đến trận động đất mới đây ở Emilia. Xin Đức Trinh 
Nữ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ anh chị em”. 

Bộ Giáo lý đức tin cảnh giác về những sai lầm trong cuốn sách của một 
nữ tu Hoa Kỳ 

Vatican (SD 4-6-2012) - Hôm 4 tháng 6 năm 2012, Bộ giáo lý đức tin đã 
công bố thông tri về những sai lầm đạo lý trong cuốn sách của một nữ tu 
người Mỹ, Margaret A. Farley, thuộc dòng Nữ Tu Từ Bi Hoa Kỳ (R.S.M, 
Religious Sister of Mercy). 

Nữ tu Farley hiện là giáo sư thần học tại Ðại học Yale ở Mỹ và là tác giả 
cuốn sách tựa đề "Chỉ yêu. Khuôn khổ luân lý tính dục Kitô giáo" (Just 
Love. A Framework for Christian Sexual Ethics) [New York: Continuum, 
2006], xuất bản tại New York năm 2006. 
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Nữ tu Margaret A. Farley, RSM 

Trong 2 năm qua, Bộ giáo lý đức tin đã cứu xét và trao đổi với tác giả cuốn 
sách, qua trung gian của Bề trên Tổng quyền của đương sự, và yêu cầu nữ tu 
Farley điều chỉnh nhiều điều sai lầm về đạo lý trong tác phẩm này, nhưng 
yêu cầu này không được đáp ứng. 

Vì thế Bộ công bố thông tri và khẳng định rằng "Tác giả cuốn sách không 
hiểu đúng về vai trò của Huấn quyền của Giáo Hội như giáo huấn có thế giá 
của các Giám Mục trong niềm hiệp thông với Người Kế Vị Thánh Phêrô, 
hướng dẫn sự hiểu biết ngày càng sâu xa hơn từ phía Giáo Hội, về Lời Chúa, 
được ghi trong Kinh Thánh và được truyền thống sinh động của Giáo Hội 
trung thành truyền lại. Khi bàn về các vấn đề luân lý, nữ tu Farley cố tình 
không biết đến giáo huấn trường kỳ của Huấn quyền Hội Thánh, hoặc đôi 
khi có nhắc đến, thì chỉ coi giáo huấn này như một ý kiến giữa nhiều ý kiến 
khác mà thôi. Thái độ như thế không thể nào biện minh được, kể cả trong 
viễn tượng đại kết mà tác giả muốn cổ võ. Nữ tu Farley cũng tỏ ra hiểu 
không đúng về bản chất khách quan của luật luân lý tự nhiên, trái lại chọn lý 
luận dựa trên những kết luận tuyển chọn từ một số trào lưu triết học hoặc từ 
sự hiểu biết của chính tác giả về "kinh nghiệm thời nay". Lối tiếp cận như 
thế không phù hợp với thần học Công Giáo chân chính". 

Thông tri của Bộ giáo lý đức tin lần lượt trình bày và bác bỏ lập trường của 
Nữ tu Farly ủng hộ việc thủ dâm, các hành vi đồng tính luyến ái, sự kết hợp 
giữa các cặp đồng phái, cũng như chống lại tính chất bất khả phân ly của 
hôn phối, và ủng hộ việc tái hôn sau khi ly dị. 

Nữ tu Farley cho rằng "thủ dâm (..) nói chung không gây vấn đề nào về luân 
lý". Nữ tu không chống lại "sự chọn lựa cảm thấy một khoái lạc tính dục tự 
sướng", trong khi Giáo huấn luân lý Công Giáo coi thủ dâm là một "hành vi 
tháo thứ nội tại và trầm trọng". 
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Nữ tác giả cuốn sách coi những "quan hệ và những hành động đồng tính 
luyến ái là điều có thể biện minh được" cũng giống như những quan hệ và 
hành vi khác phái". Tòa Thánh nhắc lại rằng Giáo Hội Công Giáo phân biệt 
giữa những người có xu hướng đồng tính luyến ái - họ phải được đón nhận -, 
và những hành vi đồng tính luyến ái là "điều tháo thứ nội tại" và trái ngược 
với luật tự nhiên. 

Cũng trong chiều hướng trên đây, nữ tu Farley ủng hộ việc nhìn nhận về mặt 
xã hội và cấp một quy chế pháp lý cho những cặp đồng tính luyến ái, giống 
như sự kết hiệp giữa những khác phái. Bộ Giáo lý đức tin tái khẳng định 
rằng sự nhìn nhận các cuộc kết hiệp đồng phái và đồng hóa chúng với hôn 
nhân, không những là ủng hộ một thái độ lệch lạc, và coi nó như kiểu mẫu 
trong xã hội hiện nay, nhưng còn che dấu các giá trị cơ bản thuộc về gia sản 
chung của nhân loại". 

Nữ tu Farley ủng hộ việc ly dị và tái hôn, trái ngược với đạo lý Công giáo, 
trong khi Tòa Thánh tái khẳng định rằng giáo huấn công giáo loại bỏ việc ly 
dị, tái hôn, và những người ở trong tình trạng như thế không thể lãnh nhận 
các bí tích, nếu họ không sống tiết dục.. trong 'hôn nhân' thứ hai như thế. 

Bộ giáo lý đức tin kết luận rằng "Với Thông tri này, Bộ bày tỏ sự đau buồn 
sâu xa vì sự kiện một thành phần của một Hội dòng thánh hiến, Nữ tu 
Margaret A. Farley, khẳng định những lập trường trực tiếp đi ngược với đạo 
lý Công giáo trong lãnh vực luân lý tính dục. Bộ cảnh giác các tín hữu rằng 
cuốn sách "Chỉ yêu. Một khuôn khổ cho Luân lý tính dục Kitô giáo" không 
phù hợp với đạo lý của Giáo Hội. Vì thế sách không thể được sử dụng như 
một sự diễn tả giá trị đạo lý Công Giáo, và cũng không thể được dùng để 
linh hướng, huấn luyện, đối thoại đại kết và liên tôn. Ngoài ta Bộ khuyến 
khích các nhà thần học hãy tiếp tục công việc nghiên cứu và giảng dạy thần 
học luân lý trong sự phù hợp hoàn toàn với các nguyên tắc của đạo lý Công 
Giáo". 

Thông tri này được Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 phê chuẩn khi tiếp Ðức 
Hồng Y Tổng trưởng Bộ giáo lý đức tin ngày 16 tháng 3 năm 2012 và 
truyền công bố. (SD 4-6-2012) 

Giáo phận Bắc Ninh: mừng kỷ niệm 129 năm thành lập giáo phận 

Hà Như Nguyệt 

GP BẮC NINH – Tối ngày 29/05/2012, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt SJ, 
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giám mục giáo phận Bắc Ninh chủ sự thánh lễ mừng kỷ niệm 129 năm thành 
lập giáo phận. Đồng tế với ngài có cha Giuse Nguyễn Đức Hiểu chính xứ 
nhà thờ chính tòa và một số cha trong giáo phận. 

Về tham dự thánh lễ đặc biệt này, ngoài giáo dân và đoàn hoa giáo xứ nhà 
thờ Chính tòa, còn có đoàn hoa và giáo dân giáo xứ Ngô Khê; giáo dân và 
đoàn hoa giáo họ Thị Đáp Cầu. 

Vì ngày kỷ niệm thành lập giáo phận cũng trùng với ngày kết thúc tháng 
Hoa, nên trước thánh lễ mừng kỷ niệm ngày thành lập có dâng hoa và rước 
kiệu Đức Mẹ từ nhà thờ Chính tòa (sắp tu sửa xong) vào Trung tâm mục vụ 
giáo phận. 

Trong thánh lễ, Đức cha ôn lại hoàn cảnh khi giáo phận được thành lập 
(29/05/1883) và mời gọi cộng đoàn ghi ơn và cầu nguyện đặc biệt cho đức 
cha Antonio Colomer Lễ (1883-1902), giám mục tiên khởi của giáo phận. 

Cũng nên biết: lúc mới thành lập, giáo phận Bắc Ninh (giáo phận Bắc) có 17 
linh mục triều (Việt), 2 linh mục dòng Đa Minh, 3 thừa sai người Tây Ban 
Nha, 15 đại chủng sinh, 22 tiểu chủng sinh, 50 thầy giảng, 8 chị em dòng 
Mến Thánh Giá và 35.000 tín hữu. Năm 1883, Đức cha Colomer Lễ đã 
thành lập 11 giáo xứ tiên khởi và 28 giáo họ, năm 1892 xây nhà thờ chính 
toà Bắc Ninh. 

Mười năm sau –1893–, giáo phận Bắc có 2 giám mục, chính là Đức cha Lễ 
và phó là Đức cha Khâm, 6 linh mục dòng Đa Minh, 26 linh mục Việt, 41 
thầy giảng, 8 đại chủng sinh, 26 tiểu chủng sinh, 41 nữ tu dòng Ba, 23.765 
giáo dân trong 15 hạt, 160 giáo xứ và họ đạo, 140 nhà thờ. 

Năm 1924, giáo phận “Bắc” được Toà Thánh đổi tên gọi là giáo phận “Bắc 
Ninh”, theo địa danh nơi đặt Toà giám mục. 

Trải qua năm tháng, có những lúc tưởng chừng giáo phận không thể đứng 
vững; nhưng nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Mân côi và các thánh tử đạo Bắc 
Ninh, giáo phận vẫn tồn tại, đã dần được hồi sinh và tiếp tục trổ sinh hoa 
trái. 

Hiện nay giáo phận có một giám mục, 60 linh mục, 6 phó tế (có thể được 
truyền chức linh mục vào ngày 8/6/2012 này), 35 thầy đại chủng sinh, hơn 
100 chủng sinh dự bị, hơn 200 nữ tu và 125.000 giáo dân trong 84 giáo xứ 
và 335 giáo họ. 

Để có được hoa trái như ngày hôm nay, giáo phận được xây dựng trên 
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nền tảng của 12 thánh tử đạo và của giáo phận với các điểm cụ thể trên mà 
các đại biểu đặc biệt quan tâm. 

100 vị đầu mục tử đạo mà năm nay giáo phận kỷ niệm 150 năm ngày chết vì 
đức tin của các ngài. 

Ngỏ lời với cộng đoàn Dân Chúa, Đức cha nhắc đến ba điểm nhấn: gia đình, 
linh mục và giáo dục nhân bản trong kỳ Họp mặt giáo phận lần thứ nhất. Sau 
đó, ngài kêu mời mọi người tiếp tục viết trang sử vàng. Ngày nay giáo phận 
được hồi sinh từng ngày, nhưng phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, vì vậy 
rất cần lời cầu nguyện và chung tay góp sức của mọi thành phần trong đại 
gia đình giáo phận. 

Cuối thánh lễ, toàn thể cộng đoàn hát vang bài ca “Cầu cho giáo phận”, xin 
Đức Mẹ tiếp tục cầu bầu cho giáo phận Bắc Ninh ngày càng trổ sinh thêm 
nhiều hoa trái. 

Cuộc rước kiệu, dâng hoa kính Đức Mẹ và thánh lễ mừng kỷ niệm 129 năm 
thành lập giáo phận Bắc Ninh diễn ra đơn sơ, nhưng trang trọng và thiêng 
liêng trong bầu khí gia đình giáo phận. 
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Yên Bái: Giáo dân tổ chức chầu Thánh Thể sau 48 năm  
Giáo dân tại một giáo xứ có tuổi đời gần một thế kỷ và bị chiến tranh tàn 
phá cách đây gần 50 năm lần đầu tiên tổ chức chầu Thánh Thể tại tư gia và 
lóe lên niềm hy vọng hồi sinh. 

 
Sáng Chúa nhật, ngày 3-6, dù trời mưa lớn nhưng khoảng 200 người cuốc 
bộ trên con đường đất dài một km vừa lầy lội bùn đất vừa trơn trượt để đến 
chầu Mình Thánh Chúa lần đầu tiên tại nhà một giáo dân ở giáo họ Phúc 
Lộc, ngoại ô thành phố Yên Bái. 

Giáo dân thay phiên nhau chầu suốt ba tiếng liền. Họ ngồi, quỳ và đứng đọc 
kinh, đọc than lời chầu đền tạ Thánh Tâm Chúa và thánh ca để cầu cho giáo 
họ, giáo xứ, giáo phận và Giáo hội toàn cầu.  

Gia đình anh Phêrô Nguyễn Văn Cẩn mua lại và tu sửa ngôi nhà gỗ cũ rộng 
chừng 40 m2, mái lợp lá cọ, vách trát xi măng cát từ hơn một tháng nay để 
chuẩn bị cho ngày chầu lượt quan trọng này. Bên ngoài anh căng thêm 
phông bạt. 

“Để có được nơi chầu Chúa hôm nay, gia đình phải thuê máy ủi san nền, đổ 
đất làm đường, rồi sửa nhà tốn phí hết gần 100 triệu đồng. Chưa kể làm thủ 
tục xin phép chính quyền,” – anh Cẩn, 50 tuổi, cho biết. 
“Mục đích là có ý cho cộng đoàn mượn tạm làm nơi đặt chầu Chúa. Giáo xứ 
và chính quyền địa phương chưa đi đến quyết định có chọn nơi đây làm nơi 
thờ tự lâu dài hay không, nhưng gia đình tôi có thiện chí dâng cho Chúa nơi 
này” – anh nói thêm. 

Cụ ông Giuse Nguyễn Ngọc Châu, 80 tuổi, nói: “Cả cuộc đời tôi gắn bó 
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với vùng đất này, nhưng chưa bao giờ tôi dám mơ có ngày được chầu Thánh 
thể Chúa tại đây như ngày hôm nay. Cảm tạ Thiên Chúa đã không bỏ rơi 
những con người nghèo khổ nơi đây.” 

“Tôi có 6 con trai và một gái nhưng một nửa trong số chúng đã bỏ đạo. Vợ 
tôi cũng ly dị bỏ tôi 11 năm rồi, cuộc sống cơ cực là vậy nhưng tôi không 
bao giờ bỏ quên Chúa” – Cụ Châu kể. Chủ nhật hàng tuần cụ đạp xe 10 km 
để đi dự lễ tại giáo xứ Yên Bái và vẫn làm tông đồ bằng cách làm người liên 
lạc thư từ, chuyển thông báo của giáo xứ cho bà con và các sinh hoạt khác. 

Kết thúc ngày chầu bằng Thánh lễ tạ ơn do linh mục Phêrô Nguyễn Đình 
Đền, quản xứ Mỹ Hưng và kiêm nhiệm hai xứ Quần Hào và Yên Bái, nơi có 
giáo họ Phúc Lộc, chủ sự.  

“Tôi cảm thấy vui cho nỗ lực của một cộng đoàn giáo họ nhỏ bé nghèo nàn 
chỉ còn lại khoảng 200 giáo dân, nhưng đã cố gắng tổ chức được ngày chầu 
lượt thay mặt giáo phận lần đầu tiên sau 48 năm. Mặc dù lịch chầu của họ đã 
có vài năm nay và giáo họ này cũng được chính quyền công nhận chính thức 
từ 2 năm rồi, nhưng kẹt một nỗi họ không có nhà thờ để tổ chức sinh hoạt 
tôn giáo” – Cha Đền cho biết. 

Từ hai năm qua ngài phải dâng lễ cho họ tại các gia đình, nay nhà này mai 
nhà khác, do đó mối ưu tư lớn nhất của ngài là chính quyền địa phương làm 
sao cấp cho họ được một miếng đất thuận tiện làm nơi thờ tự. 
Cha kể giáo họ Phúc Lộc được thành lập từ năm 1916, đến năm 1918 thì 
được nâng lên thành giáo xứ có nhà thờ, có linh mục và đông đảo giáo dân. 
Năm 1964 nhà thờ bị bom phá bình địa, giáo dân sơ tán tản mác đi các nơi, 
sau đó đất nhà thờ cũng bị người dân lấn chiếm. 

Phóng viên ucanews.com từ Yên Bái 
Vietnam, June 4, 2012  

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Chân thành ghi ơn 

_ CĐ ĐMLV chân thành ghi ơn BMV nhiệm kỳ 2010-2012 đã sát cánh với 
cha quản nhiệm và đi đầu trong các công tác mục vụ và sinh hoạt CĐ trong 
suốt 2 năm vừa qua. 

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và quý quyến về sự cộng tác 
nhiệt tình trong việc xây dựng Cộng Đoàn và mở mang Nước Chúa. 
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_ CĐ ĐMLV chân thành ghi ơn Ban Tổ Chức Bầu Cử đã dành nhiều thời 
giờ, công sức trong công tác bầu cử, thành lập Tân Ban Mục Vụ nhiệm kỳ 
2012-2014 được thành công. 

Tuy không có nhiều thay đổi nhân sự trong tân BMV nhưng biến cố bầu cử 
vừa qua đã lôi kéo được sự tham gia của toàn thể Cộng Đoàn, nói lên sự 
thao thức của mọi thành viên, mỗi người đều góp một bàn tay xây dựng 
Cộng Đoàn ngày càng vững mạnh trong đức tin và tình mến. 

Chân thành ghi ơn. 

Tân Ban Mục Vụ 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
MỘT VÀI THẮC MẮC VỀ BÍ TÍCH THÁNH THỂ 

Lm. Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Hỏi: Xin cha giải thích 2 câu hỏi sau đây: 

1- Có luật nào cho phép linh mục truyền phép Mình Thánh ngoài 
Thánh Lễ không? 

2- Tại sao người ngoài Công Giáo không được phép rước Lễ, kể cả 
những người không kết hôn trong Giáo Hội. 

Trả lời: 

Trước hết, xin được nói thêm về Thánh lễ và bí tích Thánh Thể. 

Thánh lễ Misa hay Lễ Tạ Ơn (The Eucharist) chính là cử hành bí tích Thánh 
Thể và Hy tế thập giá của Chúa Kitô qua phụng vụ thánh của Giáo Hội. 

Gọi là Lễ Tạ Ơn vì đây chính là việc chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa trước 
tiên của Chúa Giêsu trong Bữa Tiệc Ly khi Người "cầm bánh trong tay 
thánh thiện khả kính, ngước mắt lên trời, nhìn Chúa là Cha toàn năng của 
Người, tạ ơn Chúa, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: 
TẤT CẢ CÁC CON HÃY NHẬN LẤY MÀ ĂN..." (Kinh Nguyện Thánh 
Thể (Tạ Ơn) 1). 

Như thế, mỗi khi cử hành Lễ Tạ Ơn, Giáo Hội lại làm sống lại "Bữa ăn của 
Chúa, vì Thánh Thể là bữa tiệc ly của Chúa Kitô và các môn đệ Ngài trước 
ngày Chúa chịu khổ hình, và cũng để nói lên hình ảnh đi trước của'Tiệc 
Cưới của Chiên Con' (Kh 19:9) tại Giêrusalem trên trời..." (x. SGLGHCG 
số 1329). 



 19

Nói khác đi, Thánh lễ Tạ Ơn là cử hành bí tích Thánh Thể qua đó Chúa Kitô 
lại một lần nữa tạ ơn Chúa Cha và biến bánh và rượu thành chính mình và 
máu thánh Người cho chúng ta ngày nay ăn và uống như các Tông đồ đã ăn 
và uống lần đầu tiên trong bữa ăn cuối cùng của Chúa cách nay trên 2000 
năm. 

Mặt khác, cũng trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Chúa Kitô, qua tác vụ của tư tế thừa 
tác (Giám mục và Linh mục), lại hiện diện cách bí tích để diễn lại Hy Tế 
cứu chuộc mà một lần Người đã dâng trên thập giá năm xưa. Và mỗi lần Hy 
Tế thập giá này được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó "Chúa Kitô, chiên vượt 
qua của chúng ta chịu hiến tế (1 Cor 5,7) thì công trình cứu chuộc chúng 
ta được thực hiện." ( x. LG. 3). 

Nghĩa là mỗi lần Thánh Lễ Tạ Ơn hay Lễ Misa được cử hành thì Giao Ước 
mới ký bằng máu Chúa Kitô lại được canh tân, nhờ đó ơn cứu độ của Chúa 
lại được ban phát cho chúng ta ngày nay như đã ban phát cho con người lần 
đầu tiên khi Chúa dâng Hy Tế của Người lên Chúa Cha trên thập giá để xin 
ơn tha tội cho cả và loài người đáng bị phạt vì tội lỗi. 

Như thế, Thánh Lễ Tạ Ơn không phải là việc tưởng niệm (commemoration) 
một biến cố của quá khứ mà là một hành động làm sống lại hay hiện thực 
hoá (actualization) qua phụng vụ thánh những gì Chúa Kitô đã làm trong 
bữa ăn sau cùng tối thứ năm và sau đó trên thập giá ngày thứ sáu hôm sau để 
hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại của Người. 

Đây cũng là việc phụng thờ cao trọng nhất mà Giáo Hội dâng lên Chúa Cha 
nhờ Chúa Kitô và trong Chúa Thánh Thần. 

Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế Tín lý Lumen Gentium, đã 
dạy rằng: "Thánh Thể là nguồn mạch và là đỉnh cao của đời sống Giáo Hội" 
( LG. 11), vì "Thánh Thể chứa đựng tất cả kho báu thiêng liêng của Giáo 
Hội, tức chính bản thân Chúa Kitô, Lễ Vượt Qua của chúng ta" (x. 
SGLGHCG, số 1324). 

Nói tóm lại, cử hành Thánh Lễ Tạ Ơn là cử hành bí tích Thánh Thể, làm 
sống lại bữa tiệc ly và Hy Tế thập giá của Chúa Kitô trên bàn thờ ngày nay. 

Trọng tâm của Thánh Lễ là phút linh thiêng khi tư tế chủ tế đọc lại chính lời 
của Chúa Kitô để biến bánh và rượu thành Mình và Máu thật của Chúa như 
Giáo Hội tin khi cử hành phụng vụ thánh để "nhớ đến Thầy" đúng theo lời 
truyền dạy của Chúa Kitô cho các Tông Đồ hiện diện trong Bữa Tiệc Ly. 
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Như vậy việc truyền phép thánh thể (consecration) phải được thực hiện 
trong khuôn khổ bữa tiệc ly tức là thánh lễ tạ ơn với đầy đủ nghi thức phụng 
vụ như Lễ Qui Roma đã ấn định, gồm hai phần chính là phụng vụ lời Chúa 
và phụng vụ thánh thể. 

1- Như vậy, để trả lời câu hỏi thứ nhất, Giáo luật số 927 cấm tư tế chỉ 
truyền phép một chất thể (bánh hoặc rượu) hoặc truyền phép cả hai chất thể 
ngoài thánh lễ. Nghĩa là chỉ được và phải truyền cả hai chất thể trong thánh 
lễ mà thôi. Ngoài ra giáo luật cũng qui định: khi cử hành hay giúp cử hành 
thánh Lễ, "Tư tế và phó tế phải mặc lễ phục thánh như chữ đỏ qui định." ( 
cf.can. 929). 

Tuy nhiên, trong trường hợp các linh mục bị tù đầy, không có đầy đủ 
phương tiện để cử hành trọn vẹn thánh lễ, thì các ngài chỉ có thể cử hành 
phần phụng vụ thánh thể, tức là chỉ truyền phép thánh thể theo công thức 
còn nhớ thuộc lòng mà thôi. Dĩ nhiên đây chỉ là trường hợp rất hạn hữu, bất 
khả kháng được phép. Thông thường thì thánh lễ phải được cử hành trọn vẹn 
theo đúng Lễ Qui Roma và phải có ít là một vài giáo dân tham dự. 
(cf.can.907) 

Cũng cần nói thêm về tầm quan trọng của việc hiệp lễ (communion = rước 
lễ). Hiệp lễ là hành động cụ thể kết hợp ta với Chúa Kitô và với toàn thể 
Giáo Hội là chi thể của Chúa. Hiệp lễ là cao điểm của Thánh lễ vì qua việc 
rước Chúa Kitô vào lòng, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa như 
Người đã phán hứa: "...Thầy sống nhờ bởi Chúa Cha thì ai ăn Thầy cũng 
sống nhờ Thầy như vậy." (Ga 6:57). Như thế còn gì cao trọng hơn được kết 
hiệp mật thiết với Chúa Kitô trong phép Thánh Thể qua hiệp lễ hay ruớc lễ 
mỗi khi tham dự thánh lễ tạ ơn. Nhưng việc này cũng phải làm trong khuôn 
khổ thánh lễ mà thôi. Nghĩa là mọi tín hữu được mời gọi sốt sắng tham dự 
thánh lễ và rước Mình Máu Chúa trong thánh lễ, trừ trường hợp bất khả 
kháng không tham dự thánh lễ được vì bệnh hoạn phải nằm ở nhà hay ở 
bệnh viện. Trường hợp này thì được phép rước Mình Thánh Chúa ngoài 
thánh lễ, nhưng vẫn phải giữ những điều kiện về sạch tội trọng và giữ chay 
tối thiểu. 

2- Liên quan đến câu hỏi thứ 2, xin nhắc lại giáo lý của Giáo Hội về điều 
kiện phải có để được rước Mình Thánh Chúa như sau: 

Thánh Thể, về một chiều kích, là bí tích hiệp nhất giữa Chúa Kitô và toàn 
thể những ai tin và nhận công nghiệp cứu chuộc của Chúa. Rước Mình 
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Thánh Chúa trong Thánh lễ là gia tăng sự hiệp nhất ấy với Chúa Kitô để 
được hưởng lời Chúa hứa ban: "Ai ăn thịt và uống máu Ta thì được sống 
muôn đời và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết." (Ga 6:54). 

Như vậy, chỉ có những tín hữu đang hiệp thông trọn vẹn với Giáo Hội Công 
Giáo mới được phép lãnh nhận các bí tích của Giáo Hội, cách riêng bí tích 
Thánh Thể mà thôi. Những người ngoài Công Giáo, trừ anh em Chính 
Thống Đông Phương, không chia sẻ niềm tin với Giáo Hội về nhiều phương 
diện, đặc biệt là về chức Linh mục và phép Thánh Thể, nên không được mời 
rước Mình Máu Chúa nếu họ có vì xã giao mà tham dự Thánh Lễ. 

Người Công giáo, nếu xét mình có tội trọng, cũng không được phép rước lễ. 
(x.giáo luật số 916; SGLGHCG, số 1385). 

Ngoài ra, cũng không được phép rước Thánh Thể những ai đang sống chung 
như vợ chồng mà chưa hề kết hôn hợp pháp trong Giáo Hội, kể cả những 
người đã ly dị ngoài toà nhưng chưa được tháo gỡ hôn phối theo giáo luật 
mà lại sống chung như vợ chồng với người khác. 

Đây là gương xấu phải tránh vì khi hôn phối cũ chưa được tháo gỡ 
(annulled) thì vẫn còn hiệu lực dù đã ly dị ngoài toà dân sự. Do đó, sống với 
người khác thì coi như công khai phạm tội ngoại tình và đó là lý do tạm thời 
không thể lãnh các bí tích hoà giải và Thánh Thể được. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nam Mô  A-Mê-Ri-Ca 

Tôi làm cho chương trình Bảo Vệ Thanh Thiếu Niên (C.P.S.) đã hơn 15 
năm.  Đây là một chương trình có mạng lưới rộng rãi, phục vụ suốt ngày 
đêm tại các thành phố trên toàn nước Mỹ.  Tôi ở trong đội Ứng phó Khẩn 
cấp (Emergency Response).  Còn nhớ hơn mười năm trước, sau 3 năm làm 
việc an toàn, trôi chảy, khi đọc tạp chí Forbes nói về các nghề nghiệp "sinh 
tử" nhất của Mỹ, tờ báo nầy nói lên một nhận định làm tôi hoảng hồn: "Ở 
Mỹ có hai nghề dân sự bị áp lực ngoại cảnh xã hội nặng nề nhất vì có thể 
gây chết người bất cứ lúc nào nếu thiếu sự cẩn trọng nghề nghiệp, đó là nghề 
Điều hành Không lưu (Air Controller) và nghề Bảo Vệ Trẻ Em, đội Ứng phó 
Khẩn cấp" – mà tôi đang làm.  Nghề không lưu mà lơ đãng theo dõi chuyến 
bay để phân định không chuẩn xác thì máy bay đụng nhau.  Nghề bảo vệ 
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thiếu niên, con trẻ mà không giải quyết vấn đề kịp thời thì có hại cho trẻ em 
bởi người nuôi nấng. 

Hôm đó, tới phiên tôi trực.  Theo quy định, mỗi nhân viên trực có trách 
nhiệm thụ lý tối đa là 2 hồ sơ trong suốt một ngày trực.  Dù hôm nay mới 2 
giờ chiều, nhưng tôi đã được phân công làm việc với hai trường hợp khẩn 
cấp rồi.  Theo nguyên tắc chuyên ngành thì kể như xong nợ trong ngày.  Thế 
mà khi đang ung dung ngồi mơ mộng một chút trên chiếc máy vi tính, gã 
quản lý chương trình lại lên tiếng gọi tôi, hỏi: 

- Nầy, cậu có thể nhận thêm một "case" (thụ lý một hồ sơ) nữa không?  Cậu 
sẽ được trả thêm tiền phụ trội ngoài giờ tối đa đó nha. 

Từ sáng sớm, nhận sự phân công lần thứ nhất, rồi lần thứ hai ngay trong giờ 
ăn trưa, tôi đã mất hơn nửa ngày để lái xe đi gần cả trăm cây số, điều tra qua 
lại nhiều nhân chứng và liên lạc, phân tích hồ sơ về các trường hợp "trẻ con 
bị hành hạ" ngay tại nhà ở và trường học của nạn nhân.  Tôi mệt nhoài, còn 
hơi sức đâu mà làm phu trội. Nhìn đống hồ sơ giấy tờ dày cộm khô khan 
như gạch ngói của hai hồ sơ mà tôi đã nhận đang nằm chờ hoàn tất thủ tục 
trước mắt.  Nay tay quản lý nầy lại "lì lợm" gạ gẫm tôi nhận thêm một hồ sơ 
nữa làm tôi nổi cáu trả lời gắt gỏng "Shut up! – Im đi!", thế mà hắn vẫn chưa 
chịu buông tha tôi. 

Tiếng Nick, gã quản lý, vẫn dè dặt và ôn tồn vang lên từ bên kia đầu dây 
điện thoại: 

- Thế cậu không muốn giúp "người của cậu" à? 

Nghe hai tiếng "your people – người của cậu…" tôi hơi chột dạ, hỏi gằn lại: 
- Này Nick, nói cho rõ ràng, Người của tôi là ai vậy? 

Tiếng Nick phát âm lơ lớ trong máy: 

- Nu-yen Ven Tot!  Có phải là tên người Việt Nam không?  

Tôi không làm lơ được nữa.  Hỏi kỹ hơn: 

- Ô kê! Nguyễn Văn Tốt đúng là tên người Việt Nam.  Nhưng can tội gì 
vậy? 
Nick đáp: 

- Sexual abuse – xâm phạm tình dục – với trẻ em dưới 5 tuổi 
Tôi thót ruột. Cảm nhận bằng kinh nghiệm nghề nghiệp cho tôi biết vấn đề 
nghiêm trọng của sự vụ xảy ra.  Nhìn đồng hồ, đã hơn 3 giờ chiều.  Nếu gặp 
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một hồ sơ rắc rối, làm việc đến nửa đêm chưa chắc đã xong.  Sinh sống trên 
đất Mỹ, hàng chục năm lần lượt trôi qua cứ ngỡ như sông nước Đông Tây đã 
hòa quyện vào nhau không còn biên giới.  Nhưng lai lịch Việt Nam bỗng 
đâu dội tới như tiếng gọi cội nguồn đánh động lòng người.  Không hỏi thêm 
lời nào, tôi đồng ý nhận làm việc cho một trường hợp người Việt đang gặp 
nạn.  Bên kia, tiếng Nick reo lên như được thắng một ván bài tâm lý: "Hề 
hề!  Ta biết là cậu không từ chối được 'ca' nầy đâu." 

Tôi nhận hồ sơ báo cáo.  Đọc lướt qua hồ sơ: Người báo cáo là tổ hợp luật 
sư của cha mẹ nạn nhân.  Bị cáo là một người đàn ông Việt Nam 62 tuổi, 
không nói được tiếng Anh, chưa có tiền án.  Nạn nhân là một thằng bé Mỹ 
trắng, thiếu một tháng đầy năm tuổi.  Nó học mầm non mẫu giáo buổi sáng, 
buổi chiều được gởi trẻ tại nhà riêng của người đàn ông bị cáo vì cha mẹ bận 
làm việc toàn thời gian. Nội vụ tóm tắt là:  Người đàn ông Việt 62 tuổi tên 
Nguyễn Văn Tốt, cư ngụ tại Mỹ chưa tới ba năm, đã nhiều lần có hành động 
xâm phạm tình dục với thằng bé da trắng và hai đứa cháu của ông ta bằng 
cách dùng dao dọa giết nếu các nạn nhân không nghe theo lời dụ dỗ liên 
quan đến chuyện thỏa mãn dục tính của ông ta. 

Nếu bị cáo không chứng minh được sự vô tội của mình và bị hệ thống tòa án 
và luật sư Mỹ chằng chịt như rừng ở xứ Cờ Hoa nầy đưa đến phán quyết 
rằng: "Có tội – Guilty" thì bản án tù tội sẽ nghiêm trọng không lường hết 
được. 

Theo thủ tục quy định, người thụ lý hồ sơ phải trực tiếp tìm gặp ngay nạn 
nhân riêng rẽ để tiến hành điều tra nội vụ. Tôi đến nhà trẻ Honey Child Care 
đang giữ Dany từ sau ngày nó bị "xâm phạm tình dục" để trực tiếp quan sát 
và phỏng vấn theo yêu cầu nghề nghiệp. 

Khi vừa đến nơi, tôi đã thấy cha mẹ của Dany có mặt ngoài phòng đợi.  Tôi 
chỉ chào qua loa và yêu cầu ban giám đốc cho tôi gặp cháu bé tại phòng 
riêng của nhà trường.  Cha mẹ nạn nhân yêu cầu được có mặt trong lúc tôi 
phỏng vấn trực tiếp với Dany tại phòng riêng, tôi từ chối.  Theo luật, đứa bé 
có thể yêu cầu thầy giáo hay nhân viên nhà trường hiện diện trong cuộc 
phỏng vấn, nhưng chỉ dự thính chứ không được hỏi nạn nhân; thân nhân 
không được quyền có mặt.  Bị từ chối, thế mà cha mẹ bé Dany vẫn tiến tới 
xen vào việc tiến hành điều tra đang diễn ra.  Tôi cố tránh, nhưng người cha 
đã đến chận trước lối vào phòng nói một cách tha thiết mà lịch sự: 

- Thưa ông, tôi xin lỗi. Tôi không có ý xen vào công việc của ông đang tiến 
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hành.  Nhưng tôi chỉ muốn làm cho công việc điều tra của ông dễ dàng 
hơn… 
Tôi hỏi nhanh: 

- Thưa ông, vậy tôi có thể giúp gì được ông ạ? 

Người cha xua tay: 

- Không, không, chúng tôi chỉ muốn gởi ông bản dịch tường trình của FBI 
(Cơ quan Điều Tra Liên Bang) về cuốn băng có thu hình trực tiếp các trường 
hợp xâm phạm tình dục. 

Ngạc nhiên, tôi hỏi nhanh: 

- Ai thu hình vậy, thưa ông? 

Người cha trả lời càng làm tôi ngạc nhiên hơn: 

- Từ máy quay phim tự động đặt trong nhà.  Chính con trai của can phạm đã 
giao nộp cuốn phim.  

Tôi tiếp nhận bản dịch ra tiếng Anh và dĩa thu hình sao lại cuốn phim.  
Trong phòng thí nghiệm riêng của nhà trường tiểu học mà các cháu nạn 
nhân đang theo học, tôi phải xem kỹ lại nội dung các sự việc trong cuốn 
phim trước khi phỏng vấn các nạn nhân.  

Những đoạn phim có liên quan đến nội vụ, trước hết là hình ảnh ông già Tốt 
tắm cho hai thằng cháu nội và thằng bé Dany.  Ông kỳ cọ cho cả ba đứa bé 
trai và mỗi lần đụng đến bộ phận kín riêng của chúng, ông cười đùa hồn 
nhiên, rồi đưa tay túm lấy "của quý" của mấy thằng cháu để khoác nước lên 
và rửa ráy kỹ hơn.  Có lẽ vì hơi tò mò một chút cái "của Tây" nó khác "của 
Ta" như thế nào, già Tốt chịu khó bọt nặn thằng bé Dany hơi kỹ hơn một 
chút và cười hềnh hệch, rồi đem túi khôn truyền khẩu của dân tộc ta ra làm 
tiêu chuẩn bình luận, rằng: "Hì hì! Dái đen mạnh cọ, dái đỏ mạnh cày.  

Thằng Mỹ con nầy giống tốt!"  Những mẫu hình chuyển qua phần mà cơ 
quan FBI cho là "nghiêm trọng" vì những dòng văn và đoạn văn dịch in đậm 
và xiên.  Trong hình, ông Tốt cầm một cây dao, làm điệu bộ như chuẩn bị 
cắt của quý của mấy thằng nhóc, nhất là thằng Dany không chịu làm theo lời 
ông mà cứ giương mắt ếch ra nhìn.  Tiếng ông già Tốt nói rặt giọng Huế thu 
được trong dĩa lưu phát ra nghe rất rõ: 

- Dzu (you) ít (eat) bô cu (beaucoup) thì ô kê.  "No" bô cu, thì "no" ô kê.  
Còn ăn ngã ngớn thì ông cắt phứt chim tụi bay đem ra xào nhậu ba-xi-đế.    
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Liếc nhanh qua bản dịch tiếng Anh, tôi vừa hoa cả mắt vì người dịch chẳng 
hiểu gì ý người nói; vừa cảm thấy xót xa vì tai bay vạ gió ở đâu ùn ùn kéo 
tới do ngôn ngữ bất đồng.  Người dịch – ký tên bên dưới là Jenny Nguyen – 
hẳn là một người trẻ thuộc thế hệ người Việt thứ hai trên đất Mỹ, nên dẫu có 
lưu loát về tiếng Việt đến mấy thì khó mà hiểu được cái "mốt" nói tiếng 
Anh, tiếng Tây xen lẫn với tiếng Việt như ông Tốt thuộc thế hệ học sinh ngữ 
Anh, Pháp nhập nhằng trên quê hương một thời đi học.  Bởi thế, người dịch 
đã diễn ra tiếng Anh đại ý: "Làm tình ít bú cu thì tốt. Chẳng bú cu thì không 
tốt.  Ăn xong, nằm ngữa ra để tao cắt chim đem xào uống rượu liền!"   
Lời dịch quýnh quáng không những sai lạc mà còn phản lại ý của người nói; 
cộng thêm với hình ảnh ông già Tốt cầm cây dao lăm lăm hết dọa hai thằng 
cháu của ông, đến dọa thằng Dany cũng đủ làm cho người Mỹ lên cơn kinh 
hoàng vì "thủ đoạn gian ác" của tay tội phạm xâm phạm tình dục trẻ con.  
Trong một đoạn phim khác, ông già Tốt tắm rửa cho ba thằng con trai.  Đứa 
nào ông cũng kỳ cọ sạch sẽ bộ phận riêng và có khi ông còn vuốt ve nói 
năng đùa giỡn với cả ba thằng bé. Lại thêm một lần nữa, sự suy diễn rằng, 
nghi can đã "cố ý va chạm, vuốt ve, xâm phạm bộ phận sinh dục của nạn 
nhân..." càng làm cho ông già Tốt có khả năng trở thành một thứ "quỷ Râu 
Xanh" trước mắt giới thẩm quyền và chuyên viên bảo vệ trẻ em, phần lớn 
suy diễn khá cực đoan khi cần bảo vệ trẻ em bị nạn, trên đất Mỹ.  
Nội dung phỏng vấn ba đứa trẻ con chẳng cho thêm dữ kiện nào mới ngoài 
sự xác định:  "Ông ấy rờ tôi chỗ nầy.  Ông ấy thọc lét tôi chỗ kia..." như đã 
thấy trong phim và nghe trong băng thâu.  

Bước kế tiếp của cuộc điều tra là đến gặp gia đình ông Tốt.  Gặp ông, tôi hơi 
ngờ ngợ vì so với dáng linh hoạt của ông trong cuốn phim mà tôi vừa coi, 
trước mắt tôi là một ông già hốc hác, mặt xanh xám, mắt trũng sâu, tóc bạc 
rối bời bơ phờ.  Vâng, nhưng đúng là ông Tốt khi ông lên tiếng: 
- Dạ đúng, tôi là Nguyễn Văn Tốt, từ Việt Nam qua Mỹ được hai năm, mười 
một tháng, bốn ngày...  

Nói tới đây, ông Tốt ngồi phịch xuống nền nhà, hai tay ôm đầu, giọng kéo 
dài run run như vừa rên, vừa nói qua tiếng nấc đầy vẻ uất nghẹn: 
"Úi! Cha mẹ ơi là cha mẹ.  Tụi hắn nói tui hiếp dâm thằng con nít 5 tuổi. 
Trời đất lại có chuyện 'mèo đẻ ra trứng, lợn đẻ ra hổ mang' như kiểu đó sao 
ông hè?!  Tui thương thằng nhỏ như sấp cháu nội tui.  Tui nói tào lao xị đế 
để dọa cho hắn ăn cơm kẻo thấy hắn ốm tòng teo tội nghiệp.  Ai ngờ ra nông 
nỗi nầy.  Còn mặt mũi chi mà dám nhìn bà con, thiên hạ nữa.  Ui chao! 
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Nhục nhã không chịu nổi thì chắc tui phải uống thuốc chuột mà chết thôi.  
Ông ơi!  Xin ông cứu tui với!  Cứu tui với..."  

Giọng ông Tốt khàn khàn như tiếng khóc không thành hình.  Suốt mười mấy 
năm thường xuyên đối diện với cảnh kêu oan của những nghi can trong quá 
nhiều trường hợp tương tự, tưởng lòng tôi sẽ trở thành thản nhiên chai đá.  
Nhưng tiếng than "mất mặt không dám nhìn bà con thiên hạ" của ông Tốt 
trên đất Mỹ xa xôi nầy làm tôi xúc động mạnh khi nhớ về quê hương làng 
xóm.  Nơi đó, tiếng chào cao hơn mâm cỗ, ăn miếng giữa làng bằng sàng xó 
bếp; nơi mà phép vua thua lệ làng của nền văn hóa làng xã vẫn còn đang 
đậm tình đất cát sau những lũy tre xanh.  

Tiếp theo, tôi phải phỏng vấn ông Tốt để thụ lý hồ sơ.  Nhưng từ trong cái 
"chung" sâu thẳm tôi đã chia sẻ trọn vẹn với ông mà chẳng cần phân bua, 
giải thích.  Với một xã hội dân chủ pháp trị như xứ Mỹ nầy thì pháp lý vẫn 
làm đầu tàu cho đạo lý.  Vấn đề còn lại không phải là bày tỏ sự cảm thông 
và xúc động mà phải làm gì và cứu ông Tốt được bao nhiêu.  

Khi chia tay ông Tốt và những người con đều là bác sĩ, kỹ sư... đang nhăn 
mặt nín thở theo dõi vụ án của cha, tôi chỉ có thể nói được một lời khuyên 
vắn tắt: 

- Ông Tốt và các cháu bình tĩnh.  Chỉ xin nhớ cho một điều là luật pháp Mỹ 
không có từ "thông cảm."  Phải đấu tận tình như chơi "football" mới may ra 
gỡ rối được cho vụ nầy.  

Nói cứng để làm cho bố con ông Tốt yên tâm, nhưng tôi vẫn chưa tìm ra 
cách giải quyết để chứng minh ông Tốt là vô tội khi ông ta thật sự có cầm 
dao dọa dẫm và trực tiếp rờ mó, đụng chạm vào bộ phận giới tính của nạn 
nhân.  
Tôi mang hồ sơ về tham khảo ý kiến với anh cai Nick của tôi.  Anh chàng đã 
cho tôi một lời cố vấn mạnh như vũ bão rằng: 

- Làm sao chứng minh cho được lời cậu bảo rằng, những lời lẽ và hành động 
của ông Tốt đối với thằng nhóc Dany xảy ra thường xuyên và rất bình 
thường trong sinh hoạt đời sống văn hóa Việt Nam thì may ra mới có thể 
thuyết phục được những con diều hâu luật pháp Châu Mỹ này.  

Vì là một xã hội hợp chủng nên sức mạnh của người Mỹ và luật pháp Mỹ là 
tôn trọng văn hóa của các dân tộc và xem xét cẩn thận cách hành xử khác 
nhau của những người xuất thân trong những nền văn hóa khác nhau.  
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Những ngày tiếp theo, tôi đã viết ra thành một tập tài liệu nhỏ nhằm giải 
thích rõ ràng sự khác nhau giữa hành động nựng nịu – âu yếm bằng lời nói 
gần gũi và cử chỉ vuốt ve – con trẻ với hành động xâm phạm tình dục trẻ 
con.  Thậm chí, những hành động nựng nịu đó mang tính văn hóa Việt Nam 
đậm đà mà đôi khi người ngoài không hiểu nổi hay hiểu ngược lại như 
trường hợp ông Tốt.  Bản văn tường trình (statement) viết xong, tôi nhờ các 
em sinh viên đang học với tôi và các cơ quan xã hội đi xin chữ ký giải bày 
sự đồng tình hỗ trợ của các bậc cao niên và các nhân sĩ trong cộng Đồng 
người Việt.  Nghe qua nội vụ của ông Tốt, các vị cao niên người Việt đã tỏ 
ra rất nhiệt tình, sẵn sàng đến tòa án để làm chứng biện minh cho ông Tốt, 
nếu cần.  Một chút tình quê hương và tấm lòng dân tộc biểu tỏ với nhau lúc 
lâm nguy nơi quê người thật là đẹp và đầy xúc động.  

Phiên tòa luận tội ông Tốt được xử tại tòa Thượng Thẩm (Superior Court) 
địa phương.  Từ trên bục đối chứng (testified stand), tôi có thể nhìn thấy vẻ 
mặt tái xám và căng thẳng cùng cực của ông Tốt.  Bên cạnh đó là các người 
con trong gia đình ông và những người chứng trong cộng đồng người Việt.  
Phiên tòa diễn ra một cách êm xuôi đến ngạc nhiên khi công tố viên và các 
luật sư hai phía chỉ hỏi và tranh biện chiếu lệ, nghe nhiều hơn nói.  Cách ứng 
xử với trẻ con trong khung cảnh văn hóa Việt Nam đã gây sự quan tâm thú 
vị hơn là thắc mắc đôi co, tranh luận.  

Cho đến khi thư ký tòa án đọc phán quyết "trắng án – not guilty!" cho vụ án 
thì ông Tốt trông có vẻ như thản nhiên và đang đắm mình trong một trạng 
thái mộng du nào đó.  Miệng ông mấp máy liên tục những tiếng gì không 
rõ.  Trước khi chia tay ở hành lang tòa án, tôi lại gần, hỏi ông đang muốn 
nói điều gì.  Ông thì thào: 

- Nam mô Phật. Nam mô A-me-ri-ca! 

 Sau đó, khi đã quay lại với sinh hoạt đời thường, ông Tốt giải thích: 
- Tôi cầu nguyện mà.  "Nam mô" là tiếng tôn xưng.  Tôi tin là cái đất nước 
châu Mỹ – A-me-ri-ca – này cũng có các đấng thiêng liêng như Trời, như 
Phật cứu giúp kẻ hiền lương gặp nạn. 

Lần đầu, tôi bắt gặp một nét cười tươi trên gương mặt của ông Tốt. Tâm linh 
không xuất hiện như mặt hàng quảng cáo, nhưng vẫn thường hằng có mặt ở 
một góc khuất nào đó cao viễn nhất giữa cuộc đời thường. 

Sưu tầm online 
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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 

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 


