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TIN MỪNG 
Ga 3, 14-21 
"Thiên Chúa đã sai Con Ngài đến để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu 
độ". 

Khi ấy, Chúa Giêsu nói với Nicôđêmô rằng: "Như Môsê đã treo con rắn lên 
ở sa mạc thế nào, thì Con Người cũng sẽ phải treo lên như vậy, để tất cả 
những ai tin ở Người, sẽ không bị huỷ diệt, nhưng được sống đời đời. Vì 
Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một mình, để tất cả những 
ai tin Con Ngài thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời, vì Thiên 
Chúa không sai Con của Ngài giáng trần để luận phạt thế gian, nhưng để thế 
gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ. Ai tin Người Con ấy thì không bị luận 
phạt. Ai không tin thì đã bị luận phạt rồi, vì không tin vào danh Con Một 
Thiên Chúa; và đây án phạt là sự sáng đã đến thế gian, và người đời đã yêu 
sự tối tăm hơn sự sáng, vì hành động của họ xấu xa. Thật vậy, ai hành động 
xấu xa thì ghét sự sáng, và không đến cùng sự sáng, sợ những việc làm của 
mình bị khiển trách; nhưng ai hành động trong sự thật thì đến cùng sự sáng, 
để hành động của họ được sáng tỏ là họ đã làm trong Thiên Chúa". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa 

Lm. Nguyễn Minh Hùng 

Tại một nhà thờ bên Tây Ban Nha có một tượng thánh giá rất đặc biệt: 
Chúa Giêsu chỉ chịu đóng đinh có một tay trái và hai chân, tay phải rời khỏi 
lỗ đinh và đưa ra phía trước trong tư thế như đang ban phép lành. 

Chuyện kể rằng, một lần, tại nhà thờ này có một tội nhân đến xưng tội. Đối 
với một tội nhân có quá nhiều tội nặng như anh ta, vị linh mục rất nghiêm 
khắc và ngăm đe nhiều điều. Nhưng chứng nào vẫn tật đó, ra khỏi tòa giải 
tội ít lâu, hối nhân lại tiếp tục sa ngã. Rất nhiều lần như thế. Cuối cùng, vị 
linh mục đành răn đe: "Tôi không muốn anh vấp lại những tội như thế nữa. 
Đây là lần cuối cùng tôi tha tội cho anh. Hối nhân ra khỏi tòa giải tội mà 
lòng trĩu nặng và đau khổ. Được vài tháng sau, anh ta lại đến xưng tội, và 
xưng cũng cùng những tội nặng y như những lần trước. Vị linh mục dứt 
khoát: "Anh đừng có đùa với Chúa. Tôi không tha!". Thật lạ lùng. Ngay lập 
tức, vị linh mục cùng hối nhân đều nghe có tiếng thì thầm phía bên trên. Từ 
cây thánh giá, bàn tay phải của Chúa Giêsu được rút ra khỏi lổ đinh và ban 
phép lành cho hối nhân. Vị linh mục nghe được tiếng thì thầm ấy nói với 
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chính mình: "Ta là người đổ máu ra cho người này chứ không phải con". 

Kể từ đó, bàn tay phải của Chúa Giêsu không gắn vào thánh giá nữa, nhưng 
vẫn giữ tư thế đang ban phép lành, như không ngừng mời gọi: "Hãy trở về 
với Ta, các ngươi sẽ được tha thứ". 

Lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa lớn lắm, mạnh lắm. Có lẽ, nếu có 
so sánh với trời cao biển rộng vẫn cứ còn khập khiển. Lòng tha thứ của 
Thiên Chúa lớn cho đến mức, tội lỗi đã quá sức chịu đựng của lòng người, 
Thiên Chúa vẫn một lòng tha thứ. Dẫu cho mọi người rất kinh nghiệm về 
nỗi yếu đuối của bản thân mình, nhưng vẫn khó tha thứ cho anh chị em, thì 
Thiên Chúa không mảy may vướng một lỗi lầm nào, lại rất dễ dàng thứ tha. 

Đọc bài Tin Mừng Chúa nhật thứ IV mùa Chay, ngay câu đầu tiên, câu nói 
của Chúa Giêsu: "Như Môsê đã giương cao con rắn ở sa mạc thế nào, con 
người cũng sẽ giương cao như vậy", tôi bỗng nhớ tới câu chuyện cảm động 
bên trên, để càng cảm nhận rất nhiều lần rằng: Thiên Chúa là Chúa của tình 
yêu. Tha thứ là gương mặt chói ngời của tình yêu Thiên Chúa. Bởi tôi nhận 
ra trong câu nói của Chúa Giêsu bộc lộ cả một nỗi lòng khoan dung tha thứ 
của Thiên Chúa. 

Vậy câu nói của Chúa Giêsu: "Như Môsê đã giương cao con rắn ở sa mạc 
thế nào, con người cũng sẽ giương cao như vậy", có liên quan thế nào với 
tình yêu tha thứ của Thiên Chúa? 

Chắc anh chị em còn nhớ câu chuyện con rắn đồng trong sa mạc? Sau khi 
xuất Ai Cập, bốn mươi năm ròng rã trong hoang địa, dân Israel gặp mọi thử 
thách. Họ oán trách Chúa đã để họ lầm than. Một lần cơn thịnh nộ của Chúa 
đã để cho rắn độc cắn chết nhiều người. Dân Chúa quá sức khiếp sợ. Họ 
nhìn nhận tội lỗi của mình, và Chúa đã đoái thương nỗi khốn khổ của họ. 
Ngài dạy ông Môsê hãy làm một con rắn bằng đồng, treo lên cây để bất cứ 
ai bị rắn cắn, nếu nhìn lên con rắn đồng, sẽ được cứu. Như vậy, khi con rắn 
đồng được giương lên, thì ngay chính lúc đó, lòng tha thứ của Thiên Chúa 
lại tỏa sáng và trao ban. Từ nay Thiên Chúa sẽ cứu sống dân, những kẻ đã 
từng oán trách Ngài. 

Hình ảnh con rắn đồng đó, là biểu trưng của Đấng Cứu Chuộc. Cũng như 
con rắn đồng được giương cao, Chúa Kitô sẽ giương cao như vậy. Nếu con 
rắn đồng nói lên lòng tha thứ, thì Chúa Kitô được giương cao, chính là lòng 
tha thứ của Thiên Chúa đạt đến tuyệt đối, chiếu sáng ngời ngời và lan tỏa 
đến bất cứ người nào đã từng được sinh làm người trong cuộc trần. Chúa 
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giương cao, nghĩa là lòng tha thứ của Thiên Chúa được gương cao cho cả 
nhân loại nhìn vào mà học lấy, mà tha thứ cho nhau. 

Lòng tha thứ của Thiên Chúa mạnh lắm, mạnh đến nỗi, Thiên Chúa như 
ném chính Người Con duy nhất và yêu quí nhất của mình cho trần gian để 
thực hiện hiện lòng tha thứ đối với chính trần gian vô vàn lần xúc phạm 
Thiên Chúa. 

Trong mạch văn của bài Tin Mừng, thánh Gioan còn ghi thêm chính lời 
Chúa Giêsu: "Thiên Chúa không sai Con của Ngài đến luận phạt trần gian, 
nhưng để trần gian nhờ Con của Ngài mà được cứu độ". Thiên Chúa luôn ở 
về phía chúng ta để ra tay cứu chứ không phải phạt. 

Mùa Chay là mùa của lòng yêu thương tha thứ. Bởi thế, việc ăn chay trong 
mùa Chay, trước hết phải là xóa bỏ hận thù và tha thứ. Nhưng để có tha thứ, 
cần đến sự hòa giải. Anh chị em mất lòng nhau, anh chị em có hố sâu ngăn 
cách bởi hận thù, tinh thần chay tịnh đòi anh chị em phải lấy lại lòng nhau, 
phải lấp đầy những ngăn cách để những gì thuộc về thù hận bị chôn xuống, 
những gì là trao ban, là yêu thương sẽ bùng lên, vương mạnh. Anh chị em và 
tôi hãy nhớ rõ một điều: Làm sao có thể tha thứ nếu không bao giờ muốn 
hòa giải; làm sao có thể nhận được ơn tha thứ nếu không biết tha thứ. 

Không biết câu chuyện về cánh tay Chúa Giêsu trên thánh giá ban phép lành 
để tuôn đổ ơn tha thứ cho tội nhân, thực hư thế nào, nhưng lòng yêu thương 
tha thứ của Thiên Chúa đời đời vẫn thế: bền vững và cao ngất. Câu chuyện 
có thể không có thật, nhưng lòng tha thứ của Thiên Chúa mãi mãi vẫn thật. 
Vì thế dẫu cho không có thật, nó vẫn đáng quí, vì nó phản ánh một sự thật 
rất thật: Lòng Thiên Chúa yêu thương tha thứ. Câu chuyện càng đáng quí 
khi nó giúp ta ghi lòng để học lấy lòng tha thứ của Thiên Chúa mà tha thứ 
cho anh chị em. 

Thiên Chúa đã không dạy bài học tha thứ suông, nhưng đã dạy bài học tha 
thứ bằng chính mạng sống của Chúa Giêsu. Nếu ngày xưa, con rắn đồng 
trong sa mạc được giương lên, thì hôm nay chính Chúa Giêsu được giương 
lên. Mãi mãi chúng ta biết ơn Chúa Giêsu và khắc sâu lời Người: "Như 
Môsê đã giương cao con rắn ở sa mạc thế nào, con người cũng sẽ giương 
cao như vậy". 
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SỐNG ĐẠO 
Tôi: người con hoang đàng 
Chuyện thật. Tác giả mất năm 2009. 

A-Ki – Trần Duy Nhiên 

Tôi bước vào đời với một giấy thế vì khai sinh bằng tiếng Pháp, trong đó có 
ghi fils de parents inconnus, ‘con của cha mẹ vô danh’. Lần đầu tiên tôi biết 
họ tên mình đúng như được ghi trong khai sinh là khi tôi đọc danh sách học 
sinh thi vào trung học. Trước đó, người ta gọi tôi là A-Ki. Đến bây giờ tôi 
không biết vì sao tôi có cái tên đó, phải chăng vì vào thời ấy, người ta có 
thói quen đặt tên chó là Ki, hay vì không biết tôi xuất xứ từ đâu nên hỏi 
là ‘À Qui’? 

Tôi tôi lớn lên trong vòng tay của các Nữ Tử Bác Ái và các cha thừa sai 
dòng thánh Vincent de Paul. Các cha mẹ nuôi của chúng tôi yêu thương 
những trẻ mồ côi với một tình thương vô vị lợi đến độ tôi thấy mình hụt 
hẫng, bởi lẽ suốt tuổi thơ, chúng tôi không nhận được một tình yêu ‘bình 
thường’ nào như bao nhiêu bạn bè cùng lớp cùng trường. Thế nên khi tôi 17 
tuổi, tôi đã bắt đầu nổi loạn và làm tất cả mọi sự đi ngược lại với tất cả 
mong ước của quí vị. Hết trung học, tôi đi vào cuộc đời trong tình trạng tứ 
cố vô thân. 

Tôi thi vào Đại Học Sư Phạm Pháp Văn vì đó là nơi để tôi trốn lính, được 
hưởng học bỗng, mà lại khỏi phải học hành gì cả, vì tôi vốn là một học sinh 
từng đứng nhất lớp về môn Pháp Văn khi còn ở một trường trung học công 
lập Pháp ở DL. Tóm lại, từ năm 18 tuổi, tôi không thấy được những ân huệ 
mình đã được nhận, mà chỉ oán trách cuộc đời vì mình luôn ở vị thế thua 
thiệt so với những người chung quanh. Tình yêu thương của Thiên Chúa mà 
các cha mẹ nuôi tôi đã dạy bỗng trở nên một lưỡi đòng đâm vào tự ái của tôi 
và là một cái cớ để tôi chống lại Người. Tôi không thể chấp nhận một người 
Cha ‘toàn năng và yêu thương vô cùng’ lại đối xử với tôi một cách bất 
công như thế, và tôi oán hận Người. 

Tôi ngang nhiên lăn vào đời sống tội lỗi một phần vì buồn chán và một phần 
như một hành động thách thức Thiên Chúa. Có lẽ các bạn không cần tôi phải 
kể lại những tội tôi đã phạm. Các bạn chỉ cần biết rằng trong 10 giới răn, tôi 
không chừa một giới răn nào. May ra là điều răn thứ năm: chớ giết người. 
Mà tôi cũng không chắc nữa: có thể tôi cũng đã vô tình giết đi một mạng 
sống mà tôi từng đặt vào lòng một cô gái nào đó từng liên hệ với tôi… Càng 
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lao vào tội lỗi, tôi càng thấy mình kiệt quệ vừa thể xác về tinh thần, rồi đối 
diện với một lỗ trống ghê rợn. Để lấp đầy nỗi ám ảnh khủng khiếp này tôi 
cần có một người bên cạnh. 

Tôi lập gia đình như một hành động chạy trốn, khi đang học năm cuối cùng 
đại học. Trong 7 cô gái tôi cùng liên hệ một lúc, tôi chọn người mà mình chỉ 
mới quen được hai tháng. Cô ấy là thanh niên gia đình Phật Tử từng đi biểu 
tình chống ông Diệm đàn áp Phật Giáo. Tôi kết hôn mà không thắc mắc gì 
đến bí tích hôn nhân. Tôi đã tự tách mình ra bên lề Giáo Hội từ lâu rồi. Cuộc 
hôn nhân ấy đưa tôi vào một đêm đen khác. Thay vì tìm được lối thoát, tôi 
thấy mình vào một ngục tù ngộp thở hơn. Vì lớn lên cạnh những người quá 
vô vị lợi, nên tôi trở thành một người chỉ biết đòi hỏi mà không bao giờ biết 
nghĩ đến hy sinh. Vợ tôi có mang, tôi trả về cho gia đình cô ấy lo mọi sự… 
Tôi không hề áy náy, và cũng chẳng thấy trách nhiệm gì. Rồi tôi ra trường 
và chọn về CT, trong khi vợ tôi vẫn còn ở DL. Thỉnh thoảng cô xuống với 
tôi vài tháng. Tôi chẳng biết thế nào là hạnh phúc, chỉ thấy toàn là phiền 
hà… Nhưng tôi quá mệt mỏi nên cũng không hề nghĩ đến chuyện ly dị. Vợ 
tôi chắc chắn là bất hạnh, nhưng thuở ấy tôi không bao giờ thoáng nghĩ 
trong đầu là tôi đang gây đau khổ cho một người câm lặng yêu thương mình. 

Là một giáo sư, tôi không thể nào sống xô bồ như thời còn sinh viên. Tôi 
phải chọn một nơi vui chơi mà vẫn giữ được ‘tư cách’. Tôi tuyên bố mình là 
người công giáo và đến sinh hoạt trong nhóm sinh viên công giáo. Vị tuyên 
úy sinh viên công giáo CT lúc bấy giờ là cha ADH. Vào thời ấy, cha là một 
linh mục trẻ, vừa lấy xong tiến sĩ thần học và cử nhân kinh thánh ở nước 
ngoài về, thế nên cha vừa cởi mở vừa sâu sắc. Cha đến CT với dự định thành 
lập tại đấy một trung tâm cho những trí thức công giáo tương lai, như cha 
Pineau đã thực hiện tại Câu lạc bộ Phục Hưng,44 Thévénet (Tú Xương hiện 
nay) Sàigon, vào thập niên 50. 

Đi với bụt thì mặc áo cà sa. Đi với sinh viên công giáo thì đọc Sách Thánh. 
Ngoài những giờ vui chơi ‘lành mạnh’ tôi cũng dự những buổi chia sẻ Phúc 
Âm. Tôi cũng đi dự lễ, cũng rước lễ vì không muốn các bạn thắc mắc, 
nhưng không bao giờ xưng tội... Chúa đối với tôi là một trò đùa... Tôi đóng 
kịch là người ngoan đạo, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn oán ghét Thiên 
Chúa, vì Người đã để cho tôi cù bơ cù bấc trong cuộc đời và đặt nỗi tuyệt 
vọng trong một cái vỏ đàng hoàng của tôi: dù tôi có lăn lộn thế nào giữa 
đám đông, thì nỗi cô đơn của tôi cũng làm tôi ngộp thở từng giây từng phút. 
Không ít lần tôi đã nghĩ đến một phương thức tự tử êm ái. 
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Cho đến mùa Phục Sinh năm ấy qua, tôi nghe đọc sự Thương Khó Chúa 
Giêsu… Khi nghe vị chủ tế đọc lên: “Lạy Chúa, sao Chúa bỏ con”, tôi 
bỗng rùng mình. Trong khoảnh khắc, tôi thấy toàn bộ sự chua chát của Ngài: 
Đêm cô đơn ở Giêtsêmani, tù đày, tra tấn, nhạo báng, phỉ nhổ, con đường 
lên núi Sọ với thập giá, tiếng búa, mũi đinh… tất cả. Và tôi cảm thấy Ngài là 
một người bạn chí thiết vì Ngài cũng đã bị cô đơn và bất công như tôi, hơn 
tôi. 
Hôm đó là lần đầu tiên tôi về nhà tự ý mở Phúc âm ra đọc lại sau mấy năm 
đọc máy móc với sinh viên. Không phải tôi đến với Lời Chúa đâu, tôi muốn 
chỉ đọc lại tiểu sử của một người bạn mà tôi thấy giống mình. Nhưng khi 
đọc Luca về giây phút cuối cùng, tôi không còn hiểu gì nữa. Luca viết: “Lạy 
Cha, con phó linh hồn trong tay Cha”. Tôi không thể hiểu tại sao một 
người bị bỏ rơi đến chết như thế mà vẫn còn tin tưởng và phó thác vào Cha 
mình. 
Tôi đến trao đổi với cha ADH. Cha lắng nghe thật lâu mà không nói tiếng 
nào. Cuối cùng cha đề nghị cùng đọc một đoạn khác của Luca: đoạn ‘Người 
con hoang đàng’. Tôi hiểu ý cha và bảo rằng tôi không muốn xưng tội vì 
không biết phải xưng thế nào… tội tôi nhiều quá. Cha bảo: Anh cứ nói với 
Chúa những gì anh nói với tôi nãy giờ. Rồi Cha quỳ xuống trước mặt tôi 
và làm dấu thánh giá. Bầu trời như sụp đổ. Không còn một linh mục khuyên 
nhủ đứa ‘con hoang đàng’ mà chỉ còn Thiên Chúa qua đại diện của Ngài 
đang quỳ cầu xin dưới chân tôi. Tôi choáng váng. Trước mặt tôi là hình ảnh 
một Thiên Chúa quì xuống để khẩn cầu tôi, để xin lỗi tôi: xin lỗi vì đã đem 
tình yêu vô biên của Người mà xúc phạm đến trái tim ti tiện của tôi. Không 
thể nào đứng vững được, tôi sà xuống bên cha và lắp bắp: “Lạy Cha, xin 
Cha tha tội cho con.. ”. Tôi chỉ nói được có thế, rồi nghẹn họng… Nước 
mắt cứ chực trào. Lâu thật lâu, tôi nghe: “Cha tha tội cho con.. ” và tôi oà 
lên khóc… Kể từ ngày có trí khôn không bao giờ tôi khóc, tôi ghét cái sướt 
mướt đàn bà, hèn! Thế mà hôm đó tôi đã oà khóc như một đứa con nít… 
Và quả thật, kể từ ngày đó tôi đã trở thành một đứa con nít trong tay Cha 
trên trời, Đấng đã yêu tôi đến độ cho tôi cái đặc ân bị bỏ rơi giống như Con 
Chí Ái của Ngài. Tôi đã chấp nhận lại cuộc đời và cuộc đời đã chấp nhận 
tôi. Vâng, tôi là một đứa con hoang đàng đã trở về sau 10 năm chống đối, 
bởi vì tình yêu của Ngài mạnh hơn sự căm thù của tôi… 

Tôi kể lại cuộc đời mình theo lời đề nghị của một linh mục luôn thao thức 
gởi những chứng tích của Tình Yêu của Thiên Chúa đến cho từng người. 
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Tôi viết lại đây theo đức vâng lời, vì tôi nghĩ đã đến lúc cuộc đời của tôi 
không còn thuộc về mình nữa. 

Sở dĩ tôi kể lại những đêm đen của đời mình, ấy không phải vì cuộc đời tôi 
có gì đáng nghe hơn một ai khác, nhưng chỉ để nói lên một điều mà hẳn 
nhiều người sẽ cho tôi là lộng ngôn nếu tôi không kể cái biến cố khiến tôi 
trở lại. 

Và đây là điều duy nhất tôi muốn nói với những ai đang ở trong cô đơn, 
tuyệt vọng, tội lỗi như tôi trước đây: Bạn từng nghe rằng Thiên Chúa là một 
người Cha nhân lành đang chờ đợi bạn trở về xin lỗi người, để Người có thể 
mặc lấy cho bạn chiếc áo thượng hạng, mở tiệc ăn mừng vì tìm lại một đứa 
con hoang đàng... Sai rồi! Đấy chỉ là câu chuyện trong dụ ngôn! Nhưng 
trong thực tế cuộc đời, Chúa không hề đợi bạn trở về. Người vẫn theo sát 
bạn, quì dưới chân bạn mà khẩn cầu, mà xin bạn tha thứ cho Người, bởi vì 
Người đã xúc phạm bạn khi yêu thương bạn bất chấp mọi vết nhơ mà bạn đã 
tạo ra cho tâm hồn mình. 

Bạn hãy nhìn xuống đi, rồi cũng như tôi, bạn sẽ nhìn thấy Thiên Chúa quì 
dưới chân bạn từ lâu để khẩn cầu. Xin bạn hãy thương xót Người. Bạn nỡ 
lòng nào… 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Thinh lặng để nghe được tiếng Chúa 

 
WHĐ (08.03.2012) / VATICAN RADIO – Sau tuần tĩnh tâm mùa Chay vừa 
kết thúc cuối tuần qua, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã tiếp tục các buổi 
tiếp kiến chung ngày thứ Tư hằng tuần với loạt bài giáo lý về cầu nguyện. 

Trong buổi tiếp kiến chung hôm qua, 07 tháng Ba, ĐTC nói về tầm quan 
trọng của sự thinh lặng trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. 
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Trong đời sống cầu nguyện của Chúa Kitô, và đặc biệt là trong kinh nghiệm 
của Ngài về Thánh Giá, chúng ta thấy thinh lặng và lời nói không ngừng tác 
động lẫn nhau. Sự thinh lặng cực độ của Chúa Giêsu trên thập giá là lời 
nói cuối cùng của Ngài với Chúa Cha, là lời cầu nguyện cao cả của Ngài. Để 
nghe được tiếng Chúa chúng ta cần trau giồi sự thinh lặng bên ngoài 
và bên trong,như thế tiếng Chúa mới có thể vang lên trong lòng chúng ta 
và nắn đúc cuộc sống chúng ta. 

ĐTC nói tiếp, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Thiên Chúa cũng nói với chúng 
ta, đặc biệt là vào những thời điểm khó khăn.Người nói bằng sự thinh lặng, 
mời gọi chúng ta vững tin hơn và tín thác vào lời Người đã hứa. 

Chúa Giêsu là người thầy vĩ đại dạy chúng ta cầu nguyện. Chúng ta học 
được nơi lời cầu nguyện của Ngài cách thưa chuyệncùng Cha trên trời 
với lòng tin tưởng của những đứa con được Cha yêu quý. 

ĐTC nói: “Trong cuộc đối thoại cha con này, chúng ta cũng được chỉ dạy để 
nhận biết những quà tặng của Thiên Chúa và vângtheo ý Chúa, để cuộc sống 
chúng ta có ý nghĩa và được dẫn dắt”. 

Tự do tôn giáo càng ngày càng trở nên mỏng dòn trên thế giới 

Roma (Apic 06/03/2012) - Hôm mùng 06 tháng 03 năm 2012, Ðại học 
Antonianum, tại Roma, của các cha Dòng Phanxicô, đã tổ chức một ngày 
toạ đàm dựa trên tập tài liệu học hỏi của Trung Tâm Nghiên Cứu PEW, một 
viện nghiên cứu có trụ sở chính tại Washington DC, Hoa Kỳ, được thành lập 
vào năm 2001, chuyên nghiên cứu về những tương quan giữa tôn giáo và 
những dịch vụ công. 

Tập tài liệu vừa nói trên cho các tham dự viên biết rằng hiện nay có khoảng 
70% dân số thế giới sống trong những quốc gia càng ngày càng giới hạn sự 
tự do tôn giáo. Tài liệu còn cho biết thêm rằng không những các chính phủ 
càng ngày càng có những biện pháp giới hạn tôn giáo, mà họ càng ngày 
càng có thái độ thù nghịch tôn giáo. Ông Brian Grim, nhà nghiên cứu thuộc 
Trung Tâm PEW, đã phát biểu như sau: "Chúng tôi nhận thấy rằng có nhiều 
người bị những kẻ đồng hương sát hại vì những nguyên do tôn giáo hơn là 
vì những lý do phát sinh từ những kẻ cầm quyền". 
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Tổng Giáo phận Huế chuẩn bị làm việc với phái bộ phong thánh 

Mười linh mục, tu sĩ và giáo dân ở Huế sẽ ra làm 
chứng về Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận trước phái bộ Tòa Thánh vào đầu tháng Tư. 

Phái đoàn Tòa án Giáo phận Rôma gồm ba người do 
bà tiến sĩ Luisa Melo, đặc trách án phong thánh, dẫn 
đầu sẽ đến Việt Nam từ ngày 23-3 đến 9-4. Hai thành 
viên còn lại gồm Đức ông Francesco Maria Tasciotti, 
thẩm phán phụ tá được tòa án Rôma triệu tập ngày 22-

10- 011, và linh mục người Việt Nam Phạm Jean Baptiste làm phiên dịch. 
Đoàn sẽ lưu lại Trung tâm Mục vụ Huế từ 1-3/4 để gặp gỡ và phỏng vấn 10 
nhân chứng cũng như thu thập tài liệu về gia đình, sự nghiệp và những nhân 
đức sáng ngời của Đức Cố Hồng y Thuận. 

Linh mục Phêrô Nguyễn Hữu Giải, tổng thư ký Hội đồng Linh mục của 
Tổng Giáo phận Huế, cho biết trong các chứng nhân có Đức Tổng giám mục 
Stêphanô Nguyễn Như Thể, là giáo sư bạn cùng dạy chủng viện Hoan Thiện 
với Đức Hồng y, năm linh mục là con gọi ngài là nghĩa phụ, một linh mục 
cùng thời niên thiếu với ngài, hai nữ tu là thân nhân của ngài và ba giáo dân 
là thành viên của tu hội đời Hy Vọng. 

Huế là nơi Đức Hồng y Thuận sinh ra, lớn lên, đi tu, chịu chức linh mục, 
làm bề trên chủng viện Hoan Thiện, làm tổng đại diện tổng giáo phận và 
được phong chức giám mục Nha Trang. 

Cha Giải, 70 tuổi, nhận xét Đức Hồng y Thuận thấy trước những biến đổi 
của thời cuộc và luôn hy vọng vào Thiên Chúa. 

“Khi tôi chịu chức linh mục năm 1972, Đức cha Thuận biết trước miền Nam 
sẽ thất thủ và ngài lập ra hội Linh mục Hy Vọng, hướng dẫn chúng tôi chuẩn 
bị làm chứng đức tin trong xã hội vô thần”, cha Giải kể. 

Nữ tu dòng Mến Thánh Giá Huế Madalene Trương Thị Lý, 86 tuổi, là chị họ 
bên ngoại của Đức Hồng y Thuận, kể rằng lúc nhỏ, ngài luôn vâng lời mẹ 
đội nón lá Huế mỗi khi ra đường hoặc đi học để phòng cảm nóng lạnh thời 
tiết. Ngài có mặt trong các giờ kinh tối, ngài thích đọc sách sấm truyền, 
những chuyện tranh về Kinh thánh và lịch sử Việt Nam, sưu tầm các sách, 
tranh ảnh các vị thánh, và mong đi tu làm linh mục. 

Ở Huế còn có hai người nói là đã được Đức Hồng y Thuận chữa khỏi bệnh. 
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Nữ tu Marie Đỗ Thị Lan, dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, cho biết năm 2009 
chị đau mắt phải và bác sĩ bảo phải mổ và không hứa là sau khi mổ sẽ sáng 
mắt. “Tôi đã cầu nguyện với Đức Hồng y và mắt tôi được lành trước khi bác 
sĩ mổ” – chị kể. 

Linh mục Phanxicô Xavie Trần Phương, quản xứ Thạch Hãn, cho biết bà 
Maria Lê Thị Thân, 70 tuổi, ở giáo xứ của ngài, đau thần kinh nằm liệt 
giường hơn 40 năm, mới đây được lành bệnh, đi lại bình thường nhờ cầu 
nguyện với Đức Hồng Y Thuận. 

Một vài nhà thờ có làm bàn thờ Đức Hồng y Thuận và hòm cúng để giáo 
dân đến cầu nguyện và dâng tiền cho quỹ từ thiện Phanxicô Xaviê Nguyễn 
Văn Thuận. 

UCAN 

Ðức Thánh Cha khích lệ các Giám Mục Hoa Kỳ tiếp tục thăng tiến hôn 
nhân và gia đình 

 
Vatican (SD 9-3-2012) - Ðức Thánh Cha Biển Ðức 16 khích lệ các Giám 
Mục Hoa Kỳ tiếp tục bảo vệ và thăng tiến hôn nhân và gia đình đang chịu 
nhiều đe dọa và khủng hoảng ngày nay. 

Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 3 
năm 2012 dành cho các Giám Mục thuộc các giáo miền từ thứ VII-IX về 
Roma viếng mộ hai thánh Tông Ðồ và thăm Tòa Thánh, cụ thể là từ 7 bang 
trong đó có Minnesota, Missouri, Nebraska, Kansas và Iowa, Bắc và Nam 
Dakota. 

Ðức Thánh Cha đề cập đến cuộc khủng hoảng hiện nay về hôn nhân và gia 
đình, và tổng quát hơn là khủng hoảng cái nhìn của Kitô giáo về tính dục 
của con người, từ đó người ta ít quí chuộng tính chất bất khả phân ly của 
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hôn nhân, và loại bỏ luân lý tính dục trưởng thành và trách nhiệm, dựa trên 
việc thực hành đức khiết tịnh, và từ đó đưa đến nhiều vấn đề trầm trọng về 
xã hội. 

Trong bối cảnh đó, Ðức Thánh Cha đặc biệt tố giác những trào lưu mạnh mẽ 
về chính trị và văn hóa ngày nay đang tìm cách thay đổi định nghĩa pháp lý 
về hôn nhân. Nỗ lực đầy ý thức của Giáo Hội chống lại sức ép của các trào 
lưu đó đòi phải bênh vực hôn nhân như một định chế tự nhiên, hệ tại sự kết 
hiệp đặc thù của con người, dựa trên sự bổ túc cho nhau giữa các phái tính 
và hướng dẫn sự sinh sản. 

Ðức Thánh Cha nói: "Sự khác biệt về phái tính không thể bị coi như một 
điều không hệ trọng đối với định nghĩa hôn nhân. Bảo vệ định chế hôn nhân 
như một thực tại xã hội, xét cho cùng, cũng là một vấn đề công lý, vì nó 
nhắm bảo vệ thiện ích của toàn thể cộng đồng con người, cũng như các 
quyềncủa cha mẹ và con cái". 

Ðức Thánh Cha nhắc đến sự quan tâm của nhiều Giám Mục Mỹ trước 
những khó khăn trong việc thông truyền giáo huấn trọn vẹn của Giáo Hội về 
hôn nhân và gia đình, cũng như sự giảm bớt số người trẻ kết hôn theo nghi 
thức đạo. 

Ngài cổ võ tăng cường việc huấn giáo về hôn nhân như một định chế tự 
nhiên được Chúa Kitô nâng lên hàng bí tích, ơn gọi của các đôi vợ chồng 
Kitô trong xã hội và trong Giáo Hội, cũng như việc thực hành đức khiết tịnh 
trong bậc hôn nhân. 

Về phương diện thực hành, - Ðức Thánh Cha nói - "chúng ta không thể bỏ 
qua vấn đề mục vụ trầm trọng, đó là hiện tượng nhiều người nam nữ sống 
chung mà không kết hôn. Thường thường họ không biết đó là tội nặng, 
không kể sự kiện nó gây hại cho sự ổn định của xã hội. "Tôi khích lệ những 
cố gắng của anh em trong việc phát triển những qui luật rõ ràng về mục vụ 
và phụng vụ để cử hành hôn phối một cách xứng đáng, nói lên chứng tá rõ 
ràng về những đòi khỏi khách quan của luân lý Kitô, đồng thời cũng tỏ ra 
nhạy cảm và quan tâm tới các đôi vợ chồng trẻ". 

Ðức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng "Người trẻ cần đón nhận giáo huấn 
trọn vẹn của Giáo Hội, hơn nữa, họ cần thấy những giáo huấn đó được các 
đôi vợ chồng chung thủy trong hôn nhân làm chứng một cách đầy xác tín. 
Họ cũng cần được nâng đỡ trong lúc chiến đấu để chọn lựa một cách khôn 
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ngoan trong cuộc sống của họ giữa một thời đại khó khăn và hoang mang". 
(SD 9-3-2012) 

G. Trần Ðức Anh, OP 

Các Giám mục Ấn Ðộ bác bỏ cáo buộc Giáo hội kiếm tiền từ phép lạ 

Mumbai, Ấn Ðộ (AsiaNews 13/03/2012) - Cũng nên nhắc sự việc này, đó là 
vào ngày 05 tháng 03 năm 2012, một phụ nữ Ấn giáo đến cầu nguyện trước 
thánh giá ở Irla, gần nhà thờ Ðức Bà Velankanni, Mumbai, và bà nhận thấy 
có nước rỉ ra từ chân thánh giá. Bà liền đi kể lại tin này cho các người hàng 
xóm; và trong nhiều ngày, hàng chục người dân của mọi tôn giáo đã đến tỏ 
lòng tôn kính với hiện tượng nói trên: họ cầu nguyện, thắp nến và lấy nước 
đem về nhà. 

Từ đây, phát biểu với đài truyền hình địa phương, chủ tịch của Hiệp hội 
những người duy lý Ấn Ðộ, ông Edamaruku, đã cáo buộc Giáo hội khai thác 
sự thờ phượng tượng ảnh, và "tạo ra phép lạ" để kiếm tiền, cuối cùng, ông 
cũng cáo buộc Ðức Thánh cha Benedicto XVI là phản khoa học. 

Phản ứng trước những lời nói này, Hiệp hội những người Công giáo quan 
tâm (Aocc) tại Ấn Ðộ đã lên án ông Edamaruku về các tuyên bố xúc phạm 
chống lại Giáo hội và Ðức Thánh cha, đồng thời yêu cầu ông đưa ra lời xin 
lỗi chính thức. 

Trả lời cho các tuyên bố của ông Sanal Edamaruku, Ðức cha Agnelo 
Gracias, Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Mumbai, nói rằng: "Thật là đúng 
khi hỏi liệu vụ việc ở Irla có thật là phép lạ không, nhưng không được phép 
cáo buộc Giáo hội ngụy tạo các vụ việc tương tự để kiếm tiền như lời cáo 
buộc". Giáo hội luôn luôn thận trọng trong việc gán nguyên nhân siêu nhiên 
cho các hiện tượng thông thường. Bất cứ khi nào có thể, Giáo hội luôn cố 
gắng tìm các giải thích 'khoa học' cho các sự kiện tương tự. Giáo hội không 
chú ý nhiều đến các chuyện như vậy, mặc dù Giáo hội chấp nhận khả năng 
rằng Thiên Chúa có thể can thiệp vào đời sống con người bằng những cách 
'bất thường': đó là những gì chúng tôi gọi là 'phép lạ'." 

Cụ thể với từng điểm cho các cáo buộc của ông Sanal Edamaruku, Ðức cha 
Agnelo Gracias nói: "Giáo hội không ủng hộ việc tôn thờ ảnh tượng, chúng 
tôi kính ảnh tượng. Chúng tôi kính trọng và tôn vinh Thánh Kinh của bất cứ 
tôn giáo nào, không phải bởi vì các cuốn sách này là thần thánh, nhưng bởi 
vì chúng có một ý nghĩa đặc biệt cho tín đồ các tôn giáo đó. Chúng tôi tôn 
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vinh cây thánh giá vì nó được sử dụng như là một lời nhắc nhở về tình yêu 
của Chúa Giêsu, Ðấng đã chết cho chúng tôi. Cây thánh giá tại Irla không 
thuộc về Giáo hội, và chính một phụ nữ Ấn giáo, chứ không phải phụ nữ 
Công giáo, nhìn thấy các giọt nước rỉ ra". 

Ðức Giám mục Phụ tá Tổng Giáo phận Mumbai nói thêm rằng: "Ðức Thánh 
cha không có gì chống lại khoa học cả. Có những nhà khoa học Công giáo 
lỗi lạc và các tổ chức khoa học Công giáo, như Hàn lâm viện Khoa học Tòa 
Thánh. Tôi tin rằng ông Sanal Edamaruku đã đưa ra các tuyên bố không có 
cơ sở, vì ông không biết". 

Trong lời nhận định với hãng tin Asianews, linh mục Augustine Palett, 
thành viên của Giáo Hoàng Học viện Truyền Giáo Hải Ngoại và cha sở giáo 
xứ Ðức Bà Velankanni, cho biết: "Một cái gì đó đã xảy ra ở đây vượt quá sự 
hiểu biết của chúng tôi, và sự kiện ấy đã tập hợp các người Ấn giáo, Hồi 
giáo và Kitô giáo, hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Các tuyên bố của ông 
Sanal Edamaruku là không chính đáng, vô căn cứ và sai lạc. Giáo hội không 
hề kiếm tiền từ lòng sùng mộ của người dân. Các tổ chức của Giáo hội 
không ngừng phục vụ người nghèo và người bị gạt bên lề, không có bất kỳ 
sự phân biệt đẳng cấp hay tín ngưỡng, để xây dựng đất nước này". 

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 
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Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 7 tháng 4 năm 2012 

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

Cộng Đoàn Tĩnh Tâm & Xưng Tội mùa chay: Chủ Nhật 25/4/2012 

12: 30 pm: Giải Tội 

1:00 pm: Giảng thuyết  

1:30 pm: Thánh Lễ 

Sau Thánh Lễ: Giải Tội cho các em Thiếu Nhi 

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

7: 30 am: English 

9: 00 am: Spanish 

1: 30 pm: Vietnamese 

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

Ca Đoàn Tĩnh Tâm & Hội Thảo 

Cộng Đồng Công Giáo San Bernardino sẽ tổ chức tĩnh tâm và hội thảo dành 
cho tất cả các Ca Đoàn  

vào ngày thứ sáu 23/3/2012 tại Đền Thánh Đức Mẹ Dâng Con  

1775 S. Main St., Corona, Cali  

thời gian: 7:45 pm – 9:00 pm  

Nhằm mục đích giúp các ca viên chuẩn bị tâm hồn mừng Đại Lễ Phục Sinh 
và trao đổi thảo luận về những vấn đề liên quan đến Thánh nhạc và Phụng 
vụ. 

Linh mục đặc trách Ca Đoàn kính mời. 

Rev. Toàn Minh 

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: 
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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 
GIUĐA PHẢN BỘI , PHÊRÔ CHỐI THẦY VÀ NGƯỜI TRỘM LÀNH 
DẠY CHO CHÚNG TA NHỮNG BÀI HỌC GÌ ? 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  

Hỏi: Nhân Mùa Chay, xin cha giải thích ý nghĩa  việc  Giuđa phản bội,  
người trộm lành sám hối   và Phêrô chối Chúa như được ghi lại trong trong 
các Tin Mừng. 

Trả lời: Mùa chay là thời điểm thuận lợi nhất để Giáo Hội mời gọi con cái 
mình suy niệm sâu xa hơn nữa về tình thương bao la của Thiên Chúa thể 
hiện nơi Chúa Kitô, Đấng đã vui lòng chịu mọi đau khổ, sỉ nhục và chết trên 
thập giá để cứu chuộc cho nhân loại khỏi chết vì tội và có hy vọng được 
sống  hạnh phúc muôn đời với Thiên Chúa trên Nước Trời . 

Mùa chay cũng là mùa sám hối, thúc dục mọi tín hữu  nhìn nhận tội lỗi đã 
phạm để xin Chúa nhân lành khoan dung thứ tha vì Người  "muốn cho mọi 
người được cứu độ và nhận biết chân lý”. ( 1Tm 2:4) 

Thiên Chúa là Cha rất nhân lành..Người “chậm giận và giầu tình thương”. 
Vì thế, ai có lòng trông cậy và kêu xin thì dù cho tội lỗi đến  đâu cũng sẽ 
được tha thứ.Chỉ có sự tuyệt vọng, không còn muốn xin Chúa thương xót 
tha thứ nữa mới làm bế tắc tình thương bao la của Thiên Chúa cho con 
người mà thôi 

Sau đây là nhũng bài học ta có thể rút ra từ việc Phêrô chối Thầy, Giuđa 
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bán Chúa và người trộm lành sám hối. 

Tin Mừng Matthêu, Marcô, Luca và Gioan đều ghi lai sự kiên Phêrô chối 
Thầy, Giuđa Ít-ca-ri-ốt , một trong 12 môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đã 
phản bội Thầy, bán Thầy và tuyệt vọng đến mức treo cổ tự tử sau đó. (Mt 
27: 5) 

Riêng Tin Mừng Luca ghi lại sự kiên "Người gian phi sám hối và được vào 
Thiên Đàng với Chúa Giêsu”. 

1- Trường hợp của Giuda 

Giuđa tượng trưng cho lớp người quá say mê của cải vật chất ở đời này đến 
mức quên tình quên nghĩa để phản bội người khác, kể cả ân nhân. Giuđa là 
một trong Nhóm 12 Tông Đồ nòng cốt mà Chúa Giêsu đã chọn lựa cho tham 
gia vào sứ vụ rao giảng Tin Mừng Cứu Độ của Chúa từ lúc ban đầu. Giuđa 
đã được diễm phúc sống bên Chúa suốt 3 năm, đã được trực tiếp nghe lời 
giảng dạy của Chúa về Nước Trời, về tinh thần khó nghèo cũng như  chứng 
kiến tận mắt  đời sống khó nghèo của Chúa ở  mức "con chồn có hang, chim 
trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." (Mt 8: 20). Vậy mà 
Giuđa đã không được cảm hóa  theo gương khó nghèo của Chúa. Vì thế 
Giuda đã cam tâm bán Chúa lấy 30 đồng bạc. Nhưng khi chứng kiến cảnh 
Thầy mình bị bắt và bị đánh đập tàn nhẫn, Giuđa đã  hối hận  đem tiền trả lại 
bọn thượng tế và kỳ mục Do Thái rồi đi thắt cổ chết. Hắn tự tử vì quá tuyệt 
vọng, không còn  tin tưởng gì vào lòng xót thương, tha thứ của Chúa nữa. 
Đây là điều rất đáng buồn cho anh ta và là gương xấu cho người khác. 

Thật vậy,  Giuđa đã trở thành gương xấu không những vì tham mê tiền của, 
phản bội mà nhất là tuyệt vọng về lòng xót thương của Chúa. Đây là điều 
đáng nói nhất về người môn đệ phản bội này, vì y đã mất hết niềm tin vào 
Thiên Chúa nhân lành, sẵn lòng  tha thứ hết mọi tội lỗi của con người trừ tội 
phạm đến Chúa Thánh Thần, tức tội tuyệt vọng không còn tin tưởng gì vào 
lòng xót thương tha thứ của Chúa nữa.Giuđa đã phạm tội này khi tự tử chết. 

Chúa Giêsu đã than thở như sau về sự phản bội của Giuđa: 

 "...Con đã canh giữ  và không một ai trong họ phải hư mất trừ đứa con hư 
hỏng   để ứng nghiệm lời Kinh Thánh" ( Ga 17: 12) 

lại nữa: 

"...đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho 
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kẻ nào nộp Con Người: thà nó đừng sinh ra thì hơn" (Mt 26: 24; Mc 14: 21) 

Dầu vậy, Giáo Hội cũng không  dám kết  luận  chắc chắn  về số phận đời đời 
của Giuđa. Việc này chỉ có một mình Thiên Chúa biết vì Người đã phán 
đoán Giuđa theo lượng từ bi và công bằng của Người. 

Ngược lại , Giáo Hội chỉ lưu ý con cái mình về gương xấu của Giuđa mà 
thôi. Gương xấu vì Giuđa đã mê tiền của hơn yêu mến Thầy, nên đã phản 
bội Thầy khi bán Người lấy 30 đồng bạc của các Thượng Tế và kỳ mục Do 
Thái. Nhưng điều đáng nói nhất về  Giuđa là sự tuyệt vọng của anh, khi 
không còn muốn sám hối để xin Chúa tha thứ nữa, để rồi đi treo cổ tự tử (cf. 
Mt 27:5). Đây là gương xấu mà mọi tín hữu phải xa tránh vì thực chất của 
nó là  mất hết hy vọng vào lòng thương xót của Chúa, là Cha nhân từ luôn 
sẵn lòng tha thứ cho kẻ có tội biết sám hối và xin tha thứ. 

2- Phêrô chối Chúa 

 Ngược lại với Giuđa là kẻ nêu gương xấu về  tham tiền và tuyệt vọng, 
Phêrô lại  dạy cho chúng ta bài học quý giá về lòng ăn năn sám hối. 

Phêrô cũng có khuyết điểm là quá tự tin nơi mình khi tuyên bố lúc ban chiều 
trước khi Chúa Giêsu bị bắt: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không 
chối Thầy." ( Mt 26:35) 

Nhưng đúng như lời Chúa đã nói trước là đêm đó gà chưa gáy sáng thì 
Phêrô đã chối Chúa ba lần. Nhưng chối xong và nhớ lại lời Chúa đã nói 
trước, Phêrô "ra ngoài khóc lóc thảm thiết" (cf. Mt 26: 75, ; Lc 22: 62).  Ông 
khóc vì ăn năn hối hận đã hèn nhát chối Thầy trước những kẻ bắt bớ và hành 
hạ Người cách tàn nhẫn. Chính vì thật sự thống hối ăn năn mà Chúa đã tha 
cho Phêrô tội công khai  chối Chúa và còn tín nhiệm trao phó cho Phêrô sứ 
mệnh "chăn dắt chiên con và chiên mẹ của Thầy" ( Ga 21: 15-16). 

Như thế đủ cho ta thấy là dù tội lỗi con người có nặng đến đâu, nhưng nếu 
biết sám hối và chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa thì chắc 
chắn sẽ được tha thứ và nối lại tình thân với Người, sau khi đã lỡ sa ngã vì 
yêu đuối của nhân  tính do hậu quả của tội nguyên tổ còn để lại. 

3- Người gian phi sám hối (Lc 23 : 40-42) 

Tin Mừng Luca kể rõ hai tên gian phi cùng chịu đóng đanh với Chúa Giêsu,  
một đứa bên phải, một đứa  bên trái, trong khi Matthêu nói đó là hai tên 
cướp ( Mt 27: 38). Chúng bị đóng đinh vì tội trôm cướp, và một trong hai 
tên gian phi này đã nhận biết tội của mình nên xin cùng Chúa Giêsu rằng: 
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"Ông Giêsu ơi, khi ông vào Nước của Ông xin nhớ đên tôi. Và Người nói 
với anh ta: “Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên 
Đàng." (Lc 42-43) 

Như thế, chỉ có lòng ăn năn sám hội thực sự là đáng kể vì là điều đẹp lòng 
Chúa, và Người sẽ tha hết mọi tội lỗi cho những ai nhận biết mình có tội và 
xin Chúa thứ tha. Người gian phi sám hối hay còn được gọi là "kẻ trộm 
lành" đã vào Thiên Đàng bằng đường tắt nhanh chóng chỉ vì biết ăn năn sám 
hối và chạy đến với lòng thương xót vô biên của Chúa để xin tha thứ. 

Người  trộm lành này  đã từng đi đàng tội lỗi  không biết là bao nhiêu năm, 
nên bị đóng đanh vì những trọng tội mà xã hội Do Thái phải trừng phạt bằng 
cực hình đóng đanh. Nhưng Chúa đã tha thứ cho anh mọi tội, từ tội nguyên 
tổ cho đến mọi tội cá nhân anh đã phạm cho đến ngày bị đóng đanh chung 
với Chúa, là Người lành vô tội, nhưng đã cam lòng chiu khổ hình thập  giá 
để đền thay cho nhân loại đáng phải phạt vì tội.   

Dĩ nhiên chúng ta không thể bắt chước "người trộm lành" bằng cách cứ 
sống  tội lỗi rồi cuối cùng sám hối xin Chúa tha thứ để được vào Nước Trời. 
Ta  chỉ có thể noi gương tốt của anh về lòng sám hối và tin tưởng nơi lòng 
thương xót của Chúa để xin Người tha thứ mọi tội cho ta đã lỡ sa phạm vì 
yếu đuối của bản chất và vì ma quỉ cám dỗ. Nhưng ta không thể bắt chước 
anh ta làm những việc sai trái  hay đối nghịch với tình thương, sự thánh 
thiện và công bằng của Chúa để chờ xin tha thứ vào phút chót. Không ai có 
thể biết ngày giờ nào mình phải ra đi, nên không thể liều mình sống trong tội 
chờ ngày sám hối được. Cố ý sống như vậy là lợi dụng lòng thương xót, tha 
thứ  của Chúa. Và  nếu ai cố ý liều lĩnh như vậy thì hãy nghe lời Chúa cảnh 
cáo nghiêm khắc sau đây: 

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

Tóm lại, điều thiết yếu là ta phải cố gắng xa tránh mọi tội lỗi vì chỉ có tội là 
cản trở duy nhất cho ta sống đẹp lòng Chúa mỗi giây phút của đời mình trên 
trần thế này. Tuy nhiên, vì bản chất yếu đuối do hậu quả của tội Nguyên tổ, 
nhất là vì ma quỉ  luôn rình rập để lôi kéo ta vào vòng tội lỗi, nên cần thiết 
cho ta phải xin ơn Chúa giúp sức để  có thể đứng vững, sống theo đường lỗi 
của Chúa để được an vui ngay trên đời này trước khi được hưởng hạnh phúc 
vĩnh cửu trên Nước Trời mai sau. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 
TT Obama vinh danh Sinh viên gốc Việt tại Tòa Bạch Ốc  

Thursday, March 15, 2012 

WASHINGTON, DC (NV) -Thạch “Tak” Nguyễn, cựu sinh viên đại học 
UCLA và là sáng lập viên tổ chức bất vụ lợi “Swipes for the Homeless,” 
được Tổng Thống Barack Obama vinh danh là một trong năm cá nhân xuất 
sắc trong chương trình “Champions of Changes” tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ 
Năm. 

 
 

Ðây là chương trình do tổng thống phát động từ năm ngoái, với hàng ngàn 
người nộp đơn. Tòa Bạch Ốc chọn ra 15 người vào chung kết. Sau đó, công 
chúng chọn ra năm người xuất sắc nhất. Tak Nguyễn là người gốc Việt duy 
nhất trong năm người này. Kể từ khi thành lập năm 2009, “Swipes for the 
Homeless” nhận được khoảng 25,000 pound thực phẩm giúp người vô gia 
cư. Trong hình, Tổng Thống Obama bắt tay Tak Nguyễn tại buổi vinh danh. 
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Bà bán báo ở phố Bolsa: Sống làm từ thiện, chết trong cô độc  
 Ngọc Lan  

WESTMINSTER (NV) - Tôi nhìn trân trối hình ảnh một đám tang. 
Tôi nhìn trân trối hình ảnh hai người nhân viên nhà quàn lấy tấm carton 
đậy lên chiếc quan tài - cũng bằng giấy carton - trước khi đẩy vào lò thiêu. 

 
James Nguyễn (tên Việt Nam là Thiện Nguyễn), người con trai duy nhất bà 
Hai bán báo để lại trên cuộc đời, tay bưng bát nhang, tay cầm di ảnh mẹ, bơ 
vơ, lạc lõng ngay trong cộng đồng Việt Nam. 

 

Tôi chưa từng nhìn thấy một chiếc quan tài bằng giấy - chiếc quan tài đơn 
điệu như một chiếc thùng giấy hình chữ nhật. 

Tôi chưa từng nhìn thấy, một đám tang chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng 35 
phút, lượt người vòng quanh viếng đếm vừa hơn một bàn tay. 
Tôi chưa từng nhìn thấy, một đám tang chỉ một người duy nhất chít khăn 
tang, một người duy nhất vừa cầm di ảnh người quá cố, cầm luôn bát hương 
chỏng chơ 3 nén nhang còn dang dở cháy. 

Không một ai thân thích ruột rà, ngoài năm người bạn không cùng sắc tộc 
của con trai người nằm xuống, và tôi, một người xa lạ đến viếng một người 
xa lạ... 

Tôi tham dự nhiều đám tang, nhưng có lẽ, đến giờ phút này, đám tang người  
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đàn bà tôi dự sáng nay, là một trong những đám tang buồn nhất, quạnh quẽ 
nhất. 
Ðó là đám tang của bà Hai, Nguyễn Thị Hai, 75 tuổi, người đàn bà bán báo 
trước tiệm chè Cali ở khu chợ ABC gần chục năm qua. 

 

 
Chiếc quan tài bằng giấy đơn điệu của bà bán báo nơi phố Bolsa 

 

Hụt hẫng và hối tiếc. Là những cảm giác đeo bám tôi từ trưa ngày Thứ Bảy. 

Tôi từng nói với sếp tôi rằng tôi sẽ viết một bài về bà - bà bán báo lạ lùng - 
bà bán báo mà trong bao nhiêu năm qua, những ai có dịp dừng chân nơi khu 
vực chợ ABC đều nhìn thấy. Bà bán báo từng chắt mót, xin bánh mì cũ để 
cho lũ chim ăn. Bà bán báo chắt chiu từng đồng, nhưng lại hào phóng chia 
cho từng người khất thực, từng người ăn xin, chung quanh bà. Bà bán báo để 
dành thức ăn thừa cho lũ mèo hoang nơi bà sống, khiến người ta cảm thấy sợ 
bà, xa lánh bà... 

Tôi nói tôi sẽ viết, từ khi bà bán báo còn xuất hiện mỗi ngày trước tiệm chè 
Cali. 
Khi bà bán báo bị người ta “đuổi,” phải chạy sang bán trước tiệm Phở 
Quang Trung. 

Khi nhìn thấy bà bán báo còng lưng già cõi, đẩy chiếc shopping cart trên 
chất đầy báo, và thùng giấy, chậm chậm lê bước trên hè phố Bolsa. 
Tôi nói tôi sẽ viết, khi... 

Nhưng tôi biết, đến hôm nay, tôi chẳng bao giờ còn có thể nói “tôi sẽ viết”  
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nữa. Bởi bà Hai bán báo chết rồi. 

Bà chết tuần trước. Lúc 3 giờ 34 phút chiều Chủ Nhật, 4 tháng 3. Ung thư 
gan. Bà chết chỉ ba ngày sau khi vào bệnh viện. 

Những người hàng xóm tốt bụng của bà đã nói với tôi như thế, khi họ tìm 
đến tòa soạn báo Người Việt vào trưa Thứ Bảy, mong tìm sự giúp đỡ. 

Bởi, “Bà Hai chỉ có một đứa con trai duy nhất. Hôm qua, tôi nhìn thấy thằng 
nhỏ, đội trên đầu cái nón lá của má nó, đẩy chiếc xe bả vẫn thường chất báo 
đi qua chùa Ðiều Ngự, vừa đi nó vừa khóc. Tôi hỏi, nó nói má nó mới chết... 
Nó không biết lấy tiền đâu ra để trả tiền thiêu mẹ, vào trưa Thứ Hai, ngày 12 
tháng 3 này.” Người đàn ông già nua và cằn cõi, xưng tên là Lê Ðình Phi, 
hàng xóm của bà Hai bán báo, miệng móm mém cố dằn những giọt nước 
mắt, gắng gượng kể cho xong câu chuyện. 

Gương mặt ông Phi vừa chứa đựng nét mệt mỏi, vừa đầy vẻ đau thương. 
Ông Phi đến cùng một người đàn ông khác, trẻ hơn, tên Hoàng Huỳnh, cũng 
là láng giềng của bà Hai bán báo. “Bà Hai sống biệt lập và cô độc. Nhưng 
giờ bả mất rồi, thằng con không biết nói tiếng Việt, không biết nó sẽ làm gì 
trong những ngày tới.” Ông Hoàng buồn bã. 

Tôi tìm đến nhà bà Hai, một căn apartment trên đường Village Way, thành 
phố Westminster, gặp con trai bà, James Nguyễn. James có vẻ gì “hiền lành” 
hơn tuổi 32 của mình. 

Con trai bà bán báo nhường chiếc ghế sofa duy nhất trong nhà cho tôi ngồi, 
còn James quỳ dưới đất, bên cạnh bàn thờ, cứ hãy gọi đó là bàn thờ, nơi 
James để tạm vài ba tấm hình bà Hai, một tấm hình James thời thiếu niên, 
vài bức tượng Phật nhỏ cùng một chén gạo, hai trái chuối. Không hoa, 
không đèn, không nhang. Ðó là bàn thờ của một người vừa khuất. 
“Tôi không biết mặt cha tôi. Mẹ tôi nói ba tôi là người Phi, bà quen ông 
ngày bà ở đảo Guam. Khi biết tin mẹ tôi có bầu, ông đuổi mẹ tôi đi. Mẹ sinh 
tôi năm 1979. Từ nhỏ tới giờ, tôi chỉ biết có mẹ, duy nhất chỉ có mẹ, không 
có bà con ruột thịt nào hết. Tôi đoán mẹ tôi có người thân ở Việt Nam, 
nhưng tôi không hề biết họ là ai, mẹ tôi chưa từng cho tôi nói chuyện với họ, 
mà tôi cũng không biết tiếng Việt.” 

Vừa lục lọi chiếc rổ trong đó chứa nhiều những bì thư cũ kỹ, có những bức 
thư được gửi tới nhưng vẫn còn chưa bóc ra, một ít giấy tờ, một tấm bằng  
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quốc tịch của bà bán báo, những mảnh giấy ghi số điện thoại,... xem có gì có 
thể đưa tôi xem, James vừa kể chuyện về mẹ mình. 

“Tôi biết là có nhiều người biết mẹ tôi, thương mẹ tôi, vì bà tốt. Bà chăm 
sóc tôi từ xưa tới giờ. Bà từng mong muốn tôi sẽ đi học làm bác sĩ, học làm 
luật sư, nhưng tôi không làm được. Tôi theo học college một thời gian, rồi 
tôi đi làm, tôi bị tai nạn xe hơi,... Mẹ luôn ở bên tôi.” James cứ đều đều kể, 
cố ngăn không cho nước mắt chảy xuống trước mặt một người phụ nữ. 

 

 
Hình ảnh bà Hai bán báo trước tiệm chè Cali trong khu chợ ABC, từng trở 
nên quen thuộc với những người từng đặt chân đến nơi này, cũng là người 
để lại nhiều ấn tượng tốt trong lòng những ai biết về bà. 

 

Ðiều James nói về mẹ mình, cũng là điều mà nhiều người từng đặt chân đến 
Bolsa, từng biết đến bà bán báo trước tiệm chè Cali, nhận xét. 
Anh Khương Diệp, hiện đang sống ở Florida, chia sẻ: 

“Bà bán báo cũng là một trong những kỷ niệm của vợ chồng tôi trong 
khoảng thời gian tôi còn lai vãng ở thủ đô tị nạn. Tôi thích mua báo nơi bà 
vì tôi thấy bà là một người dễ gần gũi, có nhiều điều làm cho mình kính 
trọng. Bà hay giới thiệu 'báo này có nhiều người mua chắc hay!', 'báo này họ 
cho tôi, nên tôi bán rẻ,' 'tờ đó toàn là quảng cáo hông, cậu ơi !'... Làm cho tôi  
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quá đỗi ngạc nhiên vì hình như bà bán báo này không cần tiền hay sao ấy! 
Rất nhiều lần tui cố tình đưa nhiều hơn số tiền phải trả, vì ngầm muốn giúp 
đỡ bà. Nhưng bà đếm lại và gọi với theo để trả lại số tiền tôi đưa dư. Tôi năn 
nỉ bà nhận, nhưng theo bà bán buôn gì cũng vậy, cần phải thành thật, cái gì 
ra cái đó, ăn cho buôn so!” 

Trong khi đó, ông Franklin Ðắc Nguyễn, một người đang sống tại thành phố 
Anaheim, thì “Cụ bà bán báo trước tiệm liquor khu Bolsa và 'mắt ngó lia'” là 
người mà ông có ấn tượng nhất ở vùng Little Saigon. 

“Tôi thích mua báo của cụ bà đó thôi. Có lẽ một phần vì muốn giúp cụ mua 
mau bán đắt, và phần còn lại là cụ bà bán đầy đủ các tờ báo mà mình muốn 
tìm đọc. Nói chung lại mình rất thoải mái mua báo từ cái quầy báo của cụ, 
chỉ là chiếc xe đẩy của chợ. Cụ thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ, giới thiệu tất cả 
những mặt hàng nào mà cụ có. Một đôi lần tôi cố tình giúp cụ bằng cách 
không nhận lại tiền còn dư, thối lại cho khách hàng, để làm món quà nhỏ 
biếu cụ. Nhưng với cụ thì tuyệt nhiên sòng phẳng, nghiêm túc trong vấn đề 
kinh doanh của cụ. Có những lúc không có tiền lẻ, cụ bà bảo 'cậu cứ mang 
về nhà đọc rồi hôm nào quay lại trả cho tôi cũng được. Tôi đứng ra bán báo 
là làm việc thiện cho chùa, cho các em trẻ mồ côi, giúp đỡ những người 
khốn cùng được tới đâu hay tới đó.'” 

Theo lời người con trai, bà Hai là một người thương con nhưng cũng là một 
người “khá lập dị.” 

Bà là người sùng đạo Phật và thích làm việc từ thiện. Có bao nhiêu tiền, bà 
đều mang đi làm từ thiện. Bà không bao giờ đi bác sĩ. Những khi bà bệnh, 
bà chỉ đến những tiệm thuốc đông y mua dược thảo và nhờ người cạo gió 
cho bà. 

“Hơn hai tháng trước khi mẹ tôi mất, bà giống như người mất trí. Có những 
hôm bà cởi hết quần áo đi lang thang trong xóm. Có lúc bà sang nói với 
hàng xóm là tôi đánh bà. Và rồi bà không về nhà, bà ngủ ngoài xe, chiếc xe 
chất đầy thùng giấy và báo của bà chắc ai cũng biết. Tôi chỉ biết lái xe đi 
vòng vòng các chợ xem mẹ tôi đậu ở đâu, nhìn vào xem bà ở đâu. Tôi gọi bà 
về mà bà nhìn tôi như không hề biết tôi là ai.” 

James tiếp tục câu chuyện. 

“Ðến hôm gần cuối Tháng Hai đột nhiên tôi thấy mẹ tôi về trước nhà. Tôi  
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gọi mẹ, mẹ lại nói chuyện rất bình thường. Mẹ kêu tôi đi mua cho mẹ ít rau 
củ, mẹ tôi ăn chay trường, vậy mà khi tôi mua luôn cả 'súp nuôi gà' về, mẹ 
tôi cũng ăn luôn. Nhưng đến ngày thứ hai sau khi về nhà thì mẹ tôi bắt đầu 
'đi ngoài' không biết gì, rồi ói mửa. Tôi ẵm mẹ tôi lên lầu để tắm rửa cho bà. 
Ðến khuya đó bà run, sùi bọt mép, tôi gọi 9-1-1. Ngày đầu vào bệnh viện, 
mẹ vẫn còn nhìn tôi. Nhưng qua ngày hôm sau thì não bà đã chết, dù tim vẫn 
còn đập. Ðến ngày thứ ba ở bệnh viện, sau khi bác sĩ nói chuyện, tôi quyết 
định rút ống thở cho mẹ. Tôi không muốn mẹ tôi đau đớn hơn.” James chùi 
nước mắt. 

Bà Hai mất chiều Chủ Nhật, 4 tháng 3. 

“Mẹ tôi không có tiền để lại. Tôi cũng không có gì hết.” James cho biết. 
Những người hàng xóm tốt bụng đã gom góp lại cho James tiền để làm lễ 
hỏa thiêu cho mẹ. “Thiêu và mang hài cốt về Việt Nam rải xuống biển là 
ước nguyện của mẹ tôi. Nhưng tôi không biết phải thực hiện điều đó như thế 
nào. Trước mắt, sau khi thiêu xong, tôi sẽ mang cốt mẹ tôi để vô chùa.” 

Tôi dành một buổi chiều Chủ Nhật đọc sơ qua những lá thư của người thân 
bà Hai gửi cho bà. Hầu hết đều là là những lá thư thăm hỏi và cho biết đã 
nhận được tiền bà gửi về để cúng chùa, mỗi lần khoảng $2,000, trong nhiều 
năm. Lạ một điều là rất nhiều lá thư trong đó chưa hề được xé ra. Tuy nhiên, 
lá thư cuối cùng là từ năm 2003. 

Theo lời nhờ của con trai bà Hai, tôi lần theo những số điện thoại có trong 
đống thư từ gọi về Việt Nam để báo tin cho thân nhân bà. Nhìn có vẻ như có 
rất nhiều số điện thoại ghi trên tờ giấy này, mảnh giấy nọ. Nhưng khi ráp hết 
lại, chỉ có 4 số, trong đó 3 số ở Việt Nam, một số ở Canada. 

Tôi nói chuyện được với một người anh họ của bà bán báo ở Vũng Tàu, và 
một người em gái cùng mẹ khác cha với bà đã đi tu. 

Mọi người ngỡ ngàng nhưng cũng không quá ngạc nhiên trước tin bà Hai 
mất. 
“Lâu lắm rồi không thấy chỉ gọi điện thoại về, cũng nghĩ quẩn, nhưng không 
biết cách nào hỏi thăm.” Người đàn ông tên Phát, ở Vũng Tàu, xưng là anh 
em họ với bà, cho tôi biết. 

Còn một người gọi bà bán báo bằng dì Hai, ở Sài Gòn, tâm sự, “Mẹ tôi là 
em cùng cha khác mẹ với dì Hai. Tên người ghi trên bì thư chị nhìn thấy là  



 27

 

tên tôi. Thực ra không ai ở Việt Nam biết dì Hai làm gì, sống như thế nào. 
Chỉ biết dì có một người con trai tên là Thiện (tên Việt Nam của James-NV) 
mà gia đình cũng chưa thấy hình cũng chưa bao giờ nói chuyện. Từ hồi đó 
giờ dì Hai có về Việt Nam vài ba lần, nhưng dì về bất chợt mà đi cũng bất 
chợt. Nói tóm lại là bên này không biết chuyện gì ở bên kia hết.” 

Theo lời của người cháu này, bà Hai còn một người em trai cùng mẹ khác 
cho sống ở Canada. Tuy nhiên, theo số điện thoại trong 1 bức thư viết năm 
1993, tôi gọi đến thì không ai biết người tôi muốn hỏi là ai. Còn một số điện 
thoại ở Sài Gòn, tôi gọi, người bên kia trả lời, “Cô gọi lộn số.” 

Khi tôi viết xuống những dòng này, nhiều người đã biết tin “bà bán báo 
mất” qua những dòng tôi viết vội trên trang blog của mình cuối tuần qua. 

Nhiều người hàng xóm, nhiều người không quen biết từ nhiều nơi, đặc biệt 
trong đó có Trí Tạ, phó thị trưởng thành phố Westminster, đã kịp bày tỏ 
lòng mình đến với bà bán báo nơi phố Bolsa. 

James Nguyễn, con trai bà bán báo, trước sau chỉ nói được, “Tôi không biết 
nói gì hơn là cám ơn, cám ơn tất cả những gì mà mọi người đã giúp đỡ về 
tinh thần cũng như vật chất cho tôi trong hai ngày qua. Tôi muốn cám ơn 
những người hàng xóm, cám ơn nhiều người tôi không hề biết mặt đã gọi 
điện thoại đến chia buồn với tôi, gửi tiền đến cúng mẹ tôi. Tôi nghĩ có lẽ mẹ 
tôi sẽ vui.” 

Tôi nhìn hình ảnh người con trai duy nhất bà bán báo để lại trên cuộc đời, 
giữa lòng Little Saigon, nơi có đông đảo đồng hương của bà, tay bưng bát 
nhang, tay cầm di ảnh mẹ, bơ vơ, lạc lõng, trong ngôn ngữ của tiếng mẹ đẻ, 
mà nghe ra những trớ trêu của cuộc đời. 

Tôi nhìn tôi, nhìn 5 người bạn con trai bà bán báo đến tiễn bà vào lò thiêu 
mà nghe cuộc đời vừa ấm áp vừa lạnh lẽo đến tái tê. 
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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 


