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TIN MỪNG   
Mt 2, 1-12 
"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy 
Đức Vua". 
Khi Chúa Giêsu sinh hạ tại Bêlem thuộc 
xứ Giuđa, trong đời vua Hêrôđê, có mấy 
nhà đạo sĩ từ Đông phương tìm đến Giê-
rusalem. Các ông nói: "Vua người Do-
thái mới sinh ra hiện đang ở đâu? Chúng 
tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở 
Đông phương, và chúng tôi đến để triều 
bái Người". Nghe nói thế, vua Hêrôđê 
bối rối, và tất cả Giêrusalem cùng với 
nhà vua. Vua đã triệu tập tất cả các đại 
giáo trưởng và luật sĩ trong dân, và hỏi 
họ cho biết nơi mà Đức Kitô sinh hạ. Họ 
tâu nhà vua rằng: 

tiếp theo trang 2 
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TIN MỪNG 
"Tại Bêlem thuộc xứ Giuđa, vì đó là lời do Đấng Tiên tri đã chép: Cả 
ngươi nữa, hỡi Bêlem, đất Giuđa, không lẽ gì ngươi bé nhỏ hơn hết trong 
các thành trì của Giuđa, vì tự nơi ngươi sẽ xuất hiện một thủ lãnh, Người 
đó sẽ chăn nuôi Israel dân tộc của Ta". 
Bấy giờ Hêrôđê ngầm triệu tập mấy nhà đạo sĩ tới, cặn kẽ hỏi han họ về 
thời giờ ngôi sao đã hiện ra. Rồi vua đã phái họ đi Bêlem và dặn rằng: "Các 
khanh hãy đi điều tra cẩn thận về Hài Nhi, rồi khi đã gặp thấy, hãy báo tin 
lại cho Trẫm, để cả Trẫm cũng đến triều bái Người". Nghe nhà vua nói, họ 
lên đường. Và kìa ngôi sao họ xem thấy ở Đông phương, lại đi trước họ, 
mãi cho tới nơi và đậu lại trên chỗ Hài Nhi ở. Lúc nhìn thấy ngôi sao, họ 
hết sức vui mừng. Và khi tiến vào nhà, họ đã gặp thấy Hài Nhi và Bà Maria 
Mẹ Người, và họ đã quỳ gối xuống sụp lạy Người. Rồi, mở kho tàng ra, họ 
đã dâng tiến Người lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Và khi nhận 
được lời mộng báo đừng trở lại với Hêrôđê, họ đã qua đường khác trở về 
xứ sở mình.  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
THIÊN CHÚA CỦA CÁC DÂN TỘC 

Niềm vui chia sẻ 

Một linh mục thừa sai Pháp tên là Henri, đi truyền giáo ở Gabon, Phi Châu. 
Nhân dịp lễ Giáng sinh, cha Henri về nghỉ ở nhà người chị ruột thuộc gia 
đình Delvart. Ngài đem theo một đứa bé da đen mồ côi được ngài nuôi từ 
nhỏ và rửa tội với tên thánh là Giacôbê. Trong gia đình chị của ngài cũng 
có đứa con trai tên là Giacôbê, đồng trang lứa với cậu bé Giacôbê da đen. 
Hai đứa trẻ quen nhau dễ dàng và người lớn chỉ còn phân biệt chúng qua 
hai màu da: Giacôbê đen và Giacôbê trắng. Đứng bên hang đá, Giacôbê 
trắng cố gắng giải thích cho bạn Giacôbê đen của mình hiểu được vẻ đẹp 
của mầu nhiệm Giáng sinh, từ Bêlem cho đến chuồng bò, máng cỏ chiên 
lừa, đến cả giấc mộng của Thánh Giuse, rồi kết thúc với hình ảnh Mẹ 
Maria, Mẹ của hết mọi người. 
Giacôbê đen nghe Giacôbê trắng một cách chăm chỉ. Nhưng cậu bé da màu 
sầm mặt xuống, thoáng lộ vẻ buồn. Cậu hỏi như than thở với bạn: 
- Bạn trắng ơi! Bạn thật may mắn. 
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- Sao vậy? 
- Bạn có Chúa Giêsu da trắng, có một người mẹ ở nhà đây rồi lại có thêm 
một người mẹ ở trên Thiên đàng nữa. 
- Nhưng ăn thua gì, bạn trắng đáp lại. Chúa Giêsu là Chúa của hết mọi 
người và Mẹ Maria cũng là Mẹ của hết mọi người kia mà. Nhất là Mẹ của 
những đứa con thơ ấu côi cút như bạn. 
Nhưng Giacôbê đen không yên tâm. Cậu bé vừa đưa tay chỉ tượng Đức Mẹ 
vừa buồn rầu nói: Đức Mẹ trắng tinh, còn mình thì đen thui! 
- Bạn trắng nói: Có hề gì, Đức Mẹ đâu có căn cứ vào màu da. 
- Chứ còn gì nữa, bạn đen cãi lại. Người mẹ trắng thì làm sao có đứa con 
đen. 
Thế rồi sáng ngày 24 tháng 12 người ta thấy Giacôbê trắng một mình từ 
dưới kho đi lên, tay cầm một cái lon nhỏ và một cây cọ, tiến về phía nhà 
thờ. Cậu bước ngay tới máng cỏ, tại đây với lon sơn đen, cậu biến tượng 
Chúa Hài Đồng da trắng thành một Chúa Hài Đồng da đen, y như màu da 
của bạn Giacôbê đen vậy. 
Giáng Sinh năm ấy, cả họ đạo vừa ngạc nhiên thích thú, vừa vui vẻ sốt 
sắng đón mừng Chúa Giáng Sinh có sắc da màu. Còn Giacôbê đen không 
ngớt nở nụ cười để lộ hai hàm răng trắng toát. Em sung sướng nghĩ rằng: 
với Chúa Hài Đồng da màu, em cũng có được một bà mẹ da màu trên 
Thiên đàng. 
Một câu chuyện giữa hai trẻ nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa cho người 
lớn chúng ta trong ngày lễ Hiển Linh hôm nay: Chúa Giêsu giáng trần 
không riêng cho một ai, một dân tộc nào, nhưng là cho hết mọi người, mọi 
dân tộc: da trắng, da đen, da đỏ, da vàng. Ngay trong ba đạo sĩ tìm đến 
hang đá Bêlem người ta cũng thấy có một vị da màu. Có thể nói, lễ Hiển 
Linh là Lễ Thiên Chúa đến với mọi người. Với biến cố Thiên Chúa Giáng 
Sinh làm người trong hang đá Bêlem, Thiên Chúa như phá đổ mọi hàng rào 
ngăn cách mà con người đã xây dựng nên: hàng rào kỳ thị, kỳ thị chủng 
tộc, màu da, tôn giáo, giai cấp… Bởi đó, mọi người trong chúng ta phải 
cộng tác với Thiên Chúa làm bừng sáng lên mầu nhiệm này. Chúng ta phải 
là ánh sao dẫn đường cho người ta đến với Chúa. 
Thời đại chúng ta, Chúa không dùng lời ca của các thiên thần hoặc ánh sao 
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của ngôi sao lạ để giới thiệu Chúa Giêsu cho thế giới. Chính mỗi người 
chúng ta được mời gọi đóng vai “nhà đạo sĩ” để chiêm ngắm khuôn mặt 
Chúa Giêsu rồi loan truyền về Ngài cho anh em khác. Phương thức tốt nhất 
để làm điều đó là nói và hành động như Đức Giêsu. Cha mẹ là “nhà đạo sĩ” 
thích hợp nhất để trình bày khuôn mặt Chúa Giêsu cho con cái mình. Các 
thầy, cô giáo là những người cộng tác với “các nhà đạo sĩ”. Các nhà truyền 
giáo: giáo dân, tu sĩ, linh mục, là những “nhà đạo sĩ” đi đây đó để giới 
thiệu Chúa Giêsu cho những người khác. 
Mới đây, cuộc triển lãm mỹ thuật với chủ đề: “Đức Giêsu Kitô trong hội 
họa” tại Tòa Giám Mục Sài Gòn từ đầu Mùa Vọng vừa bế mạc, quả là một 
cuộc giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người. Đã có hàng vạn lượt người đến 
xem, kể cả người ngoài Công Giáo và các tôn giáo bạn, đặc biệt là các bạn 
trẻ. Nhiều bạn đã ghi lại những dòng cảm tưởng chất chứa nhiều cảm xúc, 
chẳng hạn:  
“Tôi là một con chiên lạc của Chúa. Trong chiều nay sau một cơn mưa, tôi 
đã được tĩnh lặng để ngắm nhìn những tác phẩm hội họa về Đức Giêsu với 
những cảm xúc lắng đọng nhất. Tôi yêu con người Giêsu và Đức Chúa 
Giêsu” (Tường Tường, 5.12.96, trang 45).  
Một bạn sinh viên khác đã viết:  
“Con không biết gọi Người là gì, không biết Người là ai vì con không phải 
là đạo Thiên Chúa. Nhưng hôm nay con tin là có Người, có Người từng 
hiện hữu trong thế giới này, và có Người trong tâm hồn con ngày hôm nay 
và mãi về sau. Con xin cám ơn tất cả những điều con được biết ngày hôm 
nay, cám ơn tất cả, con cám ơn Người cho con lòng tin”. (Hồ Thị Phương 
Nga, SV năm 3 ĐH. kiến trúc TPHCM. 10.12.96 trang 87) v.v…  
Cuộc triển lãm đã đem lại nhiều kết quả thầm kín bất ngờ. 
Một khi khám phá ra gương mặt đích thực của Đức Giêsu, chúng ta hãy 
đem Chúa ra giới thiệu cho mọi người. Còn có biết bao người đang sống 
trong tăm tối thiêng liêng, họ đang lầm lũi bước đi trong lầm lạc. Họ đang 
khao khát chân lý. Họ không ngớt đặt vấn nạn với chúng ta: “Đức Vua dân 
Do Thái sinh ra ở đâu?” Cũng chính là câu hỏi: “Đức Giêsu là ai?” vậy thì, 
hỡi các kitô hữu, hãy trả lời cho họ đi, Đức Giêsu Kitô là ai? Nhưng xin 
đừng mở sách Kinh Thánh ra nói như một nhà thông thái. Chắc chắn họ 
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không xin chúng ta một Đức Kitô đóng khung trong sách vở, nhưng là một 
Đức Kitô sống động qua con người của chúng ta. Không có con đường nào 
khác đưa người ta trở về hoặc khám phá ra Đức Giêsu Kitô ngoài con 
đường Tin Mừng đã vạch: con đường yêu thương. Chính tình yêu là sức 
mạnh khiêm tốn nhất nhưng lại mãnh liệt nhất để đưa con người đến với 
nguồn chân lý, nguồn tình yêu và sự sống. 
Như ánh sao dẫn đường ba đạo sĩ lên đường đến với Chúa Giáng Sinh, 
chúng ta hãy từ bỏ những lời nói trống rỗng, những công thức, những 
khuôn mẫu có sẵn và tìm Chúa trong mọi biến cố cuộc đời, để từ đó chúng 
ta giới thiệu Chúa cho anh em đồng bào bằng chính cuộc sống của chúng 
ta. 

SỐNG ĐẠO 
Chuyện bạc tỷ: Tốt và xấu 
Thời gian vừa qua, báo chí đưa 2 tin “đặc biệt” liên quan Tốt và Xấu. 
Chuyện thứ nhất 
Chị Phạm Thị Lành, 29 tuổi, quê ở Hồng Ngự (Đồng Tháp), gia đình 
nghèo nên vợ chồng chị phải lên Bến Lức (Long An) để bán vé số mưu 
sinh. Người ta gọi chị bằng biệt danh “Lành vé số”. Chị Lành bán 
thiếu cho anh Đỗ Ngọc Tuấn, 41 tuổi, cả thảy 10 tấm vé số. Anh 
Tuấn chưa trả tiền cho chị Lành, và chị Lành chưa giao vé số cho anh 
Tuấn. 
Chiều ngày 15-11-2011, chị gọi điện cho anh Tuấn “đòi” 200.000 đồng 
tiền vé số và nói anh đã trúng độc đắc 6,6 tỷ đồng. Anh Tuấn không tin, 
vẫn tiếp tục bốc hàng sắt chở cho khách, và anh hứa chở hàng xong sẽ có 
tiền và sẽ đến trả cho chị Lành. 
Chị Lành đang bán vé số ở một quán nước. Mọi người xôn xao bàn tán về 
“tỷ phú” Tuấn. Anh Tuấn vẫn nghĩ mọi người “đùa dai” nên chọc mình cho 
vui. Nhưng “Lành vé số” quả quyết anh Tuấn đã trúng độc đắc thật, và chỉ 
“xin lại” 200.000 đồng tiền vốn. 
Chúng ta đã nghe nhiều chuyện “dở khóc, dở cười” về chuyện trúng số độc 
đắc. Có những người dò dùm người khác, thấy trúng và đã “ém” đi. Người 
Việt có câu: “Tham thì thâm”. Tham hay không, thường thì khó nhận ra, 
nhưng khi thấy cái gì của người khác – nhất là với số tiền lớn – mà không 
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tham, đó mới thật là người “trong sạch”. Người ta thường có câu “nói vui” 
mà rất thâm thúy:“Cho không lấy, thấy không xin, kín thì rình, hở thì 
rinh”. Mới đầu tưởng người này không tham, nhưng cuối cùng lại rất tham. 
Chị Lành còn giữ các tấm vé số, còn anh Tuấn chưa trả tiền mua vé số. 
Nếu chị Lành là người tham, chị có thể “ẵm” trọn và “biến mất” khỏi Bến 
Lức, không cần “đòi” 200.000 đồng tiền nợ của anh Tuấn. Điều này liên 
quan vấn đề lương tâm. Ai cũng có lương tâm, nhưng vấn đề là lương tâm 
đó còn “đúng đắn” hay đã “méo mó”. Chị “Lành vé số” tuy nghèo đến nỗi 
“không có cục đất chọi chim” nhưng lương tâm chị còn trong sáng, và 
lương tâm ấy đã không cho phép chị “tham của người”. 
Người ta hỏi sao chị không “ém” các tờ vé số thì chị “hồn nhiên” 
nói: “Mấy tờ vé số này của ảnh chưa trả tiền, trúng hay trật cũng là của 
ảnh, tôi mà không trả thì thiên hạ coi tôi ra gì nữa!”. Cách nghĩ của chị 
thật đơn sơ và giản dị, nhưng lại đầy tính nhân bản và đầy chất tâm linh. 
Anh Tuấn cũng rất nghèo, anh đã có “thâm niên” chạy xe ba gác 25 năm để 
mưu sinh, nhưng anh đã “hỉ xả” tặng cho chị Lành 1 tờ vé số trúng độc đắc. 
Năm hết, tết đến, chắc hẳn tết năm nay gia đình chị Lành luôn đầy ắp tiếng 
cười và hạnh phúc của những người có tấm lòng thật thà. 
Kinh Thánh nói: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của 
họ” (Mt 5:3). Đó là một trong Bát Phúc (tám mối phúc thật) mà Chúa 
Giêsu đã xác định.  
Trong Thập Giới (mười điều răn) có 2 điều liên quan đức bác ái: Giới răn 
thứ 7 là “chớ lấy của người”, và giới răn thứ 10 là “chớ tham của người”. 
Dù chị “Lành vé số” có niềm tin tôn giáo hay không, nhưng chị đã làm 
gương sáng cho chúng ta, và chắc chắn chị cũng được Thiên Chúa chúc 
lành. 
Chuyện thứ nhì 
Nguyễn Thanh Lèo là giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Sóc Trăng, và 
Trần Văn Tân là giám đốc Trung tâm Sát hạch và Cấp giấy phép lái xe loại 
3, trực thuộc Trường trung cấp nghề khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 
Ngày 26-12-2011, công an đã bắt 2 “nhân vật” này về tội đánh cờ. 
Đánh cờ mà có tội ư? Đánh cờ không những không có tội mà còn được 
khuyến khích chơi vì đánh cờ là môn thể thao trí tuệ. Tuy nhiên, đánh cờ 
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lại là tội phạm đối với Nguyễn Thanh Lèo và Trần Văn Tân vì 2 người này 
không chời cờ giải trí bình thường mà chơi ăn thua, họ cược mỗi ván cờ là 
5 tỷ đồng! 
Đại gia nên phải “khác người”, phải “chơi nổi” để chứng tỏ “bản lĩnh” của 
mình? 
“Kẻ ăn không hết, người lần không ra”, chuyện đời vẫn vậy. “Kẻ ăn không 
hết” nên phải phung phí cho “hầu bao” vơi bớt, không phải lo vì không 
phải “mồ hôi, nước mắt” của mình và rồi họ lại có “nguồn” khác. Chỉ khổ 
cho “người lần không ra”, kiếm sống hàng ngày còn chưa đủ, làm cật lực 
vẫn không thấy đâu, ăn bữa nay lo bữa mai, cuộc sống họ lay lắt, vì thế có 
những điều mà họ có mơ cũng không bao giờ thấy! 
Bạn nghĩ gì về chuyện bạc tỷ? Tốt hay xấu? Nếu có bạc tỷ, bạn sẽ làm gì? 
Thế mới hay, sử dụng đồng tiền như thế nào cũng sẽ bộc lộ trình độ và 
nhân cách của người đó. Đồng tiền vốn dĩ không xấu, chỉ có cách chúng ta 
sử dụng nó như thế nào thì nó mới trở thành xấu hay tốt mà thôi. 

         Trầm Thiên Thu 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha bổ nhiệm 22 Hồng Y mới 

 

VATICAN. Hôm 6-1-2012, ĐTC Biển Đức 16 đã tuyên bố triệu tập công 
nghị vào ngày thứ bẩy 18-2 tới đây để bổ nhiệm 22 Hồng Y mới. 
Ngỏ lời với các tín hữu trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa hôm ngày lễ 
Chúa Hiển Linh (6-1), ĐTC đã công bố danh tánh các tiến chức Hồng Y 
mới mà ngài sẽ bổ nhiệm trong công nghị sắp tới: 
1. Đức TGM Fernando Filoni, 66 tuổi (1946) người Italia, Tổng trưởng Bộ 
truyền giáo 
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2. Đức TGM Manuel Monteiro De Castro, 74 tuổi (1938) người Bồ đào 
nha, tân Chánh Tòa Ân giải tối cao. 
3. Đức TGM Santos Abril y Castelló, 77 tuổi (1935) người Tây Ban Nha, 
Giám quản Đền thờ Đức Bà Cả ở Roma 
4. Đức TGM Antonio Maria Viganò, 74 tuổi (1938) người Italia, Chủ tịch 
Ủy ban Tòa Thánh mục vụ di dân và người lưu động 
5. Đức TGM Giuseppe Bertello, 70 tuổi (1942) người Italia, Chủ tịch Ủy 
ban Tòa Thánh về Quốc gia Thành Vatican, cũng là chủ tịch phủ Thống 
Đốc tại đây. 
6. Đức TGM Francesco Coccopalmerio, 74 tuổi (1938) người Italia, Chủ 
tịch Ủy ban Tòa Thánh về các văn bản luật 
7. Đức TGM João Braz De Avis, 65 tuổi (1947) người Brazil, Tổng trưởng 
Bộ các dòng tu 
8. Đức TGM Edwin Frederik O'Brien, 73 tuổi (1939) người Mỹ, Thủ lãnh 
Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem 
9. Đức TGM Domenico Calcagno, 69 tuổi (1943) người Italia, Chủ tịch Sở 
Quản trị tài sản của Tòa thánh, gọi tắt là APSA 
10. Đức TGM Giuseppe Versaldi, 69 tuổi (1943) người Italia Chủ tịch sở 
Kinh tế của của Tòa Thánh 
** 11. Đức Cha George Alencherry, 67 tuổi (1945) TGM giáo phận 
Ernakulam-Angamaly, Tổng GM Trưởng Giáo Hội Syro Malabar bên Ấn 
độ 
12. Đức Cha Thomas Christopher Collins, 65 tuổi (1947) TGM giáo phận 
Toronto, Canada 
13. Đức Cha Dominik Duka, dòng Đa Minh, 69 tuổi (1943) TGM giáo 
phận Praha, thủ đô Cộng hòa Tiệp. 
14. Đức Cha Willem Jacobus Eijk, 59 tuổi (1953) TGM giáo phận Utrecht, 
Hòa Lan 
15. Đức Cha Giuseppe Bertori, 65 tuổi (1947) TGM giáo phận Firenze, 
Italia 
16. Đức Cha Timothy Michael Dolan, 62 tuổi (1950) TGM giáo phận New 
York, Hoa Kỳ 
17. Đức Cha Rainer Maria Woelki, 56 tuổi (1956) TGM giáo phận Berlin, 
thủ đô Cộng hòa Liên bang Đức 
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18. Đức Cha Gioan Thang Hán (Tong Hon), 73 tuổi (1939) GM giáo phận 
Hong Kong 
19. Đức Cha Lucian Muresan, 81 tuổi (1931) TGM trưởng của Giáo Hội 
Công Giáo Rumani, nghi lễ đông phương 
Ngoài ra, ĐTC bổ nhiệm 3 vị đầy huân công, đó là: 
20. Cha Julien Ries, 92 tuổi (1920), LM thuộc giáo phận Namur bên Bỉ, 
giáo sư hồi hưu về lịch sử các tôn giáo tại đại học Louvain 
21. Cha Prosper Grech, 87 tuổi (1925) người Malta thuộc dòng thánh 
Augustino, nguyên giáo sư tại nhiều đại học giáo hoàng ở Roma, cựu cố 
vấn Bộ giáo lý đức tin trong nhiều năm trời 
22. Cha Karl Becker, 84 tuổi (1928), dòng Tên người Đức, nguyên giáo sư 
Đại học Giáo Hoàng Gregoriana ở Roma, từng làm cố vấn trong nhiều năm 
trời tại Bộ giáo lý đức tin. 

Tổng cộng có 7 vị người Italia, 2 vị người Mỹ, 2 vị người Đức, 11 vị còn 
lại thuộc 11 quốc tịch khác nhau. Có hai vị Á châu là Ấn độ và Hong 
Kong. Có 3 vị thuộc các dòng: Đaminh, Dòng Tên và dòng thánh 
Augustino. Vị trẻ nhất trong số 22 tiến chức Hồng y là Đức TGM Woelki 
của giáo phận Berlin bên Đức, 56 tuổi (1956). 

Nếu kể cả 22 vị sắp được tấn phong, thì Hồng y đoàn sẽ gồm 214 vị, trong 
số này có 125 Hồng y cử tri dưới 80 tuổi và 89 vị trên 80 tuổi, tính đến 
ngày 6-1-2012 (RG 6-1-2012) 

G. Trần Đức Anh OP 

Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI thiết lập giáo hạt tòng nhân cho các 
cựu tín hữu Anh giáo tại Hoa Kỳ 
WHĐ (2.1.2012) – Đáp ứng nhiều lời thỉnh cầu, ngày 1-1-2012 
Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã thiết lập một giáo hạt tòng nhân cho các 
nhóm tín hữu và giáo sĩ Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ muốn trở thành Công 
giáo. Đức giáo hoàng cũng bổ nhiệm cha Jeffrey N. Steenson là một cựu 
giám mục Anh giáo Hoa Kỳ và là giáo sư ởHouston, coi sóc giáo hạt tòng 
nhân mới này. 
Giáo hạt tòng nhân này mang tên Tòa Thánh Phêrô và đặt trụ sở tại 
Houston, Texas. Giáo hạt tòng nhân đầu tiên là Giáo hạt 
Đức Bà Walsingham, được thành lập ngày 15-1-2011, dành cho xứ Anh và 
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xứ Wales. 
Tương tự như một giáo phận, nhưng có phạm vi trên toàn quốc gia, Giáo 
hạt tòng nhân sẽ bao gồm các giáo xứ, các nhóm và cá nhân thuộc di sản 
Anh giáo trên khắp Hoa Kỳ. Các giáo xứ sẽ hoàn toàn là Công Giáo, đồng 
thời vẫn giữ lại các yếu tố của di sản Anh giáo, đặc biệt về phụng vụ. 
Hơn 100 cựu linh mục Anh giáo đã được chuẩn nhận trở thành linh mục 
Công giáo cho giáo hạt tòng nhân này, và gần 1.400 cá nhân từ 22 cộng 
đoàn đang xin gia nhập. Hai trong số các cộng đoàn này đã gia nhập Giáo 
Hội Công Giáo vào mùa thu 2011 sau một thời gian chuẩn bị. 
Cha Steenson, bản quyền của Giáo hạt tòng nhân này, đã gia nhập Công 
Giáo năm 2007 và trở thành linh mục Công Giáo năm 2009. Cha đã kết 
hôn và có ba người con đã trưởng thành. Với nhiệm vụ này, cha cũng là 
thành viên của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Tuy nhiên, vì đã có 
gia đình, cha không thể được thụ phong giám mục. 
Lý do thành lập giáo hạt tòng nhân 
Các giáo hạt tòng nhân là kết quả của những lời thỉnh cầu kiên trì và liên 
tục của các nhóm Anh giáomuốn trở thành Công Giáo theo từng 
nhóm. Tháng 11 năm 2009, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã ban 
hành Tông hiến Anglicanorum coetibus dẫn đến việc thành lập các giáo hạt 
tòng nhân. Tháng 9 năm 2010, Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm 
Đức hồng y Donald Wuerl, Tổng giám mục Washington, lo việc thực 
hiện Tông hiến này tại Hoa Kỳ. Cùng với Đức giám mục Kevin Vann, giáo 
phận Fort Worth và Đức giám mục Robert McManus, giáo 
phận Worcester, các ngài được chaScott Hurd, linh mục của 
Tổng giáo phận Washington (và là cựu linh mục Anh giáo) giúp 
đỡ. ChaHurd sẽ làm Tổng đại diện của giáo hạt tòng nhân trong một nhiệm 
kỳ ba năm. 
Tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại trên thế giới ngày nay 
Roma (Apic 30/12/2011) - Theo con số thống kê của hãng tin Fides, trực 
thuộc bộ Truyền Giáo, về tình hình các tín hữu Kitô bị bách hại, thì trong 
năm 2011, đã có 26 nhà truyền giáo bị giết chết. Con số này gồm có 18 linh 
mục, 4 nữ tu và 4 thiện nguyện giáo dân, tất cả trong hạng tuổi 50 đến 60. 
Hãng tin Fides cho biết Châu Mỹ La Tinh là nơi có con số các nhà truyền 
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giáo bị sát hại cao nhất, có đến 13 linh mục và 02 giáo dân, tại các quốc gia 
như Colombia, Mêhicô, Brazile, Paraguay và Nicaragua. Kế đến là Phi 
Châu, nơi có 2 linh mục và 03 nữ tu bị ám sát. Tại Á Châu, có 02 linh mục, 
01 nữ tu, và 01 giáo dân bị sát hại tại Ấn Ðộ và Phi luật tân. Tại Âu Châu, 
có 01 linh mục Tây Ban Nha bị kẻ cướp tấn công giết chết. 
Nhìn chung, với các năm trước, Hãng Tin Fides cho biết con số như sau: 
năm 2008 có 20 nhà truyền giáo bị giết, năm 2009 có 37 nhà truyền giáo bị 
giết, và năm 2010 có 25 nhà truyền giáo bị giết. 
Có nhiều lý do khác nhau gây ra cái chết của các vị truyền giáo nói trên, 
như: bị hãm hiếp, bị bắt làm con tin rồi bị giết chết, và nhất là vì sự thù 
ghét đối với Thiên Chúa. 
Thông báo của Tòa Tổng giám mục Sài Gòn liên quan đến vụ án 
phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Thuận 

  

 

 

 

 

 
WHĐ (2.1.2012) – Trong tiến trình phong Á thánh và Hiển thánh cho Vị 
Tôi tớ Chúa là Đức cố Hồng y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, nguyên Tổng 
giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa 
Thánh về Công lý và Hòa bình, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa 
bình sẽ cử một phái đoàn đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 
tháng 4 năm 2012 để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân của Giáo Hội 
Việt Nam nhằm thu thập chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của 
ngài. 
Nhân dịp này, Đức hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng giám 
mục Tổng giáo phận Sài Gòn đã ra Thông báo trong Tổng giáo phận, mời 
gọi cầu nguyện và cung cấp chứng từ cho phái đoàn. 
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Sau đây là nguyên văn Thông báo. 
Kính gửi: Các linh mục, tu sĩ nam nữ, 
và anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận 
1. Ngày 22 tháng 10 năm 2010, tại Rôma, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý 
và Hòa bình đã chính thức bắt đầu tiến trình xin phong Á thánh và Hiển 
thánh cho Tôi tớ Chúa, Đức cố hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận. Đức cố hồng y Phanxicô đã từng được Tòa Thánh Vatican bổ 
nhiệm làm Tổng giám mục phó Tổng giáo phận Sài Gòn từ ngày 24 tháng 
4 năm 1975. Ngày mùng 9 tháng 4 năm 1994, Đức giáo hoàng Gioan 
Phaolô II bổ nhiệm ngài vào chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về 
Công lý và Hòa bình, và tiếp theo đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 1994, ngài 
chính thức từ chức Tổng giám mục Sài Gòn để thi hành nhiệm vụ tại Giáo 
triều Rôma. Vì thế, sự kiện lập án phong thánh cho ngài là niềm vinh dự 
lớn lao cho Giáo Hội Công giáo Việt Nam nói chung và cho Tổng giáo 
phận Sài Gòn nói riêng. 
2. Theo quy định của Giáo Hội, để được tuyên phong Á thánh và Hiển 
thánh, vị Tôi tớ Chúa phải được Giáo Hội nhìn nhận là người có danh thơm 
tiếng tốt về sự thánh thiện và những nhân đức anh hùng. Vì thế, Giáo Hội 
muốn lắng nghe, tìm hiểu và nghiên cứu những chứng từ chính thức của 
các chứng nhân, là những người đã biết Đức cố hồng y Phanxicô Xaviê và 
có thể cung cấp chứng từ cụ thể sống động về những nhân đức của ngài. 
3. Trong thời gian qua, Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình đã cử 
phái đoàn đến nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Úc châu, 
để gặp gỡ và lắng nghe các chứng nhân. Nay chúng tôi được thông báo là 
phái đoàn sẽ đến Việt Nam từ ngày 23 tháng 3 đến ngày 9 tháng 4 năm 
2012. Phái đoàn sẽ ở Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 24 đến 27 tháng 3 
năm 2012, để gặp gỡ và lắng nghe những chứng nhân trong Tổng giáo 
phận nhà. 
4. Vậy tôi viết thư này để xin tất cả mọi người trong gia đình giáo phận, sốt 
sắng cầu nguyện cho tiến trình tuyên phong Á thánh và Hiển thánh cho 
Đức cố hồng y thân yêu của chúng ta sớm được hoàn thành. Ngoài ra, các 
linh mục, tu sĩ nam nữ, cũng như anh chị em giáo dân nào đã từng biết Đức 
cố hồng y, và muốn làm chứng trước phái đoàn của Hội đồng Tòa Thánh 
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về sự thánh thiện và nhân đức của ngài, xin vui lòng viết thành văn bản và 
gửi về địa chỉ sau (hạn chót là ngày 1 tháng 3 năm 2012): 

Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 
Đại chủng viện Thánh Giuse 
6 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp. HCM. 
Email: petrustung@gmail.com 

Theo lời kêu gọi của Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa bình, chúng 
ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa Ba Ngôi lời cầu nguyện: 

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, 
là Cha và Con và Thánh Thần, 
chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho Hội Thánh 
mẫu gương và chứng tá anh dũng 
của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận. 
Ngài đã liên kết những đau khổ phải chịu trong cảnh ngục tù 
với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô chịu đóng đinh. 
Và dưới sự che chở đầy tình mẫu tử của Rất Thánh Trinh Nữ 
Maria, 
những kinh nghiệm khổ đau ấy đã rèn luyện ngài 
nên một chứng nhân sáng ngời cho Hội Thánh và toàn thế giới, 
về sự hiệp nhất và tha thứ, 
cũng như về công lý và hòa bình. 
Con người hiền hòa và giàu tình thương 
cùng với sứ vụ giám mục của ngài, 
đã tỏa chiếu rạng ngời ánh sáng của đức tin, 
nhiệt tâm của đức cậy, 
và sự nồng nàn của đức ái. 
Giờ đây, nhờ lời chuyển cầu của ngài và theo thánh ý Chúa, 
xin Chúa ban cho con được ơn lành con đang cầu khẩn, 
với niềm hi vọng thấy ngài 
sớm được vinh hiển trên bàn thờ. Amen. 

Lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, 1.1.2012 
Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn 
Hồng y Tổng giám mục 
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Ghi chú: 
– Tất cả những ân huệ hay phép lạ nhận được qua lời cầu xin với Đức cố 
hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, xin vui lòng báo cho linh mục 
Phêrô Nguyễn Thanh Tùng (theo địa chỉ trên). 
– Để tìm hiểu thêm về đời sống của Đức cố hồng y, xin mời đọc bài “Cuộc 
đời và sự nghiệp vị Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận” trên 
trang tin điện tử của Tổng giáo phận, địa chỉ: www.tgpsaigon.net 

(Nguồn: www.tgpsaigon.net) 
Hy GB. Phạm Minh Mẫn 

WHĐ (25.12.2011) 5 sự kiện đáng chú ý nhất trong sinh hoạt của Giáo 
Hội Việt Nam:  

 
1. Tân giám mục và các giám mục qua đời: 
Trong năm 2011, Giáo Hội Việt Nam có thêm 2 giám mục: linh mục Giuse 
Nguyễn Tấn Tước được bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Phú Cường 
ngày 14/3/2011 (lễ tấn phong ngày 29/4) và linh mục Vinh Sơn Nguyễn 
Văn Long, Dòng Phanxicô Viện tu được bổ nhiệm làm giám mục phụ tá 
Tổng giáo phận Melbourne (Úc) ngày 20/5/2011 (lễ tấn phong ngày 23/6). 
Và có 3 giám mục được Chúa gọi về: 
Đức giám mục Giuse Nguyễn Tích Đức, nguyên giám mục giáo phận Ban 
Mê Thuột (ngày 23/5), Đức giám mục Giuse Trịnh Chính Trực, nguyên 
giám mục giáo phận Ban Mê Thuột (ngày 23/9), Đức giám mục Alexis 
Phạm Văn Lộc, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum (ngày 17/11). 
Như vậy, con số các giám mục Việt Nam hiện nay là 49 vị, bao gồm: 32 
giám mục đang coi sóc giáo phận, 13 giám mục nghỉ hưu, 1 vị Sứ thần Tòa 
Thánh (Đức TGM Phêrô Nguyễn Văn Tốt, sứ thần Tòa Thánh tại Costa 
Rica) và 3 giám mục đang là giám mục phụ tá tại các giáo phận của Hoa 
Kỳ, Canada và Úc. 
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Trong số các giám mục nghỉ hưu có Đức giám mục Antôn Nguyễn Văn 
Thiện, nguyên giám mục Vĩnh Long, đang ở Pháp. Ngài là giám mục cao 
tuổi nhất thế giới: ngày 13 tháng Ba 2012 sắp tới ngài sẽ mừng sinh nhật 
106 tuổi. 
2. Tiểu Vương cung Thánh đường Sở Kiện 
Ngày 8 tháng Mười Hai 2011, tại Trung tâm các Thánh Tử đạo Sở Kiện 
(Thanh Liêm – Hà Nam) đã diễn ra thánh lễ cung hiến bàn thờ và công bố 
tước vị Tiểu Vương cung Thánh đường cho nhà thờ Sở Kiện với tước hiệu 
Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. 
Đây là Vương cung Thánh đường thứ 4 của Giáo Hội Việt Nam, sau các 
Vương cung thánh đường: Đền thờ Đức Mẹ La Vang (Tổng giáo phận 
Huế, 1961), Nhà thờ Chính tòa Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Tổng giáo 
phận Sài Gòn, 1962) và Đền thánh Đức Mẹ Phú Nhai (giáo phận Bùi Chu, 
2008). Sắc lệnh của Bộ Phụng tự và Kỷ luật các bí tích ban tước hiệu và 
tước vị Tiểu Vương cung thánh đường cho nhà thờ Sở Kiện do Đức Hồng 
y Bộ trưởng Cañizares Llovera ký ngày 24-6-2010. 
Đặc biệt, tham dự Thánh lễ trọng thể tại Tân Vương cung thánh đường Sở 
Kiện có vị Đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục 
Leopoldo Girelli. 
3. Lễ bế mạc Năm Thánh tại La Vang 
Kỷ niệm 350 năm thiết lập hai Địa phận Đại diện Tông Tòa Đàng Ngoài và 
Đàng Trong và 50 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Công giáo tại Việt 
Nam, Giáo Hội Việt Nam đã cử hành một Năm Thánh với Lễ khai mạc tại 
Sở Kiện thuộc Tổng Giáo phận Hà Nội, nhằm ngày lễ các Thánh Tử Đạo 
Việt Nam, 24-11-2009. 
Trong suốt Năm Thánh, khắp nơi đã tích cực tham gia với nhiều sinh hoạt 
như học hỏi, cử hành phụng vụ, hành hương… và cao điểm là Đại hội Dân 
Chúa vào tháng 11 năm 2010 tại Tổng giáo phận Sài Gòn. 
Và đến ngày lễ Hiển Linh 6-1-2011, tại Trung tâm Thánh Mẫu La Vang đã 
cử hành lễ bế mạc Năm Thánh với sự hiện diện của Đức Hồng y Ivan Dias 
– Đặc sứ của Đức Thánh Cha. 
Năm Thánh 2010 thực sự là thời gian của ân sủng và canh tân đối với Giáo 
Hội Việt Nam. 
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4. Lễ ra mắt Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám 
mục Việt nam 
Ngày 27 tháng Năm 2011, tại Trung tâm Mục vụ Tổng Giáo phận Sài Gòn, 
Ủy ban thứ 16 của Hội đồng Giám mục Việt Nam - Ủy ban Công lý và Hòa 
bình đã ra mắt Ban điều hành. Lễ ra mắt được tổ chức ngay sau buổi tọa 
đàm với chủ đề “Công lý và Hòa bình theo Giáo huấn xã hội Công giáo”. 
Ủy ban Công lý và Hòa bình trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam là 
tổ chức của HĐGMVN, được thành lập tại Đại hội lần thứ XI của 
HĐGMVN tại Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10/2010, nhằm cổ vũ 
công lý và hòa bình tại Việt Nam theo đường hướng chung của Giáo Hội 
Công giáo toàn cầu. 
5. Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm Đại diện Tòa Thánh 
không thường trú tại Việt Nam 
Ngày 13-01-2011, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã bổ nhiệm Đức Tổng 
Giám mục Leopoldo Girelli, hiệu tòa Capri, làm Đại diện Tòa Thánh 
không thường trú tại Việt Nam. 
Đây là một bước tiến trong quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Tòa 
Thánh Vatican, nhưng trước hết, sự kiện này thể hiện mối quan tâm mục tử 
của Đấng kế vị Thánh Phêrô đối với Giáo hội Công giáo Việt Nam. 
Từ khi được Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Đại diện Tòa 
Thánh tại Việt Nam, Đức Tổng giám mục Leopoldo Girelli đã thi hành sứ 
vụ này với những chuyến viếng thăm mục vụ Giáo Hội Việt Nam một cách 
đều đặn. Tổng cộng, Đức TGM Girelli đã đến Việt Nam 5 lần và đã đặt 
chân đến tất cả 26 giáo phận của Việt Nam: 
Lần thứ nhất: 18/4 – 1/5 (Hà Nội, Sài Gòn, Mỹ Tho, Cần Thơ, Vĩnh Long, 
Xuân Lộc và Phú Cường) 
Lần thứ hai: 5/6 – 18/6 (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hải Phòng, Bùi Chu và Thái 
Bình) 
Lần thứ ba: 3/9 – 16/9 (Huế, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Kon Tum, Ban Mê 
Thuột và Nha Trang). 
Lần thứ tư: 2/10 – 14/10 (Long Xuyên, Bà Rịa, Phan Thiết và Đà Lạt) 
Lần thứ năm: 25/11 – 8/12 (Hưng Hóa, Phát Diệm, Thanh Hóa và Vinh). 
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CUỘC SỐNG CỦA MỘT GIÁM MỤC Ở MIỀN BẮC VIỆT NAM 
Cuộc phỏng vấn này do Marie-Pauline Meyer thực hiện cho chương trình 
“Nơi Thiên Chúa Khóc” (Where God Weeps), một chương trình phát thanh 
và truyền hình hằng tuần do Mạng lưới Phát thanh và Truyền Hình Công 
giáo, kết hợp với Tổ chức Bác ái Công giáo Quốc tế Trợ giúp cho Giáo hội 
có Nhu cầu, sản xuất. 

 
ĐC Cosma Hoàng văn Đạt chụp hình với các bệnh nhân phong 

EMTY (Rôma, 16-12-2011, Zenit.org) - Đức Giám mục Cosma Hoàng 
Văn Đạt của GP. Bắc Ninh, nói rằng ngài sẽ không mô tả Giáo Hội quê 
hương như một “Giáo Hội bị bách hại”. Tuy nhiên, ngài tuyên bố một cách 
đơn giản rằng ngài chắc chắn chính phủ theo dõi mỗi bước đi của ngài. 
Việc đánh giá sự việc của vị giám mục 64 tuổi được ghi dấu một cách rõ 
ràng bằng sự giản dị và đức tin sâu sắc của ngài. Ngài lưu ý rằng cuộc sống 
giám mục của ngài chỉ đơn giản là một sứ vụ vì Chúa Kitô.  
Marie-Pauline Meyer đã có cuộc trò chuyện với Đức cha Cosma Hoàng 
Văn Đạt về sứ vụ của ngài và đức tin tốt đẹp trong giáo phận của ngài. 
Hỏi: Có khó khăn để làm một giám mục Công giáo trong một nhà nước 
Cộng sản? 
Đáp: Không khó khăn bởi vì tôi nghĩ rằng một giám mục là người kế vị các 
tông đồ mà Chúa Kitô đã sai đi khắp mọi miền của thế giới và các nước 
cộng sản là một phần của thế giới và thật cần thiết khi có một số môn đệ 
của Người trong một phần này của thế giới. Việt Nam là một quốc gia cộng 
sản và đôi khi có khó khăn, nhưng thật cần thiết khi có giám mục hiện diện. 
Hỏi: Đức cha có cảm thấy chính phủ luôn theo dõi mình không? 
Đáp: Tôi chắc chắn rằng chính phủ theo dõi tất cả mọi việc tôi làm. 
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Hỏi: Đức cha có cho rằng Giáo hội Công giáo tại Việt Nam là một Giáo 
hội bị bách hại không? 
Đáp: Nhiều năm trước đây thì có nhưng bây giờ thì không(?). Trước đây, 
Giáo Hội phải đối mặt với những thời điểm khó khăn. Hầu hết các linh 
mục và chủng sinh bị bỏ tù, cha đại diện của tôi đã trải qua 9 năm trong tù 
khi ngài còn là một chủng sinh. Bây giờ chúng tôi được tự do hơn. 
Hỏi: Đức cha là một tu sĩ Dòng Tên. Những gì lôi cuốn ngài đến với Dòng 
Tên? 
Đáp: Tôi gia nhập Dòng Tên năm 1967 lúc tôi 19 tuổi. Việc đó diễn ra 
trong thời chiến tranh Việt Nam. Tôi nghĩ vào thời điểm đó chiến tranh và 
vũ khí không phải là một giải pháp tốt cho đất nước. Hai hình ảnh nổi bật 
trong quyết định của tôi để gia nhập dòng Tên đó là Thánh Phanxicô Xaviê 
và Cha Đắc Lộ, một trong những nhà truyền giáo đầu tiên đến Việt Nam, 
cả hai đều là linh mục Dòng Tên. Vì vậy, tôi xin gia nhập Dòng Tên để trở 
thành một nhà truyền giáo, và vào thời điểm đó, tôi tưởng tượng cuộc sống 
của tôi sau này là một nhà truyền giáo ở châu Phi, nhưng đến thời điểm này 
tôi chưa từng đến châu Phi. 
Hỏi: Ông bà cố đã nói gì khi ngài nói với họ rằng ngài muốn trở thành một 
linh mục? 
Đáp: Cha tôi mất khi tôi mới 6 tuổi và tôi sống với mẹ tôi, bà cụ rất sùng 
đạo. Bà luôn nghĩ về tôi như một thiếu niên chỉ ham chơi. Khi tôi quyết 
định gia nhập Dòng Tên, bà nói với tôi rằng bà không thể từ chối bất cứ 
điều gì với Thiên Chúa nhưng bà nghĩ tôi không bao giờ có thể trở thành 
một linh mục. 
Hỏi: Việt Nam đang phát triển rất nhanh về kinh tế. Liệu tiến trình vật chất 
này có ảnh hưởng đến đức tin Công giáo hay bất kỳ tôn giáo khác của giới 
thanh thiếu niên hay không? 
Đáp: Tình hình kinh tế có tiến bộ tại Việt Nam và điều này ảnh hưởng 
nhiều đến mọi người trong đó có người Công giáo. Ví dụ, tôi sống một 
cuộc sống giản dị. Tôi thích trồng hoa. Tôi không cần những thứ hiện đại 
để làm cho cuộc sống thoải mái. Tôi không biết những vùng khác như thế 
nào, nhưng trong giáo phận của tôi có một truyền thống rất tốt và người 
Việt Nam thường gắn bó với truyền thống của tổ tiên họ. Nếu cha mẹ và 
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ông bà đạo đức thì không có nguy cơ chúng tôi trở thành người vô thần. Ví 
dụ, trong Chúa Nhật Lễ Lá, tôi mời các bạn trẻ đến Toà Giám mục. Tôi chỉ 
mong có khoảng 2.000 bạn trẻ nhưng có tới 5.000 người. Thật không thể 
tin được! 
Hỏi: Làm thế nào mà tất cả họ ở trong nhà của ngài được? 
Đáp: Họ đã làm được và chúng tôi cho họ bánh mì và một ít sữa, họ vui vẻ 
nhận, tất cả chỉ có vậy. Chúng tôi nghèo và họ chấp nhận mọi thứ. 
Hỏi: Nhưng là một giám mục, ngài phải có nhu cầu vật chất chứ? 
Đáp: Là một giám mục, tôi đã có những thứ này - máy tính, xe hơi - nhưng 
khi tôi là một linh mục, tôi di chuyển bằng xe đạp. Hơn nữa, trước khi tôi 
được đề cử làm giám mục, tại Hà Nội, tôi đã đạp xe trên chặng đường dài 
15km để đến cử hành Thánh lễ. Tôi hài lòng với một chiếc xe đạp như thế. 
Bây giờ tôi không thể đi xe đạp được nữa. 
Hỏi: Giáo phận Bắc Ninh của ngài ở miền bắc Việt Nam. Đức cha có thể 
mô tả cho chúng tôi về Giáo phận của ngài? 
Đáp: Giáo phận chúng tôi có 125.000 người Công giáo trên hơn 8 triệu 
dân. Hầu hết họ là nông dân. Chúng tôi nghèo, nghèo hơn tại Hà Nội. Bạn 
không thể so sánh nó với châu Âu. Chúng tôi phải đối mặt với nhiều khó 
khăn. Chúng tôi đã mất hầu hết tài sản và 50% các nhà thờ của chúng tôi đã 
bị phá huỷ trong chiến tranh. 
Hỏi: Đức tin tại đây như thế nào, dù số người Công giáo ít? 
Đáp: Người Công giáo trong giáo phận của tôi có một đức tin rất mạnh 
nhưng họ không được đào tạo tốt về tâm linh và tri thức. Rất khó khăn 
nhưng tôi nghĩ đức tin của họ rất mạnh mẽ. Họ đi nhà thờ mỗi tuần, đôi khi 
2 hoặc 3 lần mỗi tuần tại nhiều vùng, và tôi nghĩ với đức tin như vậy, 
chúng tôi có một tương lai. 
Hỏi: Đức cha đã làm việc với những người phong cùi trong một thời gian 
dài. Phản ứng ban đầu của ngài như thế nào? 
Đáp: Ban đầu tôi sợ họ, nhưng càng hiểu biết về họ, trái tim tôi đã vượt qua 
nỗi sợ và tôi đã học được cách chăm sóc và yêu thương họ. Ban đầu thật 
khó khăn để ăn cùng với họ, nhưng sau một thời gian, tôi đã có thể ăn với 
họ mà không thấy có bất cứ vấn đề gì. 
Hỏi: Họ sống bên ngoài thành phố? 



 20

Đáp: Họ được tự do và được phép sống ở bất cứ nơi đâu nhưng họ đã quyết 
định sống với nhau để hỗ trợ lẫn nhau. Thường không có ai thăm viếng họ 
khi họ sống với gia đình hoặc không được tiếp đón khi họ muốn ra bên 
ngoài gia đình. Tôi có nhiều bạn bè người bị bệnh phong. 
Hỏi: Chúng tôi có thể làm được những gì cho Giáo hội Công giáo tại Việt 
Nam? 
Đáp: Trước hết, chúng tôi cần lời cầu nguyện của quý vị và cần trợ giúp vật 
chất. Chúng tôi cần kinh phí cho việc đào tạo linh mục, tu sĩ và giáo lý 
viên. Chúng tôi cũng cần nhà thờ cho các nông dân Công giáo bởi vì nhà 
thờ rất quan trọng với cuộc sống của nông dân Công giáo, những người đến 
nhà thờ vài ba lần trong ngày để cầu nguyện. Chúng tôi cần một nhà thờ 
nhỏ bé và đơn sơ cho những người này. Đó là một dấu hiệu đức tin của họ 
và cũng rất cần thiết cho việc củng cố đức tin và giáo dục đức tin cho trẻ 
em. 

Hùng Nguyễn 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Cộng Đoàn Đọc Kinh Cầu Nguyện cho Cụ Ông Phêrô Nguyễn Bá Linh 
Cộng Đoàn ĐMLV sẽ đọc kinh cầu nguyện cho cụ ông Phêrô Nguyễn Bá 
Linh mới qua đời  
Vào ngày Chủ Nhật 01/15/2011 
Vào lúc: 4:00 pm (sau Thánh Lễ CN) 
Địa chỉ: 31950 Bumpy Cir., Winchester, CA 92596 
Anh chị Sương Thoại kính mời. 
Thánh Lễ Di Dân Lần VI 
Chủ Nhật 15/1/2012 vào lúc 2: 00 pm 
tại Nhà Thờ St. Francis de Sales 
4268 Lime St., Riverside, CA 92501 
Chủ Tế: ĐGM Gerald Barnes 
Tiệc trà sau Thánh Lễ 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Cuộc đời và sự nghiệp vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận (1928-2002) 
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Ngày 1 tháng 10 năm 2010, Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình 
đã ra thông báo về Án phong chân phước cho ĐHY Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Thuận. Thông báo viết: "Ngày 22 tháng 10 tới, tức 3 năm sau 
khi loan báo việc mở Án phong chân phước, sẽ có Phiên Họp Trọng Thể 
mở cuộc điều tra ở cấp giáo phận về đời sống, các nhân đức và đời sống 
thánh thiện của Vị Tôi Tớ Chúa ĐHY Việt Nam Phanxicô Xaviê Nguyễn 
Văn Thuận, người đã là Phó Chủ Tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và 
Hòa bình từ năm 1994 và là Chủ tịch Ủy Ban này từ ngày 24 tháng 6 năm 
1998 đến ngày 16 tháng 9 năm 2002". 
Theo Thông báo của Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Tp. Hồ Chí 
Minh về việc Điều tra Án phong chân phước và phong thánh cho Đức Cố 
Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, do Đức Hồng Y GB Phạm 
Minh Mẫn ký ngày 1 tháng 1 năm 2012, chúng ta cùng tìm hiểu đôi nét về 
cuộc đời của Vị Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận. 
I. Thời thơ ấu 
Ðức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận sinh ngày 17 tháng 4 
năm 1928, tại Phủ Cam, thuộc Tổng Giáo phận Huế. Là anh cả trong một 
gia đình có 8 anh chị em: 3 trai và 5 gái. Thân phụ của ngài là Cụ cố Tađêô 
Nguyễn Văn Ấm[1] và thân mẫu, Bà Cố Elisabeth Ngô Ðình Thị Hiệp. 
Đây là một gia đình có truyền thống Công giáo lâu đời, tổ tiên của ngài 
từng chịu bách hại vì đạo.[2] 
Từ thuở nhỏ, cậu bé Phanxicô Xaviê Thuận được giáo dục trong một gia 
đình đạo hạnh với gương nhân đức, thánh thiện của bà mẹ Elisabeth. Hằng 
đêm, bà dạy cho con cái đọc kinh gia đình, kể cho cậu nghe những chuyện 
tích Kinh Thánh và lịch sử các Thánh Tử đạo Việt Nam, đặc biệt, về tổ tiên 
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của dòng tộc; Bà dạy cho các con sống theo gương sáng của Thánh Nữ 
Têrêsa Hài đồng Giêsu: yêu thương mọi người và trau dồi lòng yêu mến Tổ 
Quốc Việt Nam. Chính nhờ đó, Cậu Thuận có được ước muốn dâng mình 
cho Chúa từ rất sớm. 
II. Chủng sinh – Linh mục 
Năm lên 12 tuổi, tức vào tháng 08 năm 1940, cậu Phanxicô Xaviê Thuận 
gia nhập Tiểu chủng viện An Ninh, tại Cửa Tùng, Quảng Trị; Sau đó, theo 
học triết và thần học tại Đại chủng viện Kim Long, Huế. 
Ngày 11 tháng 6 năm 1953, thầy Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được 
thụ phong linh mục tại Nhà thờ Chính tòa Phủ Cam, do Đức cha Jean 
Baptiste Urrutia (tên Việt là Thi, thuộc MEP), Giám mục Đại diện Tông 
Tòa Huế. 
Sau khi được chịu chức, Tân linh mục Phanxicô Xaviê được cử đến Giáo 
xứ Tam Tòa, Đồng Hới, làm phụ tá cho cha Đaminh Hoàng Văn Tâm. Sau 
đó, cha được chuyển đến Giáo xứ Phanxicô Xaviê - Huế, làm phụ tá cho 
Cha Richard Barbon, tên Việt là Triết. Cha Phanxicô Xaviê cũng là Tuyên 
úy của trường Bình Linh, Bệnh viện trung ương Huế và Lao xá Thừa 
Thiên. 
Từ năm 1956-1959, ngài được gửi đi du học tại Phân khoa Giáo luật thuộc 
Ðại học Giáo hoàng Urbaniana, Rôma. Ngài hoàn thành việc học với văn 
bằng tiến sĩ Giáo luật qua việc bảo vệ xuất sắc luận án: "Studium 
comparativum de organisatione capellanorum militum in mondo". 
Trở về nước, Cha Phanxicô Thuận được cử làm giáo sư Tiểu Chủng viện; 
Từ năm 1962, ngài làm Giám đốc Tiểu chủng viện Hoan Thiện; Năm 1964, 
khi mới 36 tuổi, ngài được đề cử làm Tổng Đại diện Tổng Giáo phận Huế 
cho đến năm 1967. 
III. Giám mục và Hồng Y 
Ngày 13 tháng 4 năm 1967 Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được 
ÐGH Phaolô VI bổ nhiệm làm Giám mục Việt Nam tiên khởi của Giáo 
phận Nha Trang, thay thế Ðức Cha Paul Marcel Piquet, (tên Việt là Lợi, 
MEP). Ngày 24 tháng 6 năm 1967, nhằm lễ Thánh Gioan Tẩy Giả, ngài 
được tấn phong bởi Đức Khâm sứ Tòa Thánh Angelo Palmas, cùng với hai 
Đức cha Philipphê Nguyễn kim Điền và Jean Baptiste Urrutia (Thi) là phụ 
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phong. Khẩu hiệu của Ðức Tân Giám mục Phanxicô Xaviê là: "Gaudium et 
Spes" (Vui Mừng và Hy vọng), tên của Hiến chế Mục vụ của Công đồng 
Vaticanô II. 
Ngày mùng 10 tháng 7 năm 1967, Ðức Cha về nhận Giáo phận Nha Trang. 
Trong 8 năm làm giám mục Nha Trang, Đức cha Phanxicô Xaviê rất thành 
công trong việc phát triển Giáo phận,[3] ngài chú trọng việc đào tạo nhân 
sự, gia tăng con số các Đại chủng sinh từ 42 lên 147, số Tiểu chủng sinh 
cũng gia tăng từ 200 lên đến 500 chú, được học trong 4 Tiểu chủng viện. 
Ngài lo tổ chức các khóa thường huấn linh mục cho cả 6 giáo phận thuộc 
Giáo tỉnh Huế; thành lập và phát triển các hội đoàn giáo dân, phong trào 
Công Giáo tiến hành như: Phong trào Công lý và Hòa bình, Cursillos, 
Focolare, Hướng đạo, Cộng đoàn La vang, Tu hội Hy Vọng. Ngài đã cho 
phổ biến nhiều thư luân lưu với các chủ đề: Tỉnh thức và cầu nguyện vào 
năm 1968; Vững mạnh trong Ðức tin để Tiến bước trong An bình, năm 
1969; Công lý và Hòa bình, năm 1970; Sứ vụ Chúa Kitô là sứ mạng của 
chúng ta, năm 1971; Kỷ niệm 300 năm vào năm 1971; Năm Thánh Canh 
tân và Hòa giải, năm 1973. 
Tham gia Hội Ðồng Giám Mục Miền Nam Việt Nam, ngài đảm nhận 
những nhiệm vụ: Chủ Tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình; Chủ tịch Ủy 
Ban Truyền thông xã hội; Chủ tịch Ủy Ban Phát triển Việt Nam; Phụ trách 
Ủy ban Di dân; Cộng tác trong việc thành lập Ðài Phát thanh Chân Lý Á 
Châu. Từ năm 1971-1975, ngài được chọn làm Cố vấn Hội Ðồng Giáo 
hoàng về Giáo dân; Ngài cũng được bổ nhiệm làm Cố vấn và thành viên 
của Thánh Bộ Truyền giáo; Thành viên của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí 
tích. 
Ngày 24 tháng 4 năm 1975, ÐGH Phaolô VI đã bổ nhiệm Đức cha 
Phanxicô Xaviê làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Sài Gòn với 
quyền kế vị, Hiệu tòa Vadesi. Vâng lời Đức Thánh Cha, ngày mùng 7 
tháng 5 năm 1975, Đức Tân Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê rời Giáo 
phận Nha Trang, đến nhận nhiệm vụ mới tại Sài Gòn. Nhưng ngài đã bị 
ngăn trở và không thể thi hành nhiệm vụ được Tòa Thánh trao phó cho đến 
khi ngài chính thức từ chức Tổng Giám mục Sài Gòn vào ngày 24 tháng 11 
năm 1994. Trước đó, vào ngày mùng 9 tháng 4 năm 1994, ĐGH Gioan-
Phaolô II đã bổ nhiệm ĐTGM Phanxicô Xaviê vào chức vụ Phó 
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Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Công Lý và Hòa Bình. Ngày 24 tháng 6 
năm 1998, ngài được Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội 
đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình, thay thế Đức Hồng Y Roger 
Etchegaray. 
Trong suốt thời gian bị "Cản Tòa" từ năm 1975 đến năm 1994, ĐTGM 
Phanxicô Xaviê đã phải trải qua 13 năm bị giam cầm. Ngày 15 tháng 8 
năm 1975, lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Vị Mục tử của Tổng Giáo phận 
Sài Gòn bị bắt cho đến ngày 21 tháng 11 năm 1988, nhằm lễ Đức Mẹ Dâng 
Mình trong Đền Thờ, ngài mới được ra khỏi nhà tù, nhưng vẫn bị quản chế 
tại Hà Nội. Chính trong thời gian bị giam cầm, ngài đã biên soạn quyển 
sách rất nổi tiếng, sách: "Đường Hy Vọng", tác phẩm được dịch ra rất 
nhiều thứ tiếng trên thế giới. 

 
ĐHY. P.X. Nguyễn Văn Thuận dâng lễ trong trại giam 

(Tranh sơn dầu của Paul Newton) 

Ngày 21 tháng 9 năm 1991, ĐTGM Phanxicô Xaviê rời Việt Nam và 
không bao giờ quay trở lại quê hương. Ngày 21 tháng 2 năm 2001, ngài 
được vinh thăng Hồng Y, tước phẩm Hồng Y Phó tế, hiệu tòa Nhà thờ 
Santa Maria della Scala.[4] 
Trước đó, vào Mùa Chay Năm Thánh 2000, năm bắt đầu Thiên niên kỷ thứ 
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III, Ðức Gioan-Phaolô II đã mời ĐTGM Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận giảng Tĩnh tâm cho Giáo triều Rôma, Đức Giáo hoàng nói: "Năm 
đầu tiên của Ngàn Năm thứ ba, một người Việt Nam sẽ giảng tuần Tĩnh 
tâm cho Giáo Triều Rôma".[5] 
Ngày 11 tháng 5 năm 1996, ĐTGM Phanxicô Xaviê được trao bằng Tiến sĩ 
danh dự của Ðại học Dòng Tên tại New Orleans, LA, Hoa Kỳ. Ngài cũng 
được tặng thưởng nhiều huân chương do bởi đời sống chứng tá và các hoạt 
động xây dựng công lý và hòa bình: ngày mùng 9 tháng 6 năm 1999, tại 
Tòa Đại sứ Pháp bên cạnh Tòa Thánh, Chính phủ Pháp đã trao tặng Ngài 
huy chương "Commandeur de l'Ordre National du Mérite"; Ngày 12 tháng 
12 năm 2000, tại Tòa Thị chính Rôma, Hiệp hội "Cùng nhau xây dựng hòa 
bình" đã trao tặng Huy chương vinh danh ngài; Ngày 20 tháng 10 năm 
2001, tại Torino, ngài được trao tặng Huy Chương Hòa bình do tổ chức 
SERMIG - Hiệp hội Truyền giáo của giới trẻ; Ngày 9 tháng 12 năm 2001, 
Trung tâm Nghiên cứu G. Donati cũng đã trao tặng ngài Giải thưởng Hòa 
bình năm 2001. 
Sau cuộc hành trình trần thế, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận đã được Chúa gọi về với Ngài vào lúc 6 giờ chiều ngày 16 tháng 09 
năm 2002, hưởng thọ 74 tuổi. Thánh lễ an táng Đức Cố Hồng Y Phanxicô 
Xaviê được ĐGH Gioan-Phaolô II cử hành trọng thể vào chiều ngày 20 
tháng 9 năm 2002. 

 
Đức Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận Những Ngày Ở Giáo Xứ Giang Xá - 

Hà Nội 
Thay lời kết 
Vào chiều ngày 20 tháng 9 năm 2002, ĐGH Gioan-Phaolô II đã chủ 
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sự thánh lễ an táng cho Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn 
Thuận. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nói: "Trong lúc chào 
vĩnh biệt Người Sứ giả anh hùng của Tin Mừng Chúa Kitô, chúng ta hãy 
cảm tạ Chúa vì đã cho chúng ta, nơi con người của Đức Hồng y, một tấm 
gương sáng ngời về đời sống tín hữu Kitô, phù hợp với đức tin, đến độ tử 
đạo. [...] ngài (Đức Hồng Y Thuận) đã hiểu nền tảng của đời sống Kitô hữu 
là "chọn một mình Chúa mà thôi" như các vị tử đạo Việt Nam đã làm trong 
những thế kỷ trước. Chúng ta được mời gọi rao giảng cho tất cả mọi người 
"Tin Mừng Hy Vọng" và Đức Hồng Y giải thích rằng: chúng ta chỉ có thể 
chu toàn Ơn Gọi ấy với sự hy sinh quyết liệt, dù phải chịu những thử thách 
cam go nhất. [...] Đây không phải là sự anh hùng, nhưng là sự trung thành 
chín chắn, hướng cái nhìn về Chúa Giêsu là mẫu gương của mọi chứng 
nhân và mọi vị tử đạo. Một gia sản cần được đón nhận mọi ngày trong một 
cuộc sống đầy yêu thương và dịu hiền". 
Năm năm sau ngày Đức Cố Hồng Y Phanxicô qua đời, Đức Hồng Y 
Renato Raffael Martino, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Công lý và Hòa 
bình, đã chủ sự Thánh lễ để tưởng nhớ một chứng nhân hòa bình và hy 
vọng vào lúc 11 giờ ngày chúa nhật 16 tháng 9 năm 2007 tại Nhà thờ Santa 
Maria della Scala. Theo đúng quy định của hiến luật về việc phong thánh. 
Dịp này, Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình đã bắt đầu tiến 
trình xin lập Hồ sơ phong thánh cho Đức Cố Hồng Y. Từ Dinh thự Giáo 
hoàng ở Castel Gandolfo, trong buổi triều yết hôm thứ hai 17 tháng 9 năm 
2007, ĐGH Bênêdictô XVI đã nói: "Tôi vui mừng, nhân cơ hội này để một 
lần nữa, nêu lên chứng tá Đức Tin sáng ngời mà vị Mục Tử anh dũng này 
đã để lại cho chúng ta. ĐHY Phanxicô Xaviê đã được vị tiền nhiệm Gioan-
Phaolô II đáng kính của tôi bổ nhiệm làm Chủ Tịch Hội đồng Giáo Hoàng 
về Công lý và Hòa bình. Ngài đã soạn thảo bản Toát Yếu Giáo Huấn xã hội 
của Hội Thánh. Làm sao quên được những nét nổi bật về sự đơn sơ và thân 
thiện của ngài. 
Chúng ta tưởng nhớ ngài với sự thán phục lớn lao, trong khi chúng ta hồi 
tưởng lại trong tâm trí chúng ta những dự phóng lớn lao và tràn đầy Hy 
vọng, đã làm cho ngài luôn sống động và ngài tìm cách thế để dễ dàng loan 
truyền ra và thuyết phục nhiều người. 
Đức Hồng Y Văn Thuận là một con người của Hy Vọng. Ngài sống bằng 
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Hy Vọng, ngài phổ biến niềm Hy Vọng cho tất cả những ai ngài gặp gỡ. 
[...] Đức Cố Hồng Y Phanxicô thường nhắc lại rằng: Kitô hữu là một con 
người của từng giờ, của lúc này, của giây phút hiện tại, cần được đón nhận 
và sống với tình yêu Chúa Kitô. Trong khả năng sống giây phút hiện tại 
này, đã chiếu tỏa điều sâu thẳm của việc phó thác trong bàn tay Thiên Chúa 
và tính đơn sơ theo tinh thần Phúc âm. [...] Và Đức Bênêđictô XVI kết 
thúc: "Anh chị em thân mến, tôi vui mừng sâu xa đón nhận tin về việc khởi 
sự án phong chân phước cho vị Ngôn Sứ đặc biệt về niềm hy vọng Kitô 
này và trong khi chúng ta phó thác cho Chúa linh hồn ưu tuyển của ngài, 
chúng ta hãy cầu nguyện để tấm gương của Đức Cố Hồng Y là giáo huấn 
hữu hiệu cho chúng ta. Với lời cầu chúc đó, tôi thành tâm ban phép lành 
cho tất cả anh chị em". 
Ngày 22 tháng 10 năm 2010, vào lúc 8g30 sáng, ĐHY Peter K.A. Turkson, 
Chủ tịch Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và Hòa bình sẽ chủ sự thánh lễ 
cầu nguyện cho Vị Tôi Tớ Chúa tại Nhà thờ Santa Maria della Scala. Tham 
dự thánh lễ có các thành viên thuộc Hội đồng Giáo Hoàng về Công lý và 
Hòa bình, các Hồng Y, Giám mục, linh mục, thân nhân, bạn hữu của Đức 
Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê. 
Tiếp đến, vào lúc 12 giờ trưa cùng ngày, tại Phòng Hòa Giải trong Dinh 
Laterano ở Roma, một phiên họp chính thức mở cuộc điều tra án phong 
Chân phước và phong thánh cho Đức Cố Hồng Y. Nghi thức bắt đầu bằng 
một bài Thánh ca, sau đó là việc đọc biên bản. Tiếp đến, vị Chủ Tọa phiên 
họp là ĐHY Agostino Vallini, Giám quản Giáo phận Rôma tuyên bố chính 
thức mở Án điều tra và ĐHY Peter K.A. Turkson, Chủ tịch Hội đồng Giáo 
Hoàng về Công lý và Hòa bình phát biểu. 
Trong cùng ngày, những hoạt động khác cũng diễn ra như: trao giải thưởng 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận vào lúc 10g30 tại Giáo hoàng Đại học 
Laterano, buổi hòa nhạc tại Vương cung Thánh đường Thánh Antôn trên 
đường Merulana - Roma, vào lúc 7 giờ tối. 
Ngày đầu năm 2012, Lễ Mẹ Thiên Chúa 

Linh mục Phêrô Nguyễn Thanh Tùng 
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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) 588-4737 

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 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA 
cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, 
FULLSET, FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương 
rất cao, típ hậu. Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  
or                                                      Cell: - (951) 834- 7701

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.  

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với bantruyenthong@cddmlv.com 

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. 


