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CN V MÙA CHAY NĂM B 
TIN MỪNG  
Ga 12, 20-33 
"Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất thối đi, 
thì nó sinh nhiều bông hạt". 
Khi ấy, trong số những người lên dự lễ, 
có mấy người Hy-lạp. Họ đến gặp 
Philipphê quê ở Bêtania, xứ Galilêa, và 
nói với ông rằng: "Thưa ngài, chúng tôi 
muốn gặp Đức Giêsu". Philip-phê đi 
nói với Anrê, rồi Anrê và Philipphê đến 
thưa Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đáp: "Đã 
đến giờ Con Người được tôn vinh. Quả 
thật, quả thật, Ta nói với các con: Nếu 
hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối 
đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình; nhưng 
nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông 
hạt. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, và 
ai ghét sự sống mình ở đời này, thì sẽ 
giữ được nó cho sự sống đời đời. Ai 
phụng sự Ta, hãy theo Ta, và Ta ở đâu, 
thì kẻ phụng sự Ta cũng sẽ ở đó. Ai 
phụng sự Ta, Cha Ta sẽ tôn vinh nó. 
Bây giờ linh hồn Ta xao xuyến, và biết 
nói gì? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi giờ 
này. Nhưng chính vì thế mà Con đã 
đến trong giờ này. 
 

(tiếp theo trang 2)
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TIN MỪNG 
Lạy Cha, xin hãy làm vinh danh Cha". Lúc đó có tiếng từ trời phán: "Ta đã 
làm vinh danh Ta và Ta còn làm vinh danh Ta nữa". Đám đông đứng đó 
nghe thấy và nói đó là tiếng sấm. Kẻ khác lại rằng: "Một thiên thần nói với 
Ngài". Chúa Giêsu đáp: "Tiếng đó phán ra không phải vì Ta, nhưng vì các 
ngươi. Chính bây giờ là lúc thế gian bị xét xử, bây giờ là lúc thủ lãnh thế 
gian bị khai trừ và khi nào Ta chịu đưa lên cao khỏi đất, Ta sẽ kéo mọi 
người lên cùng Ta". Người nói thế để chỉ Người phải chết cách nào. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Thiên Chúa cứu chuộc thế gian bằng tình yêu 

(Suy niệm của Noel Quesson) 
“Phần tôi, một khi được nâng lên khỏi mặt đất. Tôi sẽ kéo mọi người lên 
với Tôi”. 

Năm 1941, một tù nhân đã trốn khỏi nhà tù Auschwits của Đức quốc xã. Đó 
là một nhà tù nổi tiếng khủng khiếp, và đã có quy định là nếu một người trốn 
trại thì sẽ có mười người khác thế mạng. Giám thị trại giam tập họp tù nhân 
lại và đếm ra 10 người. Một trong đám mười người bị tử thần điểm danh 
này bỗng òa khóc: “Trời ơi, vợ tôi, con tôi! Tôi sẽ không bao giờ gặp lại họ 
nữa!”. Cha Maximiliano Kolbe cũng là tù nhân ở trại lúc đó, nghe tiếng 
than của người tù. Cha động lòng thương, Ngài tiến lại kéo anh tù ra, và 
đứng vào chỗ anh cho đủ mười người. Cha Kolbe và 9 bạn tù bị bỏ đói hai 
tuần lễ và kết thúc cuộc sống bằng một mũi tiêm thuốc độc. Xác họ được 
hỏa táng và sử dụng như phân bón. 

Người tù thoát chết tên là Francis Gap Wniczek kể lại chuyện này. Anh nói 
sau cái chết của Cha Kolbe, tinh thần trại giam thay đổi hẳn. Mọi người đối 
xử với nhau rất thân ái, chia sẻ từng mẩu bánh, từng muỗng canh, ai cũng 
cảm phục và muốn noi gương vị Linh mục dòng Phanxicô, đã hy sinh mạng 
sống để cứu một người anh em. 

Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong Thánh cho Cha Kolbe vào 
tháng 10 năm 1983, và đặt Ngài làm bổn mạng của thời đại khó khăn. Giáo 
Hội mong ước các tín hữu noi gương Cha Kolbe, và cũng là noi gương 
Chúa Giêsu, sẵn sàng hy sinh cho anh em đồng loại. 

Chúa Giêsu đã chọn cái chết trên thập giá vì chúng ta. Chúng ta là những tội 
nhân đáng phải chết, mà Chúa đã chết thay cho chúng ta. Chúa chết để biểu 
lộ tình yêu tột đỉnh của Người đối với ta như Người đã nói: Không có tình 
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yêu nào lớn lao bằng hy sinh mạng sống vì người mình yêu. 

Chúa Giêsu cũng có nhân tính, cũng là người như chúng ta, cũng biết đau 
khổ và cái chết là tận cùng của đau thương. Chúa cũng thấy ngại ngùng lo 
sợ, cơn hấp hối đã bắt đầu: “Tâm hồn Ta xao xuyến”, “Xin Cha cứu con 
khỏi giờ này”. Nhưng Chúa can đảm trở lại ngay. Nhưng không, “Con tới 
chính vì giờ này. Lạy Cha xin làm vinh quang Cha”. 

Đường khổ giá không phải chỉ dành cho Chúa. Các Môn đệ Chúa phải hy 
sinh vì anh em, để chứng tỏ mình yêu thương mọi người, có vậy mới chứng 
tỏ được rằng mình yêu Chúa. 

Can đảm bước theo Chúa trên đường Thánh giá là xây dựng vinh quang cho 
mình mai sau. Lời Chúa và cuộc sống của Chúa đã bảo đảm điều đó. 

Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trên đường theo Chúa hôm nay, biết 
sẵn sàng chia sẽ cuộc sống với những người anh chị em đau khổ. 

SỐNG ĐẠO 
LIÊN ĐỚI 
Đây là một câu chuyện có thật tại Indonesia.  

Trong phòng xử án, vị chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc 
của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải 
bồi thường 1 triệu Rupiah cho người chủ khu đất trồng khoai mì. Lời bào 
chữa của bà cho việc đã trót ăn cắp khoai mì, ấy là vì gia đình bà quá nghèo, 
người con trai lại bị bệnh nặng, còn đứa cháu thì suy dinh dưỡng trầm trọng 
vì đói. 

Thẩm phán thở dài và nói: “Xin lỗi, thưa bà...” Ông ngưng giây lát, nhìn 
ngắm bà cụ đói khổ: “Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của 
pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu 
Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải 
ngồi tù 2 năm rưỡi.” 

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo ?!?  

Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp: “Nhưng tôi cũng là người đại diện của 
Công Lý. Tôi tuyên bố với tất cả những công dân nào đang có mặt trong 
phiên toàn này, kể cả chính tôi và các vị công tố viên, mỗi người phải nộp 
phạt số tiền 50.000 Rupiah, vì trách nhiệm sống trong một thành phố văn 
minh giàu có như thế này mà lại để cho một bà cụ già phải đi ăn cắp vì cháu 
mình bị đói và bệnh tật.”  



 4

Nói xong, ông cởi mũ của mình ra và đưa 
cho cô thư ký: “Cô hãy truyền chiếc mũ này 
đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa hết 
cho bị cáo”. 

Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu 
Rupiah tiền quyên góp, trong đó có phần 
của chính vị quan tòa, của cả mỗi người 
trong số các công tố viên buộc tội bà, một số 

nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường cho người chủ 
vườn… Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên toà trong niềm hạnh phúc của tất 
cả mọi người. 

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì 
tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng 
ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để 
phán xét. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Giáo Hội Công Giáo giữa lòng xã hội Cuba 

Phỏng vấn Đức Hồng Y Jaime Ortega, Tổng Giám Mục La Habana 
Thứ sáu 23-3-2012 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã lên đường công 
du Mêhicô sau đó ngày 26-3-2012 ngài sẽ viếng thăm Cuba.  

Đây là lần thứ hai một vị Giáo Hoàng đến viếng thăm dân nước Cuba. 
Chuyến viếng thăm đầu tiên do Đức Gioan Phaolô II thực hiện hồi năm 
1998 đã mở ra giai đoạn mới khiến cho tương quan giữa nhà nước và Giáo 
Hội bớt căng thẳng hơn. Đáp lại lời mời gọi của Đức Gioan Phaolô II Giáo 
Hội Cuba đã dấn thân thăng tiến một nền văn hóa đối thoại và hòa giải. Tuy 
nhiên bầu khí xã hội Cuba vẫn căng thẳng. Trong các ngày 18-20 tháng 3 
năm 2003 chủ tịch Fidel Castro ra lệnh bắt giam 75 người bất đồng chính 
kiến với nhà nước gồm các thi sĩ, nhà báo, văn sĩ, trí thức phê bình nhà 
nước. Qua một vụ xử án sơ sài chính quyền đã đưa ra các bản án nặng nề 
khiến cho dư luận thế giới phẫn nộ. 

Tháng 7 năm 2006 vì đau yếu chủ tịch Fidel Castro tạm nhường quyền cho 
em là ông Raul Castro. Ngày 20 tháng 2 năm 2008 Đức Hồng Y Tarcisio 
Bertona Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh đến thăm Cuba và trao cho chủ tịch 
Fidel Castro một bức thư kêu gọi hòa giải. Ngày hôm sau ông Fidel Castro 
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tuyên bố chính thức từ chức để cho em làm chủ tịch nước. 
So sánh với tình hình cách đây 14 năm, Giáo Hội công giáo Cuba đã có 
nhiều tiến triển lớn. Số linh mục từ 200 lên đến 360 vị. Bên cạnh đó Giáo 
Hội có 1000 tu sĩ nam nữ. Nhân lực của Giáo Hội bảo đảm các sinh hoạt của 
600 giáo xứ trong 8 giáo phận và 3 tổng giáo phận. Ngoài ra Giáo Hội cũng 
điều khiển 12 trung tâm đào tạo và 27 trung tâm bác ái xã hội. Giáo Hội hiện 
diện nhiều hơn trong cuộc sống xã hội với các sinh hoạt in ấn và các trung 
tâm thảo luận, trong đó có trung tâm văn hóa Felix Varela. Các tuần lễ xã 
hội do Giáo Hội tổ chức rộng mở cho tất cả mọi người với mục đích cống 
hiến không gian cho mọi trình bầy thảo luận, gặp gỡ trao đổi các vấn đề liên 
quan tới mọi lãnh vực cuộc sống xã hội Cuba. 

Giáo Hội muốn thay đổi cái luận lý của sự đụng độ bằng thứ luận lý của sự 
gặp gỡ, đối thoại, tôn trọng, khoan nhượng và chung sống. Trong các năm 
qua từ cả hai phía nhà nước và xã hội dân sự nảy sinh các nhóm có tinh thần 
cải tiến và từ từ trưởng thành, chấp nhận đối thoại. Trong khi các nhóm thủ 
cựu cứng nhắc đối nghịch với mọi thay đổi tìm cách cản trở họ, thì các cải tổ 
kinh tế và kiểu lãnh đạo thực tế của ông Raul Castro khích lệ họ và khiến 
cho phe chủ trương rộng mở lớn mạnh. Một trong các dấu chỉ của sự thay 
đổi đó là sự kiện chủ tịch Raul Castro đã tuyên bố các ngày Đức Thánh Cha 
viếng thăm Cuba là lễ nghỉ trên toàn quốc. 

Sau đây chúng tôi xin gửi tới qúy vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y 
Jaime Ortega, Tổng Giám Mục La Habana về vai trò của Giáo Hội công 
giáo giữa lòng đất nước Cuba. Đức Hồng Y Jaime Ortega y Alamino sinh tại 
Matanzas năm 1936. Gia nhập chủng viện năm lên 19 tuổi, thầy Jaime 
Ortega thụ phong linh mục năm 1964. Giữa các năm 1966-1967 cha Ortega 
đã bị tù trong trại lao động quân đội tại Camaguey với nhiều linh mục tu sĩ 
trí thức khác. Năm 1981 Tòa Thánh chỉ định Đức Cha làm Tổng Giám Mục 
thủ đô La Habana, và Đức Gioan Phaolô II đã vinh thăng ngài làm Hồng Y 
năm 1994. 

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, ý tưởng chuyến viếng thăm này của Đức Thánh Cha 
đã nảy sinh như thế nào? 

Đáp: Ngay từ khi mới lên giữ chức vụ Chủ Chăn Giáo Hội hoàn vũ, Đức 
Thánh Cha Biển Đức XVI đã bảy tỏ ước muốn chấp nhận lời mời mà Giáo 
Hội và cả nhà nước Cuba đã mau mắn gửi đến Đức Thánh Cha xin ngài đến 
viếng thăm Cuba. 
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Nhân chuyến viếng thăm Tòa Thánh lần đầu tiên của tôi, Đức Thánh Cha đã 
cho biết các dè dặt của ngài, vì tuổi tác khiến cho ngài phải hạn chế việc di 
chuyển xa như vậy. Nhưng trong các cuộc gặp gỡ sau đó, trong thời gian 
này Đức Thánh Cha đã viếng thăm Brasil, Phi châu và cả Australia nữa, khi 
tôi lập lại lời mời ngài đến thăm Cuba, Đức Thánh Cha luôn trả lời ”Nếu 
Chúa muốn”, cho tới hồi tháng 8 năm ngoái. Ngài vẫn có ý định viếng thăm 
Cuba nên đã lồng chuyến viếng thăm vào chuyến công du Mêhicô. 
Hỏi: Quyết định này của Đức Thánh Cha có ý nghĩa gì đối với Giáo Hội và 
dân nước Cuba, thưa Đức Hồng Y? 

Đáp: Sự kiện Đức Thánh Cha đã muốn đến viếng thăm Cuba trong dịp kỷ 
niệm 400 năm tìm thấy tượng Đức Mẹ Bác Ái, Bổn Mạng của dân nước 
Cuba, và cùng với toàn dân Cuba hành hương đến đền thánh Đức Mẹ Mỏ 
Đồng, nhân chuyến công du mục vụ Mêhicô, thì đây là một vinh dự và là 
dấu chỉ sự chú ý đặc biệt của ngài đối với Giáo Hội và đất nước Cuba. Lý do 
là vì Cuba là một nước bé nhỏ so sánh với các quốc gia khác tại châu Mỹ 
Latinh. 
Hỏi: Như vậy đây thực sự là một biến cố lịch sử, có đúng thế không thưa 
Đức Hồng Y? 

Đáp: Đúng thế. Đề tài của chuyến viếng thăm ”Người hành hương của Đức 
Ái” có một ý nghĩa sâu xa đối với mọi người dân Cuba, công giáo cũng như 
không công giáo. Lòng sùng kính đối với Đức Bà Bác Ái rất phổ biến trong 
toàn nước Cuba, vì nó vừa là một biểu tượng công giáo vừa là một dấu chỉ 
căn tính quốc gia của Cuba. 

Hỏi: Mười bốn năm đã trôi qua kể từ chuyến viếng thăm của Đức Giáo 
Hoàng Gioan Phaolô II, đã có gì được thay đổi tại Cuba thưa Đức Hồng Y? 
Đáp: Hai chuyến viếng thăm xảy ra trong hai lúc khác nhau của lịch sử 
Cuba. Đã có các thay đổi bên trong chính quyền Cuba: một quốc trưởng 
mới, các bộ trưởng và các nhân viên mới, các cải tổ kinh tế dự kiến việc tái 
phân chia đất đai cho các nông dân, việc tạo ra các cơ sở kinh doanh tại 
nông thôn cũng như thành thị, các hợp tác xã tư và các thay đổi khác tạo 
thuận lợi cho sáng kiến tư nhân và công ăn việc làm tự lập, trong lãnh vực 
phục vụ cũng như trong lãnh vực sản xuất. 

Hỏi: Như vậy Đức Hồng Y đánh giá các cải tổ này như thế nào? 
Đáp: Các cải cách kinh tế đã được đề ra là những điều thiết yếu không thể 
thiếu và cũng không thể quay trở lại đàng sau được nữa. Sự chậm chạp trong 
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việc thi hành các cải tổ này là lỗi của các kháng cự và nạn bàn giấy rườm rà 
và việc cần thiết phải thay đổi não trạng, là điều khó mà có ngay được. 

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, vậy trên bình diện tôn giáo thì đã có các thay đổi 
nào? 

Đáp: Cả trên bình diện này cũng có một sự khác biệt lớn, nhất là liên quan 
tới mức độ mà việc công khai diễn tả đức tin đã đạt được trong các năm qua, 
một phần chính là nhờ chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô II. Con số 
các linh mục và tu sĩ gia tăng. Một đại chủng viện quốc gia mới đã được xây 
trong thủ đô La Habana. Giáo Hội cũng có các in ấn khác nhau được phổ 
biến và đánh giá cao. Con số các ứng sinh linh mục gia tăng. Giáo Hội cũng 
có thể sử dụng các phương tiện truyền thông mặc dù một cách chưa có hệ 
thống; và các biểu lộ đức tin công khai trở thành việc bình thường. Bằng 
chứng là chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ Bác Ái Mỏ Đồng tại khắp nơi 
trong toàn nước Cuba trong suốt 15 tháng trời vượt qua hơn 30.000 cây số 
đường dài. Chuyến thánh du của tượng Đức Mẹ đã thu hút sự chú ý của 
hàng triệu người dân Cuba. Sự tham dự của tín hữu đã thật là ngoại thường 
trên bình diện số người tham gia cũng như trên bình diện phẩm chất là lòng 
hăng say sốt sắng. Đề tài tôn giáo không còn là cái gì cấm kỵ hay một sự 
kiện thuộc lãnh vực cá nhân nữa. Đức tin có một chiều kích và sự hiện diện 
công cộng, xã hội. 

Hỏi: Thưa Đức Hồng Y, hồi năm 2010 Giáo Hội đã nắm giữ vai trò trung 
gian cho việc trả tự do cho một nhóm tù nhân chính trị. Đức Hồng Y đã là 
một trong các nhân vật làm trung gian này, có đúng thế không? 

Đáp: Vâng, đúng thế. Chính nhà nước Cuba đã xin Giáo Hội làm trung gian 
liên quan tới vấn đề tù nhân chính trị, khi các tù nhân chính trị yêu cầu chủ 
tịch Raul Castro có thái độ đúng đắn đối với các bà vợ và các bà mẹ của họ 
biểu tình yêu cầu nhà nước trả tự đo cho chồng con của họ. Chủ tịch Castro 
đã lập tức xin Giáo Hội làm trung gian với các thân nhân của các tù nhân 
chính trị. Các phụ nữ này không chỉ yêu cầu nhà nước cải tiến các điều kiện 
sống của chồng con họ, mà còn đòi hỏi phải trả tự do cho họ nữa. Và chính 
quyền đã quyết định trả tự do cho họ, một cách từ từ. Một số các tù nhân đã 
di cư sang Tây Ban Nha, trong khi 12 người khác ở lại Cuba. Vấn đề ban 
đầu chỉ liên quan tới 53 tù nhân bị bắt giữ trong ”Mùa xuân đen” năm 2003, 
nhưng sau cùng đã kết thúc với việc trả tự do cho 130 tù nhân. Và như thế 
trong nhà tù không có các tù nhân chính trị nữa. 
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Hỏi: Hồi năm ngoái 2011 đã có một vụ ân xá khác nữa cho các tù nhân, có 
phải vậy không thưa Đức Hồng Y? 

Đáp: Vâng, hồi trước lễ Giáng Sinh năm ngoái, để mừng chuyến viếng thăm 
của Đức Thánh Cha và để cử hành Năm Thánh, chủ tịch Raul Castro đã ân 
xá cho gần 3.000 tù nhân thường phạm vì lý do nhân đạo và nhờ lời yêu cầu 
của Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Kitô khác. Giáo Hội đánh giá tích 
cực sự kiện nhà nước đã xin tham dự vào tiến trình này. 

Hỏi: Và đó đã là một sự tham dự chưa từng có... 

Đáp: Sự hiện diện và sự tham dự của Giáo Hội vào các lãnh vực xã hội của 
đất nước là một cái gì hoàn toàn mới mẻ so với thời Đức Gioan Phaolô II 
viếng thăm Cuba cách đây 14 năm. Nhà nước tham dự để khiến cho Giáo 
Hội có thể chuẩn bị tiếp đón Đức Thánh Cha Biển Đức XVI với một ý thức 
sâu xa hơn về ý nghĩa sứ mệnh của Đức Giáo Hoàng trong Giáo Hội cũng 
như ý nghĩa chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha. 
(Avvenire 18-3-2012) 

Linh Tiến Khải  

Vatican nghiên cứu phong thánh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận  

HÀ NỘI (NV) -Một phái đoàn của Tòa Thánh Vatican đến Việt Nam từ ngày 
23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 2012 để thu thập chứng cứ, chuẩn bị 
cho việc phong thánh cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. 

 
Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. 

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời năm 2002 tại Vatican, thọ 74 tuổi. Ngài 
đã bị CSVN bắt giam 4 tháng sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ năm 
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1975. Trước đó, ngài đã được Tòa Thánh cử làm phó tổng giám mục, Tổng 
Giáo Phận Sài Gòn, với quyền thừa kế từ ngày 23 tháng 4 năm 1975. 

Cố Hồng Y Thuận đã viết nhiều tác phẩm rao giảng tín lý Công Giáo. Khi ở 
trong tù, ngài viết lại những cảm nghiệm trong đời sống tâm linh ở mặt sau 
những tờ lịch cũ. Ngài ra khỏi tù ngày 23 tháng 11 năm 1988 và năm sau 
được nhà cầm quyền Việt Nam cho phép sang Úc thăm cha mẹ rồi sang 
Roma triều kiến Giáo Hoàng. 

Năm 1989 ngài được giải phẫu điều trị ung thư tiền liệt tuyến ở Hà Nội rồi 
năm sau được cho phép sang Roma điều trị tiếp. Tuy nhiên, khi chữa bệnh ở 
Roma, nhà cầm quyền Việt Nam loan báo không cho phép ngài quay về 
nước. 

Tại Vatican ngài được Ðức Giáo Hoàng John Paul II bổ nhiệm làm phó chủ 
tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hòa Bình năm 1994. Ðến năm 
1998 thì được cử làm chủ tịch hội đồng thay thế Hồng Y Y.R. Etchagaray 
nghỉ hưu. Ngày 21 tháng 1, 2001 ngài được phong hồng y. 

Trước khi qua đời vì bệnh ung thư, từng có một số nhận định cho ngài là 
một trong số ít các vị hồng y của Tòa Thánh có thể được đề cử làm Giáo 
Hoàng khi Ðức Giáo Hoàng John Paul II qua đời. 

Ngài đã du hành tới nhiều quốc gia, giảng thuyết tín lý Công Giáo qua các 
trải nghiệm của mình, đặc biệt sự lạc quan, yêu thương đồng loại ngay cả 
những ngày tù tội. Một câu nói của ngài với những kẻ bỏ tù ngài được kể lại 
là “Cho dù các anh giết tôi, tôi vẫn yêu thương các anh. Tại vì Chúa Ki Tô 
đã dạy tôi phải yêu thương tất cả mọi người, cả những kẻ thù. Nếu tôi không 
làm như vậy, tôi không đáng được gọi là Kitô hữu.” 

Năm năm sau khi Hồng Y Thuận qua đời, tiến trình phong thánh cho ngài đã 
được Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình của Tòa Thánh tiến hành. 

Ngày 18 tháng 9 năm 2007, khi mở án phong Chân Phước cho cố Hồng Y 
Thuận, Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI ca ngợi rằng “Hồng y Nguyễn Văn 
Thuận là một người hy vọng, đã sống hy vọng và phổ biến hy vọng nơi tất 
cả mọi người mà hồng y gặp. Chính nhờ năng lực tinh thần ấy, hồng y đã 
chống lại được tất cả những khó khăn về thể xác và tinh thần. Niềm hy vọng 
đã nâng đỡ ngài như một giám mục bị cô lập suốt 13 năm trời cách biệt với 
cộng đồng dân Chúa của ngài. Niềm hy vọng đã giúp ngài nhận thấy, trong 
sự vô lý của các biến cố xảy ra cho ngài, một kế hoạch của Chúa Quan 
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Phòng - Ngài không hề được xét xử trong suốt thời gian bị giam cầm”. 

Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã được 5 tổ chức và nhóm giáo dân Công Giáo 
đệ đơn xin phong thánh cho ngài gồm: Hội Ðồng Giáo Hoàng về Công Lý 
và Hòa Bình; Quỹ Thánh Mathêu tưởng niệm Ðức Hồng Y Nguyễn Văn 
Thuận; Hội Quan Sát Quốc Tế Ðức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận về Học 
Thuyết Xã Hội Công Giáo; Thân nhân và bạn hữu Ðức Cố Hồng Y Nguyễn 
Văn Thuận; và Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam ở Roma. 

  

 
Bức họa sơn dầu (1.5mx2.5m) do họa sĩ nổi tiếng người Úc, 
Paul Newton vẽ. Bức họa mô tả cảnh Ðức cố Hồng Y Nguyễn 
Văn Thuận dâng thánh lễ trong lúc đang bị giam cầm trong 
nhà tù CSVN. Bức họa hiện đang được treo trong nguyện 
đường Domus Australia của Giáo Hội Úc. Ðức Giáo Hoàng 
Bênêđictô XVI đã dừng lại đọc kinh trước tấm hình này trong 
buổi lễ khánh thành nguyện đường kể trên.  

Phái đoàn Tòa Thánh sẽ tới 3 nơi là Sài Gòn, Nha Trang và Hà Nội để nghe 
các nhân chứng từng có cơ hội gặp ngài để trình bày gương mẫu và “chứng 
tá anh hùng” của cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. 

Bản tin thông báo phái đoàn Vatican đến Việt Nam điều tra để hoàn tất tiến 
trình phong thánh cho cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đăng tải trên trang 
mạng của Tổng Giáo Phận Sài Gòn, Giáo Phận Nha Trang và Tổng Giáo 
Phận Hà Nội hoàn toàn không đề cập gì tới 13 năm ở tù không án của ngài, 



 11

mà chỉ liệt kê tóm tắt một số chức vụ trong đời tu sĩ của ngài. 

Nếu được phong thánh, cố Hồng Y Thuận là người Việt Nam đầu tiên được 
phong thánh mà không phải là người tử vì đạo. 

Hai mươi bốn năm trước, ngày 19 tháng 6 năm 1988, Ðức Giáo Hoàng John 
Paul II đã cử hành lễ Phong Thánh cho 117 Thánh Tử Ðạo Việt Nam chết 
trong thời kỳ cấm đạo Công Giáo ở các thế kỷ 18 và 19 tại Việt Nam. 

Cộng đoàn Công Giáo Việt Nam ở Houston được ca ngợi với đức Giáo 
Hoàng 
TRẦN MẠNH TRÁC 

Đức Giáo Hoàng Benedict XVI đã tỏ lộ sự 
"vui mừng được nghe" rằng Giáo hội Công 
giáo đang phát triển nhanh chóng ở Texas. 
 
Theo lời Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo, 
Tổng Giám Mục của Galveston-Houston, 
thì việc mà Đức Giáo Hoàng đã chú ý cách 
đặc biệt là "vùng Texas cuả chúng tôi là 
một khu vực ở Hoa Kỳ mà dân số Công 
Giáo không những đang phát triển mà còn 
phát triển cách rất hùng hậu". 

Đức Hồng Y DiNardo và 21 giám mục khác từ Texas, Arkansas và 
Oklahoma đã vừa hoàn thành sáu ngày viếng thăm 'Ad Limina Apostolorum' 
tại Roma. Cuộc viếng thăm bao gồm cuộc hành hương đến các ngôi mộ của 
Thánh Phêrô và Thánh Phaolô và nhiều cuộc họp với những bộ phận hành 
chánh của Vatican để thảo luận về hiện trạng trong các giáo phận. 

Các giám mục đã nhóm họp với Đức Giáo hoàng Benedict XVI ba lần. 
Riêng Đức Hồng Y DiNardo, cũng là người đứng đầu ủy ban phò sự sống 
của các giám mục Hoa Kỳ, đã trình bày những thay đổi về dân số của Giáo 
Hội Công Giáo trong toàn thể khu vực với Đức Giáo Hoàng. 

Ngài lưu ý rằng 25 năm trước đây, Houston chỉ có một tỷ số Công Giáo vào 
khoảng 12%, nhưng ngày nay thì tỷ số đó đã tăng gấp đôi. 

Số tăng trưởng chủ yếu nhờ vào di dân, đến từ các vùng khác của Hoa Kỳ 
như vùng Trung Tây, vùng Đông Bắc và cũng từ các quốc gia khác từ châu 
Mỹ La Tinh. 
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Với một sự đa dạng sắc tộc như vậy, những lễ Chuá Nhật trên toàn giáo 
phận đã được cử hành bằng 18 ngôn ngữ khác nhau. 

"Ngoài Orange County của California ra thì Houston có một dân số Việt 
Nam lớn nhất, "Đức Hồng Y DiNardo giải thích. "Tại thành phố Houston có 
135.000 người Việt trong đó có khoảng 30.000 người là Công Giáo. Con số 
này đang tăng lên vì có nhiều người theo Phật giáo đã gia nhập đạo Công 
giáo." 

Ngài mô tả đây là một xu hướng "rất đáng chú ý", nhờ vào cường độ đức tin 
và sự thực hành việc sống đạo cuả người Công giáo Việt Nam. 

Đức Hồng Y DiNardo cho biết "làn sóng du nhập khổng lồ" của những sắc 
dân từ khắp mọi nơi trên thế giới đã "đóng góp và làm giàu thêm hương vị 
rất tích cực của đạo Công giáo." Và kết quả là sự hình thành của một giáo 
hội mà "mọi người cảm thấy được chào đón." 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đàng Thánh Giá mùa Chay 

Trong suốt mùa chay giáo xứ tổ chức suy niệm Đàng Thánh Giá vào mỗi 
chiều thứ sáu vào lúc 7:00 pm, kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để 
cùng tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Kitô và được thêm sức mạnh 
vác Thánh Giá cuộc đời mình theo Chúa. 

Chương Trình Tam Nhật Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 

Thứ Năm Tuần Thánh ngày 5 tháng 4 năm 2012 

Thánh lễ đa ngôn ngữ vào lúc 7:00 pm 

Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 6 tháng 4 năm 2012 

Đàng Thánh Giá vào lúc 12: pm (English) 

Nghi Thức Suy Tôn Thánh Giá  

_ 6:00 pm: Spanish 

_ 7:30 pm: English 

Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 7 tháng 4 năm 2012 

Thánh Lễ Vọng Phục Sinh: 8:00 pm (English) 

CN Mừng Đại Lễ Phục Sinh ngày 8 tháng 4 năm 2012 

7: 30 am: English 
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9: 00 am: Spanish 

1: 30 pm: Vietnamese 

Tại Monteleone Meadows có 2 Thánh Lễ vào lúc 9:15 am & 11:15 am 

Đại Hội Giáo Lý & Tĩnh Tâm/ Cộng Đồng Công Giáo VN San 
Bernardino 

Địa điểm: Saint George Church 505 N Palm Ave. Ontario, CA 91762 

Hướng dẫn viên: Frère Trần An Phong 

Thời gian: Friday 3/30/2012 – Sunday 4/1/2012 

Chương Trình: 

Friday 3/30/2012 

5:50 pm – 10:00 pm: Hành Trang Cần Thiết để Phục Vụ Giới Trẻ 

Sarturday 3/31/2012 

9:00 am – 7:00 pm: Tĩnh Tâm Giới Trẻ: Walk with Me 

7:00 pm – 9:30 pm: Tĩnh Tâm Người Lớn: Phá Đổ Những Bức Tường Ngăn 
Cách 

Sunday: 4/01/2012 

10 am – 12:00 pm: Tại sao tôi phải đi lễ? 

1:00 pm – 3:45 pm: Những Yếu Tố Tạo Nên Một Gia Đình Vững Mạnh & 
Những Yếu Tố làm Đổ Vỡ Gia Đình 

4:00 pm: Thánh Lễ 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
PHẢI XƯNG TỘI CÁCH NÀO CHO ĐƯỢC XỨNG ĐÁNG LÃNH 
NHẬN ƠN THA THỨ CỦA CHÚA QUA BÍ TÍCH HÒA GIẢI ? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Một thực trạng đáng buồn trong Giáo Hội ở khắp mọi nơi ngày nay là có rất 
ít người đi xưng tội cuối tuần như xưa.. 

Có lẽ vì người ta không còn ý thức đúng được về sự tội và nguy hại của tội. 
Cho nên người ta không thấy cần thiết phải xưng tội để không những được 
tha các lỗi đã phạm vì yếu đuối con người mà còn được thêm ơn giúp sức 
canh tâm đời sống tâm linh để sống gắn bó, mật thiết hơn với Chúa là Cha 
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cực tốt cực lành. Chúa yêu thương hết mọi người, nhưng rất chê ghét mọi tội 
lỗi, vì  tội lỗi  đi ngược lại với  bản chất thiên hảo và tình thương của Người. 
I-  Thực tế của tội. 

Trước hết, chúng ta cần nhận diện thực tế của tội trong đời sống cá nhân, gia 
đình, cộng đoàn xã hội và quốc tế. 

Trên bình diện cá nhân, những tội như oán thù, ghen ghét, bêu xấu đời tư 
của người khác, lỗi đức bác ái, lỗi luật công bằng, dâm đãng và ngoại tình, 
trộm cướp , giết người, bỏ vạ  cáo gian, tôn thờ vật chất và vui thú vô luân 
 v.v… là những tội mà biết bao nhiêu người - trong đó có người Công giáo - 
đã và đang phạm, nhưng không biết hay cố tình không muốn biết đó là tội 
rất nặng phải xa tránh để xứng đáng là người có đức tin, là con cái Chúa 
sống giữa bao nhiêu người vô thần khác. 

Như thế, chúng ta phải nhìn nhận  tội lỗi là một thực tế không ai có thể chối 
cãi được trong đời sống cá nhân, gia đình, xã hội và  thế giới. Cụ thể, nạn 
phá thai hằng năm giết hơn một triệu thai nhi ở Mỹ là điển hình cho một tội 
ác ghê sợ của con người ngày nay chống lại Thiên Chúa là nguồn mạch sự 
sống của mọi loài, mọi vật trên trần thế này. Nạn ly di cũng đang phá hủy 
hạnh phúc gia đình và mục đích hôn nhân mà Thiên Chúa đã thiết lập cho 
con người sống để cộng tác với  Chúa trong chương trình sáng tạo loài 
người cho đến mãn thời gian. Sau cùng,  nạn  cờ bạc và  mãi dâm  rất ghê 
tởm đang lộng hành ở khắp nơi trên thế giới .- đặc biết ở các quốc gia nghèo 
đói ( người dân đen thôi) và đầy  bất  công xã hội như Việt Nam, và Phi 
Châu.   Đây là một suy thoái đạo đức và luân lý rất nghiêm trọng, hầu như 
vô phương cứu chữa hay cải thiện, vì chính các chế độ cai trị  đó lại dung 
dưỡng để trục lợi cá nhân, làm giầu trên thân xác của phụ nữ và trẻ em, nạn 
nhân rất đáng thương của tội ác mãi dâm vô cùng khốn nạn. 

Trên bình diện quốc tế, các nước mạnh (Mỹ và khối NATO) đang phạm tội 
ác khi tiến đánh các nước nhỏ,  mượn  cớ đạo đức giả  là “bảo vệ người dân 
vô tội “ như đã đang diễn ra ở Lybia. Nhưng  các chánh quyền độc tài, hà 
khắc ở Bắc Hàn, Syria, Iran và Yemen đã đàn áp giết hại dân lành của họ  từ 
bao năm nay thì các nước lớn kia lại làm ngơ, không đem quân đến đánh để 
bảo vệ cho người dân lành đang là nạn nhân của  các chế độ độc tài, và vô 
cùng tàn bạo  đó !  Cả một Tổ chức quốc tế là Liên Hiệp Quốc cũng  đang 
trở thành  những kẻ câm điếc trước những bất công, phi lý, vô nhân đạo, tàn 
ác  đang được tiến hành ở nhiều nơi trên thế giới 
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Đó là điển hình cho các tội lỗi con người ngày nay đang phạm ở khắp mọi 
nơi, từ phạm vi cá nhân đến bình diện quốc gia và quốc tế. 

Như thể thử hỏi : có ai dám nói là mình không có tội ? Nếu ai dám nói như 
vậy, thì xin nghe lại  Thánh Gioan  sau đây : 

“ Nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội 

Chúng ta tự lừa dối mình 

Và sự thật không ở trong chúng ta.” ( 1 Ga  1: 8) 

Do đó,  thật cần thiết cho ai có niềm tin Thiên Chúa là Đấng “giầu tình 
thương và hay tha thứ”, nhưng chê ghét tội lỗi,  phải chạy đến với Chúa để 
xin Người tha thứ mọi tội lỗi đã trót phạm vì yếu đuối  của bản năng, vì 
gương xấu của môi trường sống và nhất là vì ma quỉ cám dỗ để mong biến 
con người thành thù nghịch  với Thiên Chúa. . 

Nhưng muốn được tha thứ thì phải biết sám hối, nghĩa là nhìn nhận mình là 
kẻ có tội và mong muốn  xin Chúa tha thứ và ban ơn nâng đỡ để  giúp xa 
lánh tội hầu bước đi trên con đường  hoàn thiện dẫn đến ơn cứu độ, vì “ Cha 
của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những 
kẻ bé mọn này phải hư mất.” ( Mt 18: 14) 

Chúa Giê su đã lập bí tích hòa giải và ban quyền tha tội trước hết cho các 
Tông Đồ và cho Giáo Hội ngày nay. Vậy muốn được tha thứ tội lỗi – trừ tội 
phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội hoàn toàn chối bỏ Thiên Chúa  thì 
không thể tha được, ( x. Mc 3: 28-29) còn các tội nặng , nhẹ  khác có thể 
được  tha qua bí tích hòa giải. 

II. Nhưng phải xưng tội cách nào để xứng đáng được ơn tha thứ ấy ? 

Trước hết, phải  thật lòng ăn năn sám hối , nhận biết tội mình đã phạm đến 
Chúa và  tha nhân. 

Về điểm này,  giáo lý của Giáo Hội dạy như sau: “Thống hối ăn năn là 
hành vi đầu tiên của hối nhân. Đó là một sự đau đớn của tâm hồn và 
ghết bỏ tội mình đã phạm với quyết tâm sẽ không phạm tội nữa trong 
tương lai.” ( x. SGLGHCG, số 1451) 

Sau  khi đã nhận biết tội mình đã phạm và thật lòng sám hối ăn năn,  hối  
nhân đi xưng tội với bất cứ linh mục nào đang có năng quyền giải tội ( linh 
mục nào bị tạm rút năng quyền (suspension of faculty) hay quen gọi là bị 
“treo chén” thì không được phép giải tội cho ai, trừ trường hợp nguy tử) 
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Khi xưng tội, hối nhân phải tránh 2 cực đoan  sau đây  : 

1-  Không được giấu tội, nhất là tội trọng (mortal sin): có nghĩa là phải 
thành thật nhìn nhận các tội mình đã sa phạm và thành thực xưng  mọi  tội 
dù tội đó là “xấu” khó nói ra cho linh mục biết. ( tội phạm điều răn thứ 6). 

Về điểm này Giáo lý Giáo Hội dạy như sau :” Thú nhận tội mình với linh 
mục là một phần chủ yếu của bí tích giải  tội. Các hối nhân phải kể ra 
tất cả các tội trọng mà mình biết đã phạm, sau khi xét mình cách 
nghiêm chỉnh, dù các tội này rất kín đáo và chỉ phạm đến hai Giới răn 
sau cùng của Bản Thập Giới (10 Điều răn), bởi vì đôi khi các tội này 
làm cho linh hồn bị trọng thương hơn hết và nguy hiểm hơn các tội ta 
phạm mà người khác biết rõ.. 

…Khi các tín hữu cố gắng xưng tất cả những tội mình nhớ được thì hẳn 
là đã đưa các tội mình ra để xin Chúa nhân từ tha thứ. Những ai làm 
cách khác và cố tình giấu  một vài tội, thì không đưa ra được điều gì 
đáng Chúa nhân lành tha thứ qua trung gian vị linh mục. 

Bởi vì “nếu bệnh nhân mắc cở (xấu hổ) không mở cho thầy thuốc xem 
vết thương của  mình thì y khoa không thể chữa lành những gì nó 
không biết.” ( X. SGLGHCG, số 1456, 1505) 

Nói rõ hơn, nếu cố ý giấu tội thì việc xưng tội sẽ  trở nên vô ích, vì không 
những tội cũ không được tha mà còn phạm thêm tội mới là “giấu tội” nữa. 
Tưởng cũng nên nhắc lại một lần nữa là mọi tội con người phạm đều xúc 
phạm đến Chúa trước tiên nên chỉ có Chúa tha thứ qua trung gian của linh 
mục mà thôi. Nói khác đi, ta xưng tội mình ra với Chúa chứ không phải với 
linh mục nên phải thành thật với Chúa khi xưng tội với linh mục là người 
nghe và  nhân danh Chúa Kitô (in personna Christi) để tha tội cho ta. Một 
điều quan trọng nữa cần nói thêm là do Ấn Tòa giải tội = Seal of confessions 
và theo Giáo luật số 983, thì linh mục tuyệt đối không được phép tiết lộ cho 
ai biết những gì hối nhân đã nói trong Tòa giải tội. Do đó, hối nhân phải an 
tâm về việc này để không ngần ngại xưng mọi tội nặng nhẹ đã phạm với 
lòng thống hối ăn năn để xứng đáng được Chúa tha thứ qua bí tích hòa giải. 

2- Cũng liên quan đến lòng thành thật khi xưng tội, hối nhân không 
được nói một cách tổng quát hay nói quanh co cách nào khiến linh mục 
không hiểu rõ tội của  mình.. 

Thí dụ: không thể xưng cách tổng quát như: phạm tội đánh người 3 lần, 



 17

phạm điều răn thứ sáu 4 lần, ăn cắp 5 lần  v,v. Đánh người có nhiều hình 
thức như đánh bạn bè, hàng xóm , hay đánh cha mẹ , đánh vợ, chửi chồng … 
Nếu đánh cha mẹ thì lỗi 2 giới răn thư 5 và thứ 4 . Phạm điều răn thứ 6 cũng 
có nhiều cách : phạm trong tư tưởng hay cả hành động một  mình, hay với 
người khác,  ngoại tình với vợ hoặc chồng của người khác hay lạm dụng 
tình dục trẻ  em (ấu dâm = sexual abuse of minors) hiếp dâm,  xem sách báo 
phim ảnh dâm ô, nói chuyện tục tĩu v.v. .Linh mục không muốn tò mò biết 
chi tiết của các tội này,  nhưng cần biết hình thức phạm tội để đưa ra những 
lời khuyên bảo thích hợp cùng với việc đền tội. 

Do đó, thí dụ  phải xưng : có phạm điều răn thứ 6 một mình trong tư tưởng 
và hành động một hay hai lần. hoặc ngoại tình với vợ người khác. Thế là đủ, 
không cấn nói thêm chi tiết nào khác. Lại nữa,  không rõ ràng, nếu chỉ xưng 
có lấy của người ta 3 lần. Phải nói rõ là lấy cái gì của ai. Cụ thể: vào tiệm 
bán đồ và lấy trộm một  đồng hồ đeo tay thì khác với vào nhà thờ lấy trộm 
tiền trong hòm tiền xin khấn, hay lấy Chén thánh (Chalice) để trong Phòng 
thánh (Sacristy) về bán. 

Cũng cần nói thêm là tội ăn cắp tiền hay đồ vật của ai thì phải trả lại cho 
người ta cách nào thích hợp chứ không thể đọc năm ba Kinh đền tội là xong 
được.  

Một điều rất quan trọng cần lưu ý liên quan đến bí tích hòa giải là xưng tội 
rồi, thì phải quyết tâm chừa tội, tức là thành tâm muốn canh tân đời sống 
thiêng liêng để nên hoàn hảo hơn hầu xứng đáng hưởng tình yêu và ơn cứu 
độ của Chúa Kitô, Đấng đã hy sinh chịu khổ nạn và chết để chuộc tội cho 
loài người. 

Đàng rằng bản tính con người là yếu đuối, nên rất khó để xa tránh các tội 
nặng, nhẹ. Tuy nhiên nếu ta có thiện chí muốn sống ngay lành và nhất là biết 
nương nhờ vào ơn Chúa nâng đỡ thì chắc chắn sẽ thắng được những trở 
ngại, những cám dỗ của bản năng, của  thế gian và  ma quỉ để sống theo 
đường lối của Chúa hầu được cứu rỗi như lòng Chúa mong muốn cho hết 
mọi người. ( x.1Tm 2: 4) 

Ngược lại, nếu không có thiện chí muốn cộng tác với ơn Chúa để xa tránh 
tội lỗi thì ơn Chúa cũng không thể giúp ai đứng vững được vì thiếu sự công 
tác của cá nhân . Và khi con người không thực tâm muốn công tác với ơn 
Chúa, thì Chúa cũng không thể cứu ai được dù công nghiệp cứu chuộc của 
Chúa Kitô là vô giá và đủ để cứu rỗi con người. Đủ đế cứu rỗi nhưng vẫn 
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cần sự cộng tác của con người để ơn cứu độ của Chúa được sinh hoa kết quả 
mỹ mãn nơi người ấy. 

Sau hết, không thể lợi dụng tình thương tha thứ của Chúa để  cứ phạm tội rồi 
lại đi xưng tội. Nếu cứ lấy cớ  Chúa yêu thương và tha thứ để không cố gắng 
chừa tội, cứ  buông chiều theo tính  xác thịt, theo gương xấu của xã hội mà 
làm những sự dữ, sự tội   thì công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô sẽ trở 
nên vô ích cho ai có cách sống hay thái độ đó.  Và  ai sống như vậy thì hãy 
nghe lại lời Chúa nghiêm khắc cảnh cáo sau đây: 

“Ta biết việc ngươi làm. Ngươi chẳng lạnh mà cũng chẳng nóng. Phải 
chi ngươi lạnh hẳn hay nóng hẳn đi.. Nhưng vì người hâm hâm chẳng 
nóng chẳng lạnh, nên Ta sắp mửa ngươi ra khỏi miệng Ta.” ( Kh 3: 15-
16) . 

Ước mong mọi người ý thức được sự nguy hại của tội lỗi và biết khôn ngoan 
dùng phương tiện cứu rỗi hữu hiệu là bí tích hòa giải để mưu ích cho phần 
rỗi của mình trong tinh thần  cộng tác với ơn Chúa để được cứu độ và sống 
hạnh phúc đời đời với Chúa trên Nước Trời mai sau. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Thạch 'Tak' Nguyễn, chàng trai vươn lên từ gia đình đổ vỡ 

Ngọc Lan  

WESTMINSTER (NV) - Từ một học sinh xuất sắc suốt những năm tiểu học 
cho đến lớp 11, kết quả học tập của em bỗng rớt xuống. Em không thể tập 

trung được đầu óc vào việc gì hết. Gia đình em tan vỡ. Ba mẹ em ly dị sau 
những năm dài liên tục cãi vã. Em xung đột với bạn trai của mẹ ngay trong 
ngôi nhà mình. Em sống trong những ray rứt, ngột ngạt của một đứa con 
trai đang ở giai đoạn chưa hẳn là người lớn và cũng chẳng phải là trẻ con. 

Trong hoàn cảnh như vậy, đứa học trò ở tuổi trăng tròn đó sẽ đi vào con 
đường gì, theo lẽ thường tình của cuộc sống? 

Một màu xám xịt trước tương lai của em - người ta có quyền nghĩ như vậy 
lắm chứ! 

Vậy mà em làm khác đi tất cả, trong sự ngỡ ngàng của những người quen 
biết em. 

Em là một trong năm người trẻ tuổi xuất sắc nhất được Tổng Thống Barack 
Obama vinh danh trong chương trình “Champions of Changes” tại Tòa 
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Bạch Ốc hôm Thứ Năm vừa qua 15/3/2012. 

Ðó là Thạch “Tak” Nguyễn, 23 tuổi, cựu sinh viên trường đại học UCLA, 
một cư dân của Little Saigon, đồng sáng lập tổ chức giúp đỡ cho những 
người vô gia cư và sinh viên nghèo mang tên “Swipes for the Homeless.” 

 
Tổng Thống Obama bắt tay Tak Nguyễn tại buổi vinh danh. 

Giúp người vô gia cư 

Bà Cúc Nguyễn, mẹ của người thanh niên ưu tú ấy và là một người thợ làm 
tóc ở Huntington Beach, nói trong xúc động, “Nghĩ đến Thạch, tôi vừa 
muốn cười lại vừa muốn khóc. Niềm vui tràn ngập trong tim. Nó làm mình 
hãnh diện và vui sướng quá!” Như hầu hết các bậc cha mẹ trong cộng đồng, 
cha mẹ của Tak vẫn còn gọi Tak bằng tên Việt Nam của em, “Thạch.” 

Trong khi đó, ba của Tak, ông Thống Nguyễn, một người thợ cắt tóc ở Santa 
Ana, cũng không thể nào nén được cảm xúc của mình, “Tôi không diễn tả 
bằng lời nói được. Không gì quý hơn những điều con tôi đã cho tôi hôm nay. 
Ðến giờ nếu có nhắm mắt tôi cũng an lòng bởi vì tôi có một đứa con quá 
tuyệt vời.” 

Từ Washington, DC, Tak nói qua điện thoại bằng giọng rất vui, “Tất cả chỉ 
mới một ngày trôi qua thôi, em vẫn chưa thể tin rằng chuyện này đã xảy ra. 
Em cứ suy nghĩ về nó và tối rồi em không có ngủ được. Nguyên ngày hôm 
nay em cũng không ăn được. Em vẫn còn bị ‘sốc’ chị à. Sẽ cần một ít thời 
gian nửa trước khi em nhận ra được chuyện gì đã xảy ra.” 

Tak cười, nghe rất hạnh phúc. 

Trong chương trình “Champions of Changes,” Tak được hơn 23,000 phiếu 
bình chọn, đủ để giành chiến thắng cho hành trình đến Washington, DC, để 
bao nhiêu triệu người nhìn thấy em qua màn ảnh truyền hình. Ngày Thứ 
Năm đó, chàng trai trẻ gốc Việt, có gương mặt rạng rỡ, nụ cười không tắt 
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trên môi, ngồi ngay phía bên tay phải của Tổng Thống Barack Obama, trong 
lúc ông nói chuyện vinh danh em và bốn người khác. 

Ngay sau khi chấm dứt bài diễn văn, tổng thống quay sang bắt tay chúc 
mừng Tak. 

Năm 2009, Tak Nguyễn cùng với Brian Pazeshki, một sinh viên cùng 
trường, đồng sáng lập tổ chức “Swipes for the Homeless.” 

“Swipe” có nghĩa là cà thẻ ăn. Tại đại học, sinh viên thường trả tiền ăn trước 
cho suốt mùa học. Mỗi khi ăn, họ phải cà thẻ để nhà trường trừ đi một bữa 
ăn. Tak cùng Brian kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách cà thẻ thêm một lần 
để dành bữa đó cho người vô gia cư. 

Mỗi lần cà thẻ như vậy, Tak nhận được 1 pound thực phẩm. Ðến nay, sau 3 
năm thực hiện chương trình này, “Swipes for the Homeless” được sinh viên 
cà thẻ cho khoảng 25,000 lần, tương đương 25,000 pound thực phẩm. 

Không chỉ dừng lại ở UCLA, “Swipes for the Homeless” giờ đây hiện diện 
tại nhiều trường đại học ở Hoa Kỳ và quốc gia khác, trong đó có UC 
Berkeley, USC, University of Texas at San Marcos, University of Paris, 
Pháp... 

Chuyện những người trẻ làm thiện nguyện trên đất nước này không phải là 
hiếm. Nhưng chuyện cậu bé Mỹ gốc Việt vươn lên từ những khó khăn của 
một gia đình đổ vỡ để sống, để học và để làm những công việc như thế lại là 
điều đáng để người ta suy nghĩ. 

 
Thạch Nguyễn và mẹ ngày tốt nghiệp đại học UCLA. 
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Vượt qua khủng hoảng 

Bà Cúc kể về thời gian “khủng hoảng tâm lý” của đứa con trai mình. 

“Tám năm về trước, khi vợ chồng tôi chia tay, Thạch chỉ mới 15 tuổi. Hai 
anh trai của Thạch đủ lớn để hiểu và chấp nhận tình cảnh của ba mẹ. Em trai 
Thạch còn nhỏ nên chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì. Chỉ có Thạch ở 
ngay tuổi 'teenager,' nó phản đối chuyện ba mẹ ly dị. Không nói ra, không 
hỗn hào, nhưng tôi biết nó giận tôi, bất mãn với tôi, khi nhìn thấy cảnh một 
mình ba nó ra khỏi nhà. Nó thương ba nó. Nó trở nên lạnh lùng và xa cách 
với mẹ.” 

Nhìn lại ngày tháng đó, Tak tâm sự: “Thật khó nói những cảm xúc của em 
khi đó. Em nghĩ ai ở vào hoàn cảnh đó cũng sẽ có những sự xúc động như 
vậy. Em không biết là em đúng hay sai khi những có những tình cảm như 
thế, chỉ biết là kết quả học tập của em tụt xuống, em không tập trung được 
vào chuyện gì hết. Em không làm được điều gì tốt ở trường lẫn trong đời 
sống.” 

Ông Thống nhớ lại: “Khi quyết định chia tay, cả hai chúng tôi đều thỏa 
thuận là cho dù có vấn đề gì thì đó cũng là chuyện giữa hai người lớn thôi, 
còn con cái thì tụi tôi vẫn phải có trách nhiệm lo lắng. Thế nên dù không 
sống trong nhà, hằng ngày tôi vẫn đưa Thạch đi học, vẫn chăm sóc cho nó.” 

Trong lúc đó, “sợ con hư,” mẹ Tak cũng cố gắng theo dõi con từng bước 
một, để “bù đắp cho con bằng tình thương của người mẹ đã không giữ được 
sự êm ấm của một gia đình.” Có điều, mẹ Tak vẫn không thể nào biết hết 
được chuyện con mình làm những gì, “thấy nó đi nhiều, đi đêm, cứ ngỡ nó 
giận mình nó bỏ đi chơi nên la nó.” 

Bị la, Tak chỉ nói, “Mẹ không biết con làm gì mà sao cứ la hoài vậy!” 

Không ai trong nhà biết được điều gì đã hun đúc trong lòng cậu con trai, trừ 
khi nghe chính Tak bộc bạch. 

“Mọi chuyện thay đổi khi em viết bài luận văn xin vào trường đại học 
UCLA. Trong bài, em nói em là một người biết cố gắng, biết đeo đuổi 
những mục đích. Em thông minh và có tiềm năng để trở thành một người 
tuyệt vời trong tương lai. Em xin mọi người hãy bỏ qua một năm học với 
điểm xấu của em bởi vì khi đó ba mẹ em trong giai đoạn ly dị, em muốn mọi 
người nhìn lại thành tích mà em đạt được suốt từ tiểu học, rồi cả những năm 
ở trung học. Em viết trong bài luận văn rằng được vào trường UCLA là ước 
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mơ của em, em muốn họ cho em một cơ hội. Và thật là may mắn khi họ 
nhận em vào. Em rất rất biết ơn về điều đó, vì em cứ nghĩ là mình sẽ không 
được nhận.” 

Cũng chính vì điều này mà Thạch Nguyễn nghĩ “em phải cố gắng thật nhiều, 
làm thật nhiều, em phải chứng tỏ cho bản thân mình và cho những người ở 
trường UCLA hiểu rằng họ không có quyết định sai. Em muốn bảo đảm là 
họ không có sự hối tiếc khi cho em vào học tại trường.” 

 
Thạch Nguyễn và cha ngày tốt nghiệp đại học. 

Niềm vui vào đại học  

“Ngày nó được nhận vào UCLA, lúc 3 giờ sáng, nó chạy vào phòng ngủ kêu 
tôi dậy, ôm tôi, và hai mẹ con cùng khóc. Mừng quá!” Chị Cúc kể lại trong 
nước mắt. “Con người ta vào đại học, đương nhiên là mừng, nhưng tôi 
mừng hơn nữa là vì cảm thấy mình bớt được mặc cảm tội lỗi không cho các 
con có được một gia đình trọn vẹn.” 

“Cả đêm đó tôi không ngủ được, cứ nằm khóc, cứ nghĩ, trời ơi, mẹ cám ơn 
con nhiều quá! Cứ nghĩ con mình hư, chứ không ngờ nó đi làm nhiều 
chuyện thiện nguyện để lấy điểm vào đại học,” chị nói tiếp. 

Trong suốt 4 năm đại học, Tak không nhận một khoản tiền nào từ gia đình, 
từ cha mẹ. 

Người cha kể: “Ngay từ lúc còn ở trung học, đến ngày Hè, nó nói tôi chở nó 
đi làm ở những tiệm fast food, cái gì nó cũng làm, không nề hà. Cuộc sống 
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chúng tôi là cuộc sống của dân lao động, không có dư dả, nhưng cũng không 
đến mức không lo được cho con, nhưng Tak lại không muốn phiền đến cha 
mẹ. Nên ngay khi vào đại học, là nó đã tự lo cho cuộc sống của nó. Làm cả 
ba việc cùng lúc, ngày ra trường nó lại còn dư tiền nữa.” 

Người mẹ xót xa nhớ lại: “Vào đại học, nó mừng vì như được thoát ra khỏi 
nhà, vì không còn phải kình nhau kịch liệt với bạn trai tôi. Ngay năm đầu 
tiên, nó đi làm thêm ca đêm, từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng, người ta trả cho $9 
một giờ. Nhìn nó xanh lè xanh lét, ốm nhom ốm nhách mà đau lòng. Nhưng 
có năn nỉ, la rầy, dỗ dành gì nó cũng dứt khoát đi làm kiếm tiền đi học.” 

Theo lời bà Cúc, chỉ có khi vào năm thứ hai, Tak nói sẽ “chỉ đi học, không 
đi làm,” và “ba mẹ phải cho con tiền xài, mỗi tháng $75, hai người được 
$150, vậy là đủ cho con rồi.” 

Cha mẹ xót con, mỗi tháng mỗi người gửi lên cho Tak $100. Vậy mà chỉ 
bốn tháng sau, “con có việc làm rồi, bài vở không khó như con tưởng. Ba 
mẹ đừng gửi tiền cho con nữa.” 

“Khi nó gửi về cho tôi tấm chi phiếu $400, tức là bằng số tiền bốn tháng tôi 
gửi cho nó, tôi khóc, thấy con mình sao mà nó trưởng thành và lớn quá!” bà 
Cúc lại nghẹn ngào. 

Tôi hỏi Tak, “Em làm những điều đó, để muốn chứng tỏ cho ba mẹ em biết 
rằng, không có họ, em vẫn có thể tồn tại và sống vững chãi?” 

“Không phải vì vậy đâu,” Tak trả lời ngay. “Khi ba mẹ em chia tay, có rất 
nhiều khó khăn trong tình thân thuộc nhưng chưa bao giờ, chưa một lần nào 
em nghĩ là em không cần ba mẹ. Ngay cả khi ba mẹ không dư dả, không 
giàu có để giúp cho em thì em vẫn không dám nghĩ là em không cần ba mẹ. 
Ba mẹ có thể không dư dả để giúp em về mặt tài chánh, tiền ăn, tiền học, 
tiền ở, tiền bill, nhưng ba mẹ đã cho em nhiều thứ khác. Ủng hộ em, lo lắng 
cho em.” 

Tak nói tiếp: “Mẹ em, như em đã nói, có thể không có tiền cho em đi học, 
nhưng mẹ nấu cơm khi em thèm ăn thức ăn Việt Nam, khi em bận quá, 
không có giờ để ăn, mẹ sẵn sàng dành thời gian nấu đồ ăn, chở lên trường 
cho em. Ba em cũng vậy. Chưa bao giờ em nghĩ em không cần ba mẹ em. 
Em rất cần và rất thương ba mẹ em. Ba mẹ là một phần rất lớn trong đời 
em.” 

Tôi lại hỏi, “Nhìn lại hình ảnh của một gia đình có ba mẹ chia tay, Tak có 
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suy nghĩ gì không?” 

Em cho biết, “Bây giờ thì em đã lớn hơn so với lúc đó, thật sự rất khó nói 
được điều gì khi quay nhìn lại. Chỉ biết là bây giờ em cảm thấy vui vì ba mẹ 
em ai cũng vui với cuộc sống hiện tại của họ. Mẹ rất hạnh phúc với cuộc 
sống của mẹ. Ba rất hạnh phúc với cuộc sống của ba. Và đó là điều quan 
trọng nhất đối với em bây giờ, thành ra cảm xúc của em hồi đó là gì không 
còn quan trọng nữa.” 

Ba thích không? Mẹ mừng không?  

Từ Tòa Bạch Ốc, Thạch Nguyễn gọi điện thoại về cho cha mình, kể chuyện 
được dẫn đi tham quan mọi nơi, và hỏi như một đứa trẻ thơ, “Ba có thích 
không ba?” 

“Không những ba thích, mà ba rất cám ơn con đã cho ba niềm hãnh diện 
này.” Người cha nghẹn ngào. 

“Thạch gọi cho tôi hỏi ‘Mẹ ơi, mẹ mừng không mẹ?’ Làm sao mà tôi không 
mừng được, mừng đến không ngủ được. Tôi cứ nghĩ làm sao con mình lại có 
thể lớn như vậy, vươn lên được như vậy. Tôi thấy tôi cảm phục con mình.” 
Người mẹ chia sẻ. 

Tak Nguyễn nói trước khi kết thúc cuộc trò chuyện, “Ðiều em muốn nói với 
bạn bè đồng trang lứa là vào đại học không chỉ cần lấy điểm tốt, mà đại học 
còn là nơi để mình gặp gỡ, học hỏi thêm bao điều mới lạ. Những kinh 
nghiệm sống không chỉ có trong bài vở, nó còn đến từ những điều mà em đã 
làm, các bạn đã làm, bất kỳ là việc gì, hãy làm bằng đam mê.” 

“Ðó là những gì làm cho em trở thành con người như hôm nay,” Tak kết 
luận. 

Tổ Chức Swipes for the Homeless   

Ðỗ Dzũng  

WESTMINSTER (NV) - Thạch “Tak” Nguyễn vừa được Tòa Bạch Ốc mời 
đến ngày Thứ Năm, 15 Tháng Ba, để vinh danh vì thành tích giúp hàng ngàn 
người vô gia cư (homeless) qua tổ chức bất vụ lợi “Swipes for the 
Homeless” do anh đồng sáng lập hồi năm 2009. 

“Tôi cảm thấy rất hồi hộp. Tối Thứ Bảy vừa qua, sau khi được tin, chúng tôi 
ôm nhau, la lên thật lớn 'chúng ta sẽ gặp tổng thống,'” anh Thạch “Tak” 
Nguyễn, cựu sinh viên đại học UCLA, hiện sống ở Westminster, nói với 
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nhật báo Người Việt. 

“Tòa Bạch Ốc cho biết có nhiều khả năng tôi sẽ được gặp tổng thống, nhưng 
không bảo đảm hoàn toàn. Thứ Năm này tôi sẽ biết,” anh Thạch nói tiếp. 

Theo thông báo của Tòa Bạch Ốc, Thạch “Tak” Nguyễn sẽ được vinh danh 
là một trong năm nhà lãnh đạo trẻ qua chương trình “Champions of Change” 
vì thể hiện vai trò lãnh đạo đặc biệt trong trường học. 

Hồi mùa Thu năm ngoái, Tòa Bạch Ốc phát động chương trình “Campus 
Champions of Change Challenge” do Tổng Thống Barack Obama đưa ra. 
Sau khi duyệt xét một số lượng kỷ lục những cá nhân được đề cử, Tòa Bạch 
Ốc chọn 15 người vào vòng chung kết. Sau đó, công chúng chọn ra năm 
người xuất sắc nhất. 

Và Thạch “Tak” Nguyễn là người Việt Nam duy nhất trong năm người này. 

Thạch “Tak” Nguyễn kể: “Tôi biết chương trình này qua Facebook và ghi 
danh tham dự hồi Tháng Mười Hai. Ðến cuối Tháng Hai, tôi biết mình lọt 
vào 15 hạng đầu. Ngày 5 Tháng Ba, một giám đốc trong Tòa Bạch Ốc gọi 
điện thoại, nói tôi là một trong năm người được chọn đi Washington, DC. Vị 
này còn nói là tổng thống bận quá nên không thể gọi cho tôi được.” 

“Giới trẻ luôn là thành phần chủ chốt tạo ra thay đổi. Tôi rất tự hào về 
những sinh viên này, và trường học của họ, trong việc phát triển cộng đồng 
khắp Hoa Kỳ,” Tổng Thống Barack Obama được thông báo Tòa Bạch Ốc 
trích lời nói. “Tôi hy vọng những thành tích sáng chói của họ sẽ khuyến 
khích tất cả mọi người cùng nhau xây dựng một nước Mỹ tốt đẹp hơn.”  

 
Những thùng thực phẩm của “Swipes for the Homeless” sắp được đem cho 

người vô gia cư. 
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Ngoài chuyện được mời vào Tòa Bạch Ốc, Thạch “Tak” Nguyễn có cơ hội 
làm việc với mtvU và MTV, làm những đoạn phim ngắn trình bày công việc 
của mình, và chương trình sẽ được phát hình trên mtvU và MTV.com, theo 
Tòa Bạch Ốc cho biết. 

“Trước lúc trả lời phỏng vấn nhật báo Người Việt, tôi được hai đài truyền 
hình NBC và CNN phỏng vấn,” Thạch “Tak” Nguyễn nói. 

“Swipes for the Homeless” 

Năm 2009, Thạch “Tak” Nguyễn cùng với Brian Pazeshki, một sinh viên 
cùng trường, đồng sáng lập tổ chức “Swipes for the Homeless.” 

Anh kể: “Lúc đó, tôi hoạt động trong nhiều tổ chức tại UCLA và gặp Brian, 
đề nghị lập ra một tổ chức giúp các sinh viên và người 'homeless.' 'Swipe' có 
nghĩa là cà thẻ ăn. Tại đại học, sinh viên thường trả tiền ăn trước cho suốt 
mùa học. Mỗi khi ăn, họ phải cà thẻ để nhà trường trừ đi một bữa ăn. Chúng 
tôi kêu gọi mọi người ủng hộ bằng cách cà thẻ thêm một lần để dành bữa đó 
cho người 'homeless.'” 

“Rồi chúng tôi làm việc với cơ quan phụ trách nhà ở và ăn uống của UCLA, 
xin chuyển những lần cà thẻ này sang thực phẩm. Mỗi lần cà thẻ là chúng tôi 
được 1 pound thực phẩm. Lần đầu thực hiện dự án này trong khóa học mùa 
Ðông 2009, chúng tôi được 400 lần cà thẻ. Khóa mùa Ðông năm ngoái, 
chúng tôi được 7,400 lần. Trong ba năm qua, chúng tôi được sinh viên cà 
thẻ cho khoảng 25,000 lần, tương đương 25,000 pound thực phẩm,” anh 
Thạch kể tiếp. 

Không chỉ ở UCLA, “Swipes for the Homeless” bây giờ hiện diện tại nhiều 
trường đại học ở Hoa Kỳ và quốc gia khác. 

“Chương trình của chúng tôi có mặt tại 10 đại học, trong đó có UC 
Berkeley, USC, University of Texas at San Marcos, University of Paris, 
Pháp...,” anh Thạch chia sẻ. “Riêng tại UCLA, chúng tôi có 15 sinh viên 
tình nguyện làm việc cho chương trình.” 
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Thành viên của “Swipes for the Homeless” chuẩn bị thực phẩm cho người 
vô gia cư. 

“Thực phẩm ngày nay rất đắt đỏ đối với một số sinh viên. Trong khi đó, số 
sinh viên 'homeless' ngày càng tăng. 'Swipes for the Homeless' ưu tiên giúp 
sinh viên trước. Kế đến, chúng tôi đưa thực phẩm đến những khu nhà cho 
người 'homeless' trong vùng,” anh Thạch cho biết. 

“Tôi lớn lên trong một gia đình Việt Nam ở Westminster, từng biết cuộc 
sống khó khăn như thế nào. Tôi từng làm ba việc trong lúc học đại học, tự 
trang trải mọi thứ. Ðó là do tôi học được từ gia đình tinh thần làm việc chăm 
chỉ. Những gì cha mẹ dạy tôi rất quan trọng. Nếu không, tôi sẽ không được 
như ngày hôm nay,” đồng sáng lập kiêm giám đốc tài chánh “Swipes for the 
Homeless” chia sẻ. 

Theo lời kể của Thạch “Tak” Nguyễn, anh đến Hoa Kỳ lúc 4 tuổi cùng với 
gia đình qua chương trình HO, vì cha anh là cựu sĩ quan QLVNCH. Sau khi 
tốt nghiệp trung học Marina, Huntington Beach, anh vào học ngành tâm lý 
tại UCLA, và vừa tốt nghiệp năm ngoái. Anh đã từng làm việc cho 
Disneyland và Target. 
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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   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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 951-473-0532  

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

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

Free 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 

Nhà Dư Phòng Cho Share 
Gần sòng bài PACHANGA's PALA 
Ưu tiên độc thân hoặc vợ chồng son 

Xin gọi: James 760-705-5524 

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 


