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CN XXXIII TN C 
Mừng Kính Các Thánh  

Tử Đạo Việt Nam 
 

 
Nguyện xin các Thánh Tử Đạo  

Việt Nam  
luôn hộ phù cho Giáo Hội  
và Quê Hương chúng con. 

Xin vì những giọt máu đào Tử Đạo  
làm nẩy sinh những hạt giống Đức Tin 

kiên cường  
trên giải đất quê hương VN. 

Xin cho mỗi người chúng con biết  
can đảm làm chứng nhân cho  

Thiên Chúa ở giữa đời thường, 
dù có phải chịu đau thương nhưng lòng 

chúng con vẫn sắt son theo Chúa. 
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TIN MỪNG 
Lc 9,23-26 
Khi ấy, Đức Giê-su nói với mọi người : "Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính 
mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống 
mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng 
sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt 
thân, thì nào có lợi gì ? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng 
sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha 
và các thánh thiên thần." 

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Noi Gương Cha Ông 
 Lm. Jos Tạ Duy Tuyền 

Năm 2012 tôi có dịp sang Hoa Kỳ du lịch. Tôi có dịp đến nhiều nhà thờ to lớn 
nguy nga bề thế ở Mỹ. Có những nhà thờ đã được xây dựng vài trăm năm về 
trước, và có sức chứa đến vài ngàn người. Nhìn những nhà thờ đồ sộ nguy ngay 
như vậy cho tôi cảm giác các tiền nhân ở đây đã sống đạo rất phong phú. Họ đến 
nhà thờ rất đông. Họ cũng quảng đại góp công góp sức để có thể làm nên những 
ngôi nhà thờ nguy nga tráng lệ. Tôi thực sự cảm phục về đời sống đạo của các 
tiền nhân Nước Mỹ. 
Thế nhưng, điều tôi ngạc nhiên là nhiều ngôi nhà thờ này hôm nay đã không còn 
người dự lễ. Có nhà thờ phải đóng cửa. Có nhà thờ phải bán đi trả nợ. Không biết 
người Công Giáo Nước Mỹ có suy nghĩ gì khi cha ông họ vất vả xây dựng. Dù 
rằng ngày xưa còn lạc hậu và phương tiện thô sơ, họ còn làm được những công 
trình to lớn như thế, mà đến nay con cháu sống trong khung trời văn minh lại để 
hoang lạnh vì thiếu tiền, thiếu người dự lễ . . . ? Phải chăng những gì cha ông vất 
vả xây dựng nay con cháu lại bất lực khi nhìn thấy cảnh nhà thờ hoang lạnh và 
phải bán đấu giá vì thiếu tiền duy trì . .  
Nhìn họ lại nhớ đến ta. Cha ông ta dù trong hoàn cảnh đạo bị bách hại, cuộc sống 
còn lam lũ nghèo khó, thiếu thốn tư bề, các ngài vẫn giữ đaọ, vẫn sống đạo . . . 
Giáo hội Việt Nam vẫn phát triển không ngừng về con người và cơ sở vật chất. 
Theo thống kê năm 1975 số người tín hữu đã lên tới 5 triệu người trên tổng dân 
số toàn quốc hơn 40 triệu dân. Tỷ lệ 1/10. Thế nhưng qua 38 năm Giáo hội Công 
Giáo dường như không có bước tiến về truyền giáo. Số người công giáo sau 38 
năm cũng chỉ mới hơn 6 triệu tín hữu so với dân số gần 90 triệu dân. Tỷ lệ 1/15.   
Chúng ta vẫn tự hào về cha ông chúng ta – những anh hùng trung kiên với đức 
tin, đã can đảm hiên ngang đổ máu đào để minh chứng cho đức tin Công giáo. 



 3

Chúng ta vui mừng tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều vị tử 
đạo. Chúng ta vui mừng và thành tâm cầu xin, cung nghinh, tôn kính các thánh 
tử đạo. Đó là những tình cảm và việc làm thật tốt đẹp. 
Thế nhưng là con cháu, chúng ta có trung kiên như các ngài hay không? Giáo hội 
hôm nay không còn kiểu bách hại dẫn đến đổ máu, nhưng lại đòi hỏi chúng ta 
phải trung kiên giữ đạo vì những quyến rũ của danh lợi thú trần gian. Cha ông ta 
đã đổ máu để giữ đạo còn chúng ta lại tìm hưởng thụ để bỏ đạo hay lơ là đạo, 
phải chăng chúng ta cũng đang làm mất đi công trình của cha ông đã xây dựng 
bằng xương bằng máu của mình? 
Nói đến các Thánh Tử đạo, không thể nào ta không nhắc đến đức tin mà các vị 
ấy đã tuyên xưng bằng chính máu đào và bằng chính sự sống của mình. Một đức 
tin quá kiên trung. Một đức tin quá can đảm phi thường. Bất chấp mọi cực hình, 
các ngài vẫn một lòng sắt son với Thiên Chúa. Và dường như càng bị bách hại, 
giáo hội lại càng có nhiều người anh dũng chết cho đức tin bấy nhiêu. Vua quan, 
một mặt ra sức bắt đạo dữ dội, mặt khác ra sức ngăn chặn sự phát triển của đạo, 
thì lại vô tình làm cho đức tin càng được dồn nén, càng được nung nấu, càng 
được khẳng định, nếu có dịp sẽ cháy bùng lên, và nhanh chóng lan toả mãnh liệt 
hơn bất cứ lúc nào. 
Điều quan yếu nơi các thánh tử đạo không chỉ là việc đổ máu mà là một chuỗi 
ngày dài sống đức tin trung kiên. Một đức tin sắt son với Chúa. Một đức mến 
nồng nàn với tha nhân. Như trường hợp y sĩ Phan Đắc Hòa, ông luôn rộng rãi 
giúp người nghèo khó, riêng bệnh nhân túng thiếu, không những ông chữa bệnh 
miễn phí, lại còn giúp tiền giúp lúa. Với ông Martinô Thọ thì “Công bằng chưa 
đủ phải có bác ái nữa, mà muốn thực thi bác ái phải có điều kiện, thế nên, ông 
đã trồng lúa, trồng rau để có tiền làm việc thiện. 
Với ông Cai Tả thì yêu thương để xứng với tình Chúa yêu, ông thường châm 
chước cho những người mắc nợ và nói: “Mình quên nợ người, Chúa quên tội 
mình “. Với quan Hồ Đình Hy thì: “Đừng làm việc thiện cách máy móc qua lần 
chiếu lệ, mà phải làm với thiện ý “. Ông từng chăm sóc nuôi nấng một người 
bệnh bơ vơ, suốt 15 ngày sáng tối thăm hỏi, và khi người bệnh lìa đời, đã tổ chức 
lễ an táng tử tế. Ông cũng nuôi hai bé gái bị bỏ rơi cho đến khi trưởng thành: một 
cô xin đi tu, một xin lập gia đình, ông quảng đại lo đến nơi đến chốn. 
Chính đời sống đức tin tỏa sáng bằng việc làm bác ái đã đi vào lòng quan quân, 
và dân chúng. Mặc cho triều đình nhà Nguyễn ra những chiếu chỉ bách hại, dấu 
hiệu tình thân giữa bà con chòm xóm đối với người Công Giáo vẫn trước sau 
như một. Trong vụ án linh mục Gioan Đạt, viên cai ngục nói: “Tôi thấy cụ khôn 
ngoan đạo đức thì muốn kết nghĩa huynh đệ lắm, ngặt vì cụ sắp bị án tử rồi. Tôi 
xin hứa biếu cụ một cỗ quan tài để biểu lộ lòng tôi quý cụ “. 
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Thế nhưng, cha ông chúng ta đã đổ máu vì đức tin, đã hiến dâng cả mạng sống 
để chứng tỏ tình yêu mạnh hơn sự chết.  Những con người hi sinh cao cả như thế 
chẳng lẽ lại chỉ mong để con cháu ca hát ngợi khen, rước sách tung hô mình? 
 Người ta đã nhận định là tín hữu Việt Nam rất nhiệt tình trong kinh hạt, rước 
sách linh đình nhưng lại ngại hi sinh dấn thân trong công việc mục vụ, bác ái yêu 
thương.  Đời sống tôn giáo của tín hữu Việt Nam xanh tốt như cây nhiều cành lá 
mà ít hoa quả.  Những nhận định không hoàn toàn đúng nhưng cũng đáng để suy 
nghĩ.  Từ đó, thiết nghĩ, có lẽ cha ông tử đạo của chúng ta mong nơi con cháu 
một điều gì đó cao hơn, khó hơn việc hát ca, rước sách. 
Thực vậy, Giáo hội ngày hôm nay cần có những chứng nhân giữa dòng đời. 
Những chứng nhân dám sống niềm tin của mình mà không sợ thiệt thòi khi mất 
chức, mất địa vị trong xã hội. Những chứng nhân dám sống theo chân thiện mỹ 
giữa một xã hội gian dối, lừa lọc, cho dù vì thế mà nghèo hèn túng thiếu. Những 
chứng nhân trung kiên không vì danh lợi thú mà sao lãng bổn phận thờ phượng 
Chúa nhưng luôn hy sinh từ bỏ tham sân si để sống đạo yêu thương giữa cuộc 
đời. 
Mỗi khi mừng kính các thánh tử đạo là mỗi dịp để khơi dậy tinh thần tử đạo nơi 
chúng ta.  Tinh thần tử đạo không gì khác hơn là làm chứng cho Chúa giữa cuộc 
đời.  Xưa các thánh tử đạo đã dám chết cho niềm tin của mình, thì nay chúng ta 
cũng phải dám hi sinh cho những giá trị tinh thần cao quí trong cuộc sống hàng 
ngày. Xin đừng để những giọt máu đào của cha ông đổ ra cách uổng phí khi con 
cháu hôm nay chỉ thích hưởng thụ, sống lười biếng, hèn nhát. Amen 

 
SỐNG ĐẠO 

Tấm Gương Can Trường  

 
LM.Gioan Lasan  
Nguyễn Văn Vinh 
 

 

 
Thánh lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của LM. 
Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh (1912-02/10-2012) 
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Cha Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh chào đời ngày 2 tháng 10 năm 1912 tại làng 
Ngọc Lũ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.  
Cậu Vinh, một thiếu niên vui vẻ, thông minh, có năng khiếu nghệ thuật bẩm sinh 
về âm nhạc, ca hát. Cậu biết kính trên, nhường dưới, trong xứ đạo, ai cũng quý 
yêu. Cha xứ Ngọc Lũ thời đó là Cha cố Hương, một cha người Pháp tên là 
Dépaulis giới thiệu cậu lên học tại trường Puginier Hà Nội. Năm 1928, cậu học 
Tiểu Chủng viện Hoàng Nguyên, Phú Xuyên, Hà Tây.  
Năm 1930, thầy Vinh được cha cố Hương dẫn sang Pháp du học. Năm 1935, 
thầy vào Đại Chủng viện St Sulpice, Paris. Ngày 20-6-1940, thầy được thụ 
phong linh mục ở Limoges . 
Chiến tranh thế giới xảy ra, cha Vinh phải ở lại Pháp và tiếp tục học tập.  
Ngài học Văn Khoa - Triết tại Đại Học Sorbone, học sáng tác và hòa âm tại Nhạc 
viện Quốc Gia. Ngài phải vừa học vừa làm. Vóc dáng nhỏ nhắn dễ thương của 
ngài đã làm cho nhiều người Pháp tưởng lầm ngài là phụ nữ nên cứ chào: 
“Bonjour Madame!” 
Nhưng ẩn trong cái dáng vóc nhỏ bé đó là một tâm hồn rộng lớn, sau đôi mắt 
sáng là tính cương trực, dưới nụ cười là ý chí sắt son.  
Sau khi tốt nghiệp cử nhân Văn Triết ở Sorbone, ngài gia nhập dòng khổ tu Biển 
Đức tại Đan Viện Ste Marie. 
Sau 17 năm du học, năm 1947 cha Vinh về nước, nhằm góp sức xây dựng Giáo 
Hội Công Giáo Việt Nam vững mạnh về mọi mặt. Khi ấy, Đức cha François 
Chaize - Thịnh, Bề trên Giáo phận đã bổ nhiệm ngài làm cha xứ Nhà Thờ Lớn 
Hà Nội. Ngài xin Bề trên lập dòng Biển Đức ở Việt Nam, nhưng không thành. 
Cha Vinh, dù tu học ở Pháp nhưng luôn có tinh thần yêu nước, độc lập, không nệ 
Pháp. Năm 1951, Nhà Thờ Lớn Hà Nội tổ chức lễ an táng cho Bernard, con trai 
tướng De Lattre de Tassigni. Trong thánh lễ, tướng De Lattre kiêu căng đòi đặt 
ghế của ông trên cung thánh và bắt chuyển ghế của Trần Văn Hữu, Thủ tướng 
Việt Nam xuống dưới lòng nhà thờ. Vì lòng tự trọng dân tộc, danh dự quốc gia, 
cha Vinh cương quyết không chịu. 
Tướng De Lattre rất tức giận, gọi cha Vinh tới, đập bàn quát tháo, đe dọa. Cha 
Vinh cũng đập bàn, lớn tiếng đáp lại, quyết không nhượng bộ, nhưng Thủ Tướng 
ngại khó nên tự nguyện rút lui. Sau vụ đó, để tránh căng thẳng, Đức Cha Khuê 
đã chuyển cha Vinh làm giáo sư của Tiểu Chủng Viện Piô XII, phụ trách Anh 
văn, Pháp văn, âm nhạc, triết học; ngài khiêm tốn vâng lời. Ngài cũng giảng dạy 
Văn Triết ở trường Chu Văn An.  
Năm 1954, Đức cha Trịnh Như Khuê cho phép cha Vinh và cha Nhân đưa chủng 
sinh đi Nam, nhưng cả hai đều xin ở lại sống chết với giáo phận Hà Nội, dù biết 
hoàn cảnh đầy khó khăn, nguy hiểm. Đức Cha Khuê bổ nhiệm ngài làm Cha 
Chính, kiêm Hiệu Trưởng trường Dũng Lạc. 
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Ngài tổ chức lớp học giáo lý cho các giới, có những linh mục trẻ thông minh, đạo 
đức cộng tác, như cha Nguyễn Ngọc Oánh, cha Nguyễn Minh Thông, cha Phạm 
Hân Quynh. Lúc đầu, lớp học được tổ chức thành nhóm nhỏ tại phòng khách Tòa 
Giám Mục, về sau, con số người tham dự tăng dần, lớp học được chuyển tới nhà 
préau, và ngồi ra cả ngoài sân. Lớp học hiệu quả rất lớn, những tín hữu khô khan 
trở thành đạo đức nhiệt thành, ảnh hưởng lan tới cả giới sinh viên và giáo sư đại 
học, nhiều người gia nhập đạo. Sau chính quyền ra lệnh ngừng hoạt động vì lý do 
an ninh.  
Khi cha Vinh đang làm Hiệu Trưởng Dũng Lạc, Chính phủ ra chỉ thị phải treo 
ảnh lãnh tụ thay vào ảnh Thánh Giá ở các lớp học. Ngài không tuyên đọc chỉ thị 
cũng không tháo bỏ Thánh giá, nên năm 1957, trường bị đóng cửa. 
Thời bấy giờ, Đại học Y khoa Hà Nội thiếu giáo sư, nên đã đề nghị Đức Cha 
Khuê cử cha Vinh đến trường dạy La tinh. Nhiều sinh viên cảm phục ngài. Một 
hôm, Chu Ân Lai, thủ tướng Trung Quốc đến thăm trường, thấy bóng dáng chiếc 
áo chùng thâm linh mục, ông nói với đoàn tháp tùng: “Đến giờ này mà còn có 
linh mục dạy ở Đại Học quốc gia ư?” Ít lâu sau trường Đại học Y khoa không 
mời cha dạy nữa.  
Biết tài năng và kiến thức âm nhạc của ngài, nhiều nhạc sĩ ở Hà Nội tìm cha 
Vinh tham khảo ý kiến và nhờ xem lại những bản nhạc, bài ca họ mới viết.  
Cha Vinh, một trong những nhạc sĩ tiên phong của Thánh nhạc Việt Nam, và là 
một nhạc sĩ toàn tài. Ngài chơi vĩ cầm và dương cầm thật tuyệt, chính ngài là 
người Việt Nam đầu tiên chơi vĩ cầm ở Hà Nội. 
Ngài có năng khiếu đặc biệt về âm nhạc, lại được học tập chu đáo nên đã sáng 
tác và để lại nhiều nhạc phẩm thánh ca tuyệt vời. Cha Vinh trình bày bản hợp tấu 
“Ở Dưới Vực Sâu” nhân cuộc đón tiếp phái đoàn Việt Nam do ông Hồ Chí Minh 
dẫn đầu sang dự Hội Nghị Fontainebleau năm 1946. 
Ngài cộng tác với Hùng Lân sáng tác “Tôn Giáo Nhạc Kịch Đa-Vít.” Sáng tác 
nhiều nhạc phẩm lớn: “Mở Đường Phúc Thật,” “Tôn Vinh Thiên Chúa Ba 
Ngôi,” “Ôi GiaVi,” “Lạy Mừng Thánh Tử Đạo.” Ngài phổ nhạc cho các Ca Vịnh 
8 , Ca vịnh 16, Ca vịnh 23, Ca vịnh 41, Ca vịnh 115 và nhiều bài hát khác như 
Đức Mẹ Vô Nhiễm, Thánh Tâm Giêsu. Ngài còn viết những bài ca sinh hoạt: 
Sao Mai, Đời Người, phổ nhạc bài “Bước Tới Đèo Ngang” của Bà Huyện Thanh 
Quan. 
Hằng tuần ngài đến dạy nhạc, xướng âm và tập hát bên chủng viện Gioan. Cha 
Vinh có giọng nam cao, âm hưởng thanh thoát, lôi cuốn. Ngài tổ chức và chỉ huy 
dàn đồng ca trong nhiều cuộc lễ và rước kiệu lớn như cuộc Cung Nghinh Thánh 
Thể từ Hàm Long về Nhà Thờ Lớn Hà Nội.  
Năm 1957, Nhà nước muốn tỏ cho dân chúng trong nước và thế giới thấy là ở 
Việt Nam đạo Công giáo vẫn được tự do hành đạo và tổ chức được những lễ 
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nghi long trọng, tưng bừng. Dịp Lễ Noel, chính quyền tự động cho người đến 
chăng dây, kết đèn quanh Nhà Thờ Lớn, sau lễ họ vào đòi nhà xứ Hà Nội phải 
thanh toán một số tiền chi phí lớn về vật liệu và tiền công. 
Năm 1958 cũng thế, gần đến lễ Noel, không hề hỏi han, xin phép, một số người 
của Nhà nước ngang nhiên đưa xe ô tô chuyển vật liệu, tự động bắc thang, chăng 
dây treo bóng điện màu trang trí ở mặt tiền và trên hai tháp Nhà Thờ Lớn. Cha 
xứ thời đó là cha Trịnh Văn Căn bảo vệ chủ quyền Giáo Hội trong khuôn viên cơ 
sở tôn giáo, không đồng ý, nhưng họ cứ làm. Để phản đối, cha Căn liền cho kéo 
chuông nhà thờ cấp báo, giáo dân kéo đến quảng trường nhà thờ rất đông ủng hộ 
cha xứ, hai bên to tiếng.  
Cha Căn gọi Cha Vinh ra can thiệp, sau một hồi tranh luận không kết quả, cha 
Vinh kéo những người của Nhà nước đang leo thang chăng đèn xuống, rồi chính 
ngài leo lên thang, hai tay đưa cao trước mặt, hai bàn tay nắm lại, hai cườm tay 
đặt lên nhau, làm dấu hiệu còng tay số 8, và nói lớn:  
“Tự do thế này à!”  
Vụ giằng co lộn xộn kéo dài suốt buổi sáng, công cuộc trang trí không thành. 
Cha Căn, cha Vinh cùng một số giáo dân bị cơ quan an ninh thẩm vấn, đem ra 
xét xử. Tòa án Hà Nội tuyên án: Cha Trịnh Văn Căn, Chính xứ Nhà Thờ Lớn, 
người chịu trách nhiệm tổ chức lễ Noel năm 1958 chịu án 12 tháng tù treo.  
Cha Chính Nguyễn Văn Vinh chịu án 18 tháng tù giam, với tội danh: “Vô cớ tập 
hợp quần chúng trái phép, phá rối trị an, cố tình vu khống, xuyên tạc chế độ, gây 
chia rẽ trong nhân dân” (!). 
Sau phiên tòa, cha Vinh bị đưa đi giam ở Hỏa Lò, sau bị chuyển đi nhiều trại 
giam khác như Chợ Ngọc, Yên Bái, cuối cùng là trại “Cổng Trời”, nơi dành 
riêng cho các tù nhân tử tội. 
Khi cha Vinh mới đến trại Yên Bái, ngài còn được ở chung với các tù nhân khác, 
nhiều giáo dân, chủng sinh, tu sĩ đến xin cha giải tội, vì thế ngài bị kỷ luật, phải 
biệt giam, bị cùm chân trong xà lim tối. Mấy tháng sau được ra, ngài lại ban 
phép giải tội. Cán bộ hỏi:  
“Tại sao bị cùm, bị kỷ luật, được ra, anh tiếp tục phạm quy?”  
Ngài đáp:  
“Cấm là việc của các ông, giải tội là việc của tôi, còn sống ngày nào, tôi phải làm 
bổn phận mình!”  
Ở tù đói rét là đương nhiên, lúc nào cũng đói, hằng ngày mỗi bữa một bát sắn 
độn cơm, ăn với lá bắp cải già nấu muối, khi chia cơm phải cân đong từng chút 
một... Một lần cha Vinh nhận được gói bưu kiện do cha Cương, quản lý Nhà 
Chung Hà Nội, gửi lên, trong đó có ít thức ăn, lương khô và vài đồ dùng cá nhân, 
ngài đem chia sẻ cho anh em trong nhóm, cả Công giáo lẫn lương dân, ăn chung, 
dùng chung. Anh em tù hình sự thân thương gọi ngài là “Bố.” 
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Ngay trong nhà tù, cha Vinh vẫn can đảm bảo vệ người bị áp bức, có lần một tổ 
trưởng đánh đập tù nhân, ngài lên tiếng bênh vực, liền bị người tổ trưởng này 
xông đến giang tay đánh, ngài đưa tay gạt, anh ta ngã khụy. Từ đó trong trại có 
tiếng đồn cha Vinh giỏi võ, mọi người phải nể vì. 
Một cán bộ cao cấp ở Hà Nội lên Cổng Trời gặp cha Vinh, nói: “Đảng và Chính 
phủ muốn anh được tha về, nhưng với điều kiện phải cộng tác với linh mục 
Nguyễn Thế Vịnh (Chủ tịch Ủy Ban Liên Lạc Công Giáo). Nếu anh đồng ý, anh 
có thể về Hà Nội ngay bây giờ với tôi”. Ngài khẳng khái đáp: “Ông Vịnh có 
đường lối của ông Vịnh. Tôi có đường lối của tôi”. 
Vì không khuất phục được ngài, nên bản án từ 18 tháng tù giam, không qua một 
thủ tục pháp lý án lệnh nào, đã biến thành 12 năm tù kiên giam, xà lim, biệt giam 
và án tử. 
Năm 1971, khi ngài từ trần không ai được biết, một năm sau, chính quyền mới 
báo cho Đức Cha Khuê và cha Cương quản lý Nhà Chung: “Ông Vinh đã chết. 
Không được làm lễ áo đỏ cho ông Vinh!” 
Suốt đời mình, trong mọi tình huống cha Chính Vinh làm tròn trách vụ của mình. 
Ngài đã mạnh mẽ rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho đức tin, khi thuận tiện 
cũng như khó khăn. Vượt mọi thử thách gian khó, không chịu khuất phục trước 
cường quyền, luôn trung kiên với Thiên Chúa và Giáo Hội. 
Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh là một chứng nhân của thời đại, một 
linh mục Công Giáo Việt Nam can trường, hậu thế kính tôn và ghi ân ngài.  

TGP Hà Nội - 2013  
BBT (Theo HĐGMVN) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 

Cảm động giây phút ĐGH Phanxicô ôm hôn và cầu nguyện cho 1 bệnh 
nhân thân thể đầy u bướu 

  

Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô trìu mến ôm hôn và 
cầu nguyện cho một bệnh nhân mắc bệnh u sợi thần 
kinh (neurofibromatosis) đã nhanh chóng được phổ 
biến trên các mạng xã hội và nhiều cơ quan thông tấn 
quốc tế và đã gây xúc động cho nhiều người trên khắp 
thế giới (nhiều trang tin điện tử đạo và đời tại Việt Nam 
cũng đã đăng tải tin này). 
Vào cuối buổi triều yết chung, ngày thứ tư 6 tháng 11 
năm 2013, Đức Thánh Cha đã âu yếm ôm hôn người tật 
bệnh này. Bệnh nhân có diện mạo và thân thể rất kỳ dị 
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đáng thương đến nỗi nhiều người cho rằng ông ta không còn có hình dạng con 
người. 

Căn bệnh u sợi thần kinh thường được gắn liền với Joseph Carey Merrick, một 
bệnh nhân nổi tiếng có biệt danh “Người Voi”. Đây là căn bệnh hiếm gặp, do 
gene di truyền và không lây. Nếu cha hoặc mẹ có gen của bệnh 
neurofibromatosis thì 50% người con sẽ bị bệnh. Người bị bệnh 
neurofibromatosis sẽ bị tê liệt, thị giác không nhìn thấy, điếc, câm, trí não bị đần 
độn, nhức đầu kinh niên và có thể có ung thư. Họ thường bị khinh bỉ vì diện mạo 
dị dạng. Việc chữa trị bệnh này rất phức tạp. 

Theo Telegraph, những hình ảnh Đức Giáo Hoàng ôm hôn người đàn ông mặt 
đầy u nhọt nhanh chóng lan truyền khắp thế giới, làm nổi bật hình ảnh về một 
“Giáo Hoàng của mọi người”. Đức Giáo hoàng Phanxicô được những nhà bình 
luận ca ngợi về lòng trắc ẩn và hành động được ví với Thánh Phanxicô vùng 
Assisis, người được cho là đã ôm một bệnh nhân phong. 

Kể từ khi lãnh nhận sứ vụ thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã thể hiện 
một phong cách mục vụ gần gũi với mọi người đặc biệt với trẻ em, những người 
nghèo và người đau khổ. 

Ngài đã nhiều lần được báo chí thế giới ca ngợi bởi nhiều hoạt động ý nghĩa như 
rửa chân cho cho 12 phạm nhân trẻ tuổi, bao gồm hai cô gái người Hồi giáo tại 
nhà tù Casal del Marmo ở Rome nhân lễ Phục Sinh; gọi điện cho một phụ nữ 
mang thai đơn thân người Ý đang gặp khó khăn và ngỏ ý rửa tội cho em bé, hay 
mời những người vô gia cư tới ăn tối tại Vatican… 

Hồi đầu năm nay, Đức Giáo Hoàng cũng từng chia sẻ trên tài khoản mạng xã hội 
Twitter của mình rằng: “Giáo Hoàng phải phục vụ tất cả mọi người, nhất là 
những người nghèo, người ở thế yếu và những người dễ bị tổn thương khác”. 

Đức Thánh Cha kêu gọi cho trẻ em được rửa tội càng sớm càng tốt 

Trong buổi tiếp kiến chung hôm Thứ tư 13/11/2013, Đức Thánh Cha Phanxicô 
đã nói về sức mạnh của các Bí tích. Ngài nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc 
rửa tội trẻ em từ sớm và của việc có sự hiệp thông. Đức Bergoglio nhắc lại rằng 
Giáo Hội cần phải “tạo điều kiện” cho đức tin của người ta chứ không phải ra qui 
định cho nó. Đức Thánh Cha đã làm một ví dụ bằng việc rửa tội một số người 
trong các chuyến tông du của ngài và những ngày lễ các thánh. Ngài luôn ban 
phép Rửa tội sau các bài giáo lý ngắn gọn. 

ĐGH Phanxicô gửi 150.000 USD cho các nạn nhân tại Philippines 

VRNs (13.11.2013) – Vatican - Romereports cho biết: Số người chết ước tính 
khoảng 10.000 người, nhưng có thể con số còn tăng nữa. Đã có hàng triệu người 
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bị ảnh hưởng và gần 600.000 người phải di dời, khi bão Haiyan đổ vào 
Philippines với sức gió 241 km/h và những con sóng cao tới 3m. 

Ông Patrick Nicholson, Giám đốc truyền thông, Caritas quốc tế cho biết: “Những 
người tới khu vực này nói rằng, họ chưa từng thấy điều tương tự kể từ khi biến 
cố sóng thần Châu Á năm 2004 xảy ra, hay vụ động đất tại Haiti. Vì vậy, chúng 
tôi cho rằng, đây là một thảm họa lớn.” 

So sánh như vậy để thấy những tác hại của cơn bão đã gây ra cho Philippines và 
sự cần thiết phải hỗ trợ cho nơi đây. 

Đức Thánh Cha Phanxicô, đã thông qua Hội đồng ngân quỹ của Vatican để gửi 
tới Giáo hội Công giáo Philippines số tiền là 150.000 USD. Số tiền này sẽ được 
phân phối trong các Giáo phận bị ảnh hưởng nặng nhất tại Philippines do cơn 
bão gây ra. 

Trong khi đó Caritas quốc tế, cơ quan viện trợ chính thức của Vatican, đã tạo ra 
một quỹ đặc biệt, nơi mọi người có thể đóng góp để chia sẻ giúp đỡ Philippines. 
Tổ chức này cũng có mặt ở Phlippines để trực tiếp cứu trợ, đánh giá thiệt hại và 
giúp đỡ nạn nhân tại đây. 

Ông Patrick Nicholson nói: “Trong một thảm họa lớn như thế này thì bệnh tật có 
thể lây lan rất nhanh. Chúng tôi đã nhìn thấy rất nhiều xác chết trên đường phố, 
điều này là mối quan tâm thực sự của chúng tôi. Vì vậy, nguồn nước sạch, và các 
thiết bị để đảm bảo vệ sinh là cấp thiết lúc này. 

Caritas quốc tế đang phối hợp với tổ chức cứu trợ địa phương ở Philippines, 
cũng như các trụ sở Cứu trợ Công giáo và các tổ chức của chính phủ. 

Các Giáo phận, nhà thờ-nhà xứ và người Công giáo tại khu vực Thái Bình 
Dương đã phối hợp cũng Caritas để nhanh chóng tìm kiếm, hỗ trợ các nạn nhân. 
Nhưng thách thức trong những ngày sắp tới là công việc hỗ trợ, giúp đỡ các nạn 
nhân đang sống ở những khu vực xa trung tâm. 

Ông Patrick Nicholson cho biết thêm: “Báo cáo của chúng tôi cho thấy, cộng 
đồng tại khu vực bị ảnh hưởng bão đã bị gió cuốn và phá sập mọi thứ, và mức độ 
rất trầm trọng. Vì thế, mối quan tâm của chúng tôi lúc này là tìm cách để đến các 
khu vực bị ngăn cách để trợ giúp những người còn sống sót.” 

Bên cách các nhu yếu phẩm về vệ sinh, thuốc uống thì thức ăn và nước đang rất 
cần, ngoài ra nhu cầu về nhà ở, việc phục hồi, tái thiết dài hạn cho khu vực này 
cũng nằm trong kế hoạch của Caritas quốc tế. 

Cơn bão Haiyan (hay còn gọi là Hải Yến) trong mấy ngày vừa qua, theo thông 
tin mới nhất của báo chí VN thì siêu bão Hải Yến làm chết ít nhất 13 và hơn 80 
người bị thương, ngoài ra còn có 43 ngôi nhà bị sập, gần 1,000 ngôi nhà bị 
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tốc mái theo báo cáo của Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. 

Giáo hội Việt Nam hiệp thông và chia sẻ với Giáo hội Philippines 

Sau khi cơn bão Nari cùng với trận động đất đi qua Philippines hồi tháng trước 
và để lại những thiệt hại không nhỏ, cuối tuần qua siêu bão Haiyan lại ập vào 
khu vực miền Trung của đất nước này, gây tổn thất rất nặng nề về người và tài 
sản. 
Nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam và Dân Chúa tại Việt Nam, Đức Tổng 
giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, và 
Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu - Chủ tịch Uỷ ban bác ái xã hội, đã gửi thư đến 
Đức Tổng giám mục Jose S. Palma, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines để 
bày tỏ tình hiệp thông với Giáo hội Philippines trong tuần chín ngày cầu nguyện 
cho những nạn nhân của thiên tai này cùng với gia đình của họ. Tuần chín ngày 
bắt đầu từ hôm thứ Hai, 11-09. 
Cụ thể, Giáo hội Việt Nam đã gửi tặng Giáo hội Philippines 50.000 đô la để chia 
sẻ phần nào những mất mát do thảm hoạ thiên nhiên gây ra. 
Lá thư đề ngày 12-11-2013 kết thúc với lời nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ ơn 
lành để thêm sức mạnh và an ủi cho Giáo hội và đất nước Philippines, nhờ sự 
chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng cứu giúp và Tổng lãnh thiên thần Micae. 

Trung tâm Hành hương Sở Kiện đón tiếp Phái đoàn Hàn Quốc 

TGP HÀ NỘI – Ngày 03 tháng 11 năm 2013, Trung tâm 
Hành hương các Thánh tử đạo Sở Kiện đã đón tiếp khoảng 
200 tín hữu Hàn Quốc (thuộc cộng đoàn Hàn Quốc tại Hà 
Nội). 

Trong tâm tình mừng lễ các thánh và cầu nguyện cho các 
linh hồn, cộng đoàn Hàn Quốc tại Hà Nội đã hành hương 
và hiệp dâng thánh lễ tại Trung tâm Hành hương các 

Thánh tử đạo Tổng giáo phận Hà Nội (tại giáo xứ Sở Kiện). 

Đón tiếp đoàn hành hương, cha Antôn Phạm Văn Giảng -phó xứ Sở Kiện- đã 
giới thiệu sơ lược về lịch sử nhà thờ Sở Kiện (nguyên là Nhà thờ Chính toà giáo 
phận Tây Đàng Ngoài), và những sự kiện trọng đại diễn ra tại đây cho tới khi 
được nâng lên thành Tiểu Vương cung thánh đường với tước hiệu Đức Mẹ Vô 
Nhiễm Nguyên Tội (qua sắc lệnh ngày 24 tháng 06 năm 2010 của Bộ Phụng tự). 
Đặc biệt, ngài cũng nói lên sự tương đồng về truyền thống đức tin anh dũng của 
các Thánh tử đạo tại Việt Nam và tại Hàn Quốc, những chứng nhân đã dùng đời 
sống của mình viết nên những thiên hùng sử, đặt nền móng cho đời sống cộng 
đoàn tại giáo xứ nói riêng và Giáo Hội nói chung. 
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Thánh lễ tạ ơn vào hồi 11g00 tại Tiểu Vương cung thánh đường thật trang 
nghiêm, sốt mến và tràn đầy tinh thần hiệp thông giữa hai Giáo Hội Việt Nam và 
Hàn Quốc. Sau thánh lễ, cộng đoàn Hàn Quốc đã được hướng dẫn thăm khu Nhà 
truyền thống và nơi lưu giữ hài cốt các Thánh tử đạo Việt Nam. 

Tòa Thánh chưa công nhận Mễ Du là nơi Đức Mẹ đã hiện ra 

WASHINGTON. Sau khi hay tin có một người 
cho rằng mình được thị kiến tại Mễ Du định đến 
Hoa Kỳ để viếng thăm các giáo xứ để trình bày về 
các cuộc hiện ra, Đức Tổng Giám Mục Carlo 
Maria Viganò, Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, 
nhắc nhở các tín hữu Công Giáo tại đây rằng Tòa 
Thánh chưa công nhận tính chất xác thực của các 
cuộc hiện ra tại Mễ Du. Vì thế, các tín hữu có thể 

đến đây hành hương một cách riêng tư, nhưng không được tổ chức các phái đoàn 
chính thức. 

Hiện nay, một Ủy ban gồm các Hồng Y, Giám Mục, thần học gia và các chuyên 
gia khác đang cứu xét sự kiện Mễ Du dưới sự giám sát của Bộ giáo lý đức tin. 
Lập trường của Tòa Thánh là: bao lâu tính chất siêu nhiên của các sự kiện này 
chưa được giáo quyền công nhận, thì các giáo phận không được tổ chức các cuộc 
hành hương chính thức tới Mễ Du. Tuy nhiên, nếu là đến một cách cá nhân để 
cầu nguyện thì không hề gì.  

Tạp chí Forbes xếp Đức Giáo Hoàng Phanxicô là người “có quyền lực” 
thứ tư trên thế giới 

 

Ai là người có quyền lực nhất trên thế giới? 
Tạp chí Forbes, tạp chí kinh doanh uy tín của 
Mỹ, đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này bằng 
cách phát hành danh sách “72 nhân vật quyền 
lực nhất” trên trái đất năm 2013. 

Theo tạp chí này, vị trí đầu tiên trong bảng xếp 
hạng thuộc về tổng thống Nga Putin, vị trí thứ hai là tổng thống Hoa kỳ Obama, 
thứ ba là chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và vị trí thứ tư là Đức Giáo Hoàng 
Phanxicô. 

Hằng năm Forbes đưa ra danh sách xếp hạng các nguyên thủ quốc gia, chuyên 
gia tài chính, nhà từ thiện và doanh nghiệp “thật sự chăm lo cho thế giới”. Vì 
hiện nay có 7,2 tỷ người trên trái đất, nên Forbes chọn danh sách 72 người 
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‘quyền lực nhất’ trong số 7,2 tỷ người. 

Những tiêu chí mà tạp chí này dùng để đo “quyền lực” và xếp loại là: 

- “Ứng viên có quyền lực trên nhiều người hay không” 

- “Các nguồn tài chính do mỗi người kiểm soát, và xem các nguồn tài chính đó 
có lớn so với những người đồng cấp không” 

- “Ứng viên có ảnh hướng lớn trong nhiều lĩnh vực không 

- “Các ứng viên sử dụng quyền lực cách tích cực không”. 

Sự ghi nhận của một tạp chí thế tục đối với Đức Phanxicô phần nào cho thấy ảnh 
hưởng của ngài đối với thế giới. Tuy nhiên, khác với những tiêu chí của Forbes, 
Đức Giáo Hoàng Phanxicô luôn xem “quyền lực là để phục vụ” như chính Chúa 
Giêsu đã dạy: “những người được coi là thủ lãnh các dân thì áp đặt trên họ 
quyền bá chủ, những người làm lớn thì áp đặt trên họ quyền hành của mình. 
Nhưng giữa anh em thì không phải như vậy: ai muốn làm lớn giữa anh em thì 
phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ 
mọi người. Vì Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để 
phục vụ, và hiến dâng mạnh sống làm giá chuộc muôn người” (Mc 10, 42-
45).Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Phanxicô là một vị lãnh đạo khiêm tốn, luôn 
sống như một người nghèo và cho đến khi được bầu làm Giáo hoàng ngài vẫn 
dùng phương tiện di chuyển đơn giản, sống trong nhà khách thánh Matta thay vì 
dinh thự Giáo hoàng, gần gũi với mọi người, nhất là luôn lên tiếng bênh vực và 
bảo vệ người nghèo… 

Xóm đạo Samrong Thom 

Xóm đạo Samrong Thom nằm trên trục đường đi từ cửa khẩu quốc tế Mộc Bài 
đến thủ đô Phnom Penh của vương quốc Campuchia, cách phà Niek Luong về 
phía Phonom Penh khoảng 30 km. 

Anh Khỏe, khoảng 40 tuổi cho biết: “Trước năm 2010, làng chúng tôi ở xa tít 
đằng kia – vừa nói anh vừa đưa ta chỉ ra chổ giữa dòng sông – nhưng năm đó, 
nước lớn làm sạt lỡ, nhà trôi, chúng tôi phải chạy vào trong này”. Thấy ánh mắt 
ngạc nhiên của chúng tôi, anh Khỏe nói tiếp: “Đất này là đất của ông cha. Ông 
cha Phêrô Nguyễn Văn Tính đã mua 25 thước ngang và 300 thước dọc, ngài cho 
làm con đường ở giữa, rồi chia lô cho dân làm nhà ở hai bên. Mỗi hộ ngang 5 
thước, dài 9 thước, chừa lại một mảnh để làm đất thánh (nghĩa trang)”. 

Hầu hết các làng người Việt Nam ở xứ Chùa Tháp đang sống bên mé bờ các con 
sông lớn nhỏ và lênh đênh trên biển hồ Tonle Sap. Người ta nói, ước tính Biển 
hồ này, mùa nước cạn diện tích là 16 cây số vuông, còn mùa nước nổi như hôm  
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chúng tôi đến thăm thì diện tích khoảng hơn 30 cây số vuông. 

Xóm đạo Samrong Thom cũng sống bên sông và nhờ dòng sông mà sống. 

Anh Khỏe cho biết đa số sống bằng nghề đánh bắt cá. Đàn ông xuống thuyền ra 
khơi kéo lưới, đàn bà ở nhà làm cá cho chính nhà mình hoặc làm thuê cho người 
khác. Một số gia đình làm bè nuôi cá và sống luôn trên sàn của bè cá. Nhưng có 
vẻ họ không thành công lắm cho nghề nuôi cá, nên số dân nuôi cá bè ít. 

Một thiếu niên khoảng 13 hay 14 tuổi bưng một thau cá lớn, múc đừng vạt bỏ 
vào cối xay. Cá xay ra sẽ làm thực phẩm bán cho các nhà nuôi cá bè, để họ cho 
cá ăn – cá ăn cá thời bán công nghiệp là thế. 

Đầu làng Samrong Thom là một ngôi nhà thờ mới được xây năm 2011, với sự trợ 
giúp tài chánh của Hội bác ái Phanxicô do cha Trịnh Tuấn Hoàng thành lập. Nhà 
thờ cũng chỉ bằng cái nhà nguyện loại trung bình ở Việt Nam, vì chỉ phục vụ cho 
khoảng chưa tới 100 gia đình Công giáo, trên dưới 400 người.  

Lòng nhà thờ hoàn toàn không có một băng nghế nào, chỉ có một chiếc ghế duy 
nhất đặt sau bàn thờ, sau này chúng tôi mới biết chiếc ghế đó để linh mục ngồi tế 
lễ, còn tất cả mọi người tham dự phụng vụ là ngồi trên chiếu, và nếu dự lễ thì 
ngồi từ đầu đến cuối. Nhiều người không quen dễ bị tê chân. Như vậy mới thấy 
đứng một chút, quỳ một chút vừa diễn tả được tâm và thân cùng thờ phượng, vừa 
là cách thư giản ngay trong lúc thờ phượng. 

Thấy chiếc đàn Organ, một nhạc công đi trong nhóm chúng tôi đã mở ra để đàn 
cho mọi người ca ngợi Chúa, nhưng mở hoài không được. Cuối cùng mới biết nó 
đã hư lâu rồi, mà cộng đoàn không có tiền sửa hay mua cái mới. 

Hàng tuần, một hai tối, giáo dân trong xóm đạo nhóm lại đọc kinh và cầu 
nguyện. Chủ nhật thì tham dự thánh lễ chung. Nói là tham dự thánh lễ, nhưng có 
khi có cha đến, có khi chỉ là cử hành phụng vụ mà thôi. Mọi cử hành phụng 

 

Nhà thờ Samrong Thom 

 
Nhà thờ Samrong Thom mang  
thánh hiệu Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
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vụ và thánh lễ đều sử dụng tiếng Campuchia. 

Một thầy cho biết, các Đức giám mục ở xứ Campuchia này chỉ cho phép dâng lễ 
tiếng Việt vào ngày thường khi có các linh mục từ Việt Nam qua thăm, còn Chủ 
nhật thì hoàn toàn bằng tiếng Campuchia. Có ba lý do chính để các Đức giám 
mục quyết định như vậy là do số tín hữu người Campuchia trên xứ Chùa Tháp 
này quá ít, chỉ chưa tới 1/3 tổng số. Số đông là người Việt. Thầy giải thích: “Nếu 
làm lễ tiếng Việt, phụng vụ tiếng Việt thì dần dần sẽ chỉ còn người Việt mà thôi. 
Đây là Giáo hội Campuchia mà”. 

Lý do thứ hai thuộc về nguồn nhân sự. Cho đến này, các linh mục đang làm việc 
tại xứ Chùa Tháp này đa số là người Thái Lan và Âu Châu. Nghe nói chỉ có một 
linh mục người Campuchia, và trong tương lai gần có thể có thêm một linh mục 
người Việt Nam. Nghe nhắc đến đa số là linh mục Thái Lan, chúng tôi chột dạ! 
Giáo hội Thái Lan là một Giáo hội nhỏ hơn Việt Nam rất nhiều, cũng thiếu linh 
mục, vậy mà họ dám gởi các thừa sai của mình đến để chia sẻ mục vụ ở xứ Chùa 
Tháp này. Người Thái Lan và người Campuchia có một điểm phù hợp dễ thích 
nghi là hệ chữ viết của họ giống nhau (như Việt Nam, Mỹ, Pháp cùng hệ ngôn 
ngữ Latinh), nên nhìn chữ Campuchia, các cha Thái Lan đọc được ngay, nhưng 
hiểu được là chuyện khác, vì là ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau như tiếng Anh và 
tiếng Việt vậy. 

Lý do thứ ba là sự an toàn của người Việt Nam. Nếu không bắt buộc cử hành 
phụng vụ bằng tiếng Campuchia thì người Việt, vì chỉ sống chung với nhau 
thành một cụm, sẽ không chịu học tiếng Campuchia, mà không biết tiếng 
Campuchia giữa xứ Chùa Tháp này thì sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Tất cả 
người Việt Nam không biết đọc và viết tiếng Campuchia sẽ không bao giờ được 
có quốc tịch, nên sẽ sống trong tình trạng bất hợp pháp. Và như vậy sẽ không 
được bảo vệ an toàn. Trước đây các làng Việt Nam trên sông hay trên cạn thỉnh 
thoảng vẫn bị đốt cháy cả làng. 

Tình trạng không hội nhập được vào cộng đồng Khơme bản xứ sẽ là một mối 
nguy hiểm lớn cho người Việt Nam trong thời gian tới. Theo dòng lịch sử, sự ân 
oán về lấn chiếm đất đai của người Việt đối mới người Khơme đã làm cho người 
Khơme xem người Việt là Yuôn, là người xấu. Xấu đến mức độ ai “kep Yuôn” 
(cắt cổ người Việt) là bình thường, không có lỗi gì ghê gớm cả. Nhất là giai đoạn 
csVN nhân danh chủ nghĩa quốc tế cộng sản đánh Polpot và chiếm Campuchia. 
Các chuyên gia và bộ đội Việt Nam đã trở thành nổi ám ảnh của người 
Camphuchia cho đến tận bây giờ. 

Cô giáo Mỹ Thu, 28 tuổi cho chúng tôi biết: “Con biết đọc biết viết tiếng 
Campuchia, sau đó Đức giám mục Phnom Penh cho con tham dự ba khóa sư 
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phạm xóa mù chữ. Bây giờ con có thể mở trường dạy tiếng Khơme”. 

Chúng tôi hỏi: “Tại sao không dạy tiếng Việt, mà dạy tiếng Khơme cho người 
Việt?” 

Cô Mỹ Thu trả lời: ‘Mình ở xứ người ta mà không biết tiếng người ta sẽ bị gọi là 
ngu, và sẽ không làm được việc gì, ngoài những việc bán cá mà không thể ra giá 
với người mua”. 

Xóm đạo Samrong Thom nhỏ bé, chật trội. Với chỉ 75.000m2, cho khoảng 400 
người. Mỗi người chỉ được hơn 187m2 cho mọi sự từ ăn ở, đến đường xá, trường 
học, nhà thờ, chợ búa và vui chơi giải trí. Mai đây các thanh niên lấy vợ gã 
chồng, sinh con đẻ cái lấy chổ đâu là ngủ, nếu không ra khỏi làng? Nhưng làm 
sao ra khỏi làng để hội nhập và phát triển, nếu không biết tiếng Campuchia ? 

An Thanh, CSsR  

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những ngày Mừng Kính Trọng Thể cuối tháng 11/2013 
1/ Lễ mừng kính trọng thể Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: CN 17/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta @1:30 PM 

2/ Lễ kết thúc Năm Thánh Đức Tin/ Giáo Phận San Bernardino:  
    Thứ Bẩy 23/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Sacred Heart @10:00 AM 
    12704 Foothill Blvd., Rancho Cucamonga, CA 91739 

3/ Lễ Kitô Vua: CN 24/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta @1:30 PM 

4/ Thánh Lễ Tạ Ơn/ Thanksgiving Day: Thứ Năm 28/11/2013 
    Tại Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta @9:00 AM 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Tại sao Chúa lại để người theo Chúa phải nằm trong nhiều nấm mồ của 
cuộc đời?    
Đứa cháu họ của tôi qua đời chỉ ba tuần truớc ngày đám cưới.  Hai mươi bốn 
tuổi, trai tráng, khôi ngô, đời tràn ngập sức sống.  Bỗng một chiều, cháu mệt.  
Vào bệnh viện, rồi ra đi.  Để người con gái sắp cưới ở lại, ôm nỗi đau khó diễn 
tả.  Mong một ngày làm vợ và làm dâu chưa thành.  Cô khóc không còn nước 
mắt.  Có ngàn giọt nước mắt người thân đến chia sẻ, nhưng không thể giúp 
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vơi niềm đau.  Cô dựa vào lòng chị tôi, người mẹ chồng tương lai, để tìm sức 
mạnh.  Nhưng chị tôi cũng yếu đuối như người con gái ấy.  Cả hai ôm nhau đứng 
trước cơn giông bão cuộc đời quá lớn, có sức phá vỡ tất cả nghị lực và cuốn trôi 
tất cả niềm tin. “Chúa ở đâu trong cơn giông bão ấy?” 

Những người đạo đức trong xứ đến an ủi chị, “Có lẽ là thánh ý Chúa, anh chị cố 
gắng chấp nhận.”  Chị tôi ngậm ngùi, không dám phản ứng trước lời an ủi.  
Trong đáy sâu tâm hồn, chị thầm hỏi “Tại sao lại là Thánh Ý Chúa?”  Rồi chị 
thinh lặng trong nỗi đau.  Ngày tháng qua đi, chị vẫn chưa hiểu nổi tại sao bão tố 
đến với gia đình chị.  Đau khổ vẫn mãi mãi là một nhiệm mầu sâu thăm thẳm 
chưa có câu trả lời thỏa đáng.  Bước đi trong niềm tin xen lẫn nước mắt vẫn là 
hành trình của người Kitô Hữu. 

Đôi khi, người ta tìm được chút ánh sáng trong những trang sách xưa cũ.  Kinh 
thánh kể về một gia đình đơn côi trong một làng nghèo ở Bethania.  Làng này 
nghèo hơn tất cả các làng nghèo chung quanh vùng phụ cận Giêrusalem.  Một 
trong những lý do Chúa Giêsu hay lui tới làng này, là vì họ nghèo.  Chúa muốn 
đem ơn cứu độ đến cho dân nghèo.  Làm bạn, kết thân, rồi gắn bó với họ. 

Có một gia đình đơn côi, không cha không mẹ.  Gia đình của ba chị em Matha, 
Maria và Lazarô.  Rồi một ngày, Lazarô lâm bịnh rồi ra đi khi Chúa Giêsu chưa 
kịp đến.  Hai người chị Matha và Maria, tuổi còn xuân xanh, đối diện với sóng 
gió cuộc đời.  Người em trai duy nhất ngã xuống, mảnh nương tựa của cảnh đời 
đơn côi rạn vỡ.  Hụt hẫng, hoang mang, giông bão cuộc đời kéo đến.  Thách đố 
số phận; thách đố niềm tin.  Những ngày đưa tang về thấy căn nhà trống vắng, 
thiếu tiếng nói cười của người yêu thương.  Lời nguyện trong đêm từ nay xen lẫn 
nhiều nước mắt. 

Phúc âm ghi rõ, người mà Thầy thương mến đang ốm nặng.  Biết người mình 
yêu mến đang lâm nguy tại sao Chúa không đến ngay?  Tôi cứ mãi băn khoăn, 
sao người thầy thương mến lại phải đối diện với những nỗi đau mênh mông đến 
thế.  Sao người thầy thương mến phải nằm trong mồ?  Những lần khác Chúa đến 
đúng giờ, nhưng khi người thân yêu đau khổ, Chúa lại đến trễ.  Tại sao Chúa lại 
để người theo Chúa phải nằm trong nhiều nấm mồ của cuộc đời?  Mồ bệnh tật, 
mồ thất bại, mồ bị phản bội, mồ cô đơn, và nhiều nấm mồ khác. 

Tôi không có câu trả lời thỏa đáng, chỉ mong tìm một chút ánh sáng từ câu 
chuyện Tin mừng: đó là Thiên Chúa không làm ngơ trước đau khổ.  Phải tin 
tưởng điều này mới mong có ngày bước ra khỏi những nấm mồ cuộc đời.  Nếu 
không, bệnh viện tâm thần sẽ không còn chỗ chứa.  Ngài hiện diện qua sự nâng 
đỡ của tình người và nhất là qua ân sủng.  Thánh Phaolô cũng cảm nhận, “Ơn ta 
đủ cho con.” 
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Đứng Bên Thập Giá 

Ngành tâm lý ngày nay giúp hiểu rằng, đau khổ được biến đổi nhờ sự nâng đỡ 
của người khác.  Có nghĩa là, không phải đau khổ nào cũng đưa con người đi đến 
một kết quả xấu.  Nếu đau khổ được nâng đỡ bởi tình yêu và nhờ ân sủng, một 
cuộc biến đổi sẽ diễn ra.  Do đó, đau khổ lớn nhất không phải là chính biến cố 
đau khổ, nhưng phải đi qua đau khổ trong cô đơn mới là kinh nghiệm đớn đau 
nhất.  Hai ngàn năm trước, phúc âm đã dọi vào cuộc đời ánh sáng này, khi trình 
bày cảnh thập giá có bóng dáng của người thân yêu. “Ðứng gần thập giá Ðức 
Giêsu, có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơlôpát, cùng 
với bà Maria Mácđala.” (Ga 19, 25)  Sự hiện diện yêu thương này đã giúp Đức 
Giêsu đi trọn con đường đau khổ ở một giây phút hệ trọng nhất của sứ mạng. 

Vậy đau khổ có khi không còn là vì do Chúa trừng phạt như người ta hay nghĩ, 
nhưng có khi lại là lời mời gọi để đi đến tận cùng của thân phận làm người.  Lắm 
khi trong đau khổ, người ta lại cảm nghiệm được giá trị thật của cuộc sống.  Như 
Gandi có lần diễn tả, một con người muốn đạt đến chiều cao của tâm linh, người 
ấy có khi phải đụng chạm đến cái vực sâu khốn khổ của thân phận làm người.  
Chúa để người thân của mình đối diện đau khổ, học những bài học từ đau khổ, 
và để can đảm sống niềm tin giữa những dằng co trong đó xen lẫn cả đắng cay và 
ngọt ngào.  Cuộc đời này chưa phải là vĩnh cửu của Thiên Đàng. 

Có khi Thiên Chúa để tôi bước vào mầu nhiệp đau khổ để cảm nghiệm sự bất 
hạnh của một nhân loại đang thật quá đau khổ.  Nếu như thế, giông bão của cuộc 
đời có khi là một sứ mạng để bắt đầu biết yêu thương.  Tôi sợ sứ mạng này, đó là 
những “chén đắng” cho đời tôi, nhưng có khi lại là niềm nâng đỡ cho anh chị em 
mình đang đau khổ. 

Chén đắng này Chúa uống cạn, để giúp tôi hiểu về đau khổ.  Hôm nay, Chúa mời 
gọi tôi nếm từ từ. Tôi hiểu như thế, nhưng chưa bao giờ nói với chị mình tại sao 
chị phải uống chén đắng của đời mình. Hy vọng một ngày nào đó khi nắng bình 
minh của tâm hồn rọi chiếu, chị sẽ khám phá cho chính mình ý nghĩa của từng 
nỗi đau của một người mẹ mất đi đứa con yêu thương, nhưng trong sâu thẳm vẫn 
tin rằng Chúa vẫn không bỏ rơi mình. 

Nguyễn Thảo Nam  
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Một Người Tù:” thằng khùng” 

Phùng Quán  
Mặc dầu là một Phật tử, xin mời các hiền huynh và quý bạn đọc bài viết nói 
về Cha Chính Gioan Lasan Nguyễn Văn Vinh là một chứng nhân của thời 
đại, một linh mục Công Giáo Việt Nam can trường, hậu thế kính tôn và ghi 
ân ngài. 
(viết lại theo lời kể của nhà thơ Nguyễn Tuân)  
"… Anh ta vào trại trước mình khá lâu, bị trừng phạt vì tội gì, mình không 
rõ. Người thì bảo anh ta phạm tội hình sự, người lại bảo mắc tội chính trị. 
Nhưng cả hai tội mình đều thấy khó tin. Anh ta không có dáng dấp của kẻ 
cướp bóc, sát nhân, và cũng không có phong độ của người làm chính trị. Bộ 
dạng anh ta ngu ngơ, dở dại dở khùng. Mình có cảm giác anh ta là một khúc 
củi rều, do một trận lũ cuốn từ một xó rừng nào về, trôi ngang qua trại, bị 
vướng vào hàng rào của trại rồi mắc kẹt luôn ở đó. Nhìn anh ta, rất khó đoán 
tuổi, có thể ba mươi, mà cũng có thể năm mươi. Gương mặt anh ta gầy 
choắt, rúm ró, tàn tạ, như một cái bị cói rách, lăn lóc ở các đống rác. Người 
anh ta cao lòng khòng, tay chân thẳng đuồn đuỗn, đen cháy, chỉ toàn da, gân 
với xương. 
Trên người, tứ thời một mớ giẻ rách thay cho quần áo. Lúc đầu mình cứ 
tưởng anh ta bị câm vì suốt ngày ít khi thấy anh ta mở miệng dù là chỉ để 
nhếch mép cười. Thật ra anh ta chỉ là người quá ít lời. Gặp ai trong trại, cả 
cán bộ quản giáo lẫn phạm nhân, anh ta đều cúi chào cung kính, nhưng 
không chuyện trò với bất cứ ai. Nhưng không hiểu sao, ở con người anh ta 
có một cái gì đó làm mình đặc biệt chú ý, cứ muốn làm quen… Nhiều lần 
mình định bắt chuyện, nhưng anh ta nhìn mình với ánh mắt rất lạ, rồi lảng 
tránh sau khi đã cúi chào cung kính. 
Hầu như tất cả các trại viên, kể cả những tay hung dữ nhất, cũng đều thương 
anh ta. Những trại viên được gia đình tiếp tế người để dành cho anh ta viên 
kẹo, miếng bánh, người cho điếu thuốc. 
Ở trại, anh ta có một đặc quyền không ai tranh được, và cũng không ai muốn 
tranh. Đó là khâm liệm tù chết. Mỗi lần có tù chết, giám thị trại đều cho gọi 
"thằng khùng" (tên họ đặt cho anh ta) và giao cho việc khâm liệm. Với bất 
cứ trại viên chết nào, kể cả những trại viên đã từng đánh đập anh ta, anh ta 
đều khâm liệm chu đáo giống nhau. Anh ta nấu nước lá rừng, tắm rửa cho 
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người chết, kỳ cọ ghét trên cái cơ thể lạnh ngắt cứng queo, với hai bàn tay 
của người mẹ tắm rửa cho đứa con nhỏ. 
Lúc tắm rửa, kỳ cọ, miệng anh ta cứ mấp máy nói cái gì đó không ai nghe 
rõ. Anh ta rút trong túi áo một mẩu lược gãy, chải tóc cho người chết, nếu 
người chết có tóc. Anh ta chọn bộ áo quần lành lặn nhất của người tù, mặc 
vào rồi nhẹ nhàng nâng xác đặt vào áo quan được đóng bằng gỗ tạp sơ sài. 
Anh ta cuộn những bộ áo quần khác thành cái gói vuông vắn, đặt làm gối 
cho người chết. Nếu người tù không có áo xống gì, anh ta đẽo gọt một khúc 
cây làm gối. Khi đã hoàn tất những việc trên, anh ta quỳ xuống bên áo quan, 
cúi hôn lên trán người tù chết, và bật khóc. 
Anh ta khóc đau đớn và thống thiết đến nỗi mọi người đều có cảm giác 
người nằm trong áo quan là anh em máu mủ ruột thịt của anh ta. Với bất cứ 
người tù nào anh ta cũng khóc như vậy. Một lần giám thị trại gọi anh ta lên:  
- Thằng tù chết ấy là cái gì với mày mà mày khóc như cha chết vậy?  
Anh ta chấp tay khúm núm thưa:  
- Thưa cán bộ, tôi khóc vờ ấy mà. Người chết mà không có tiếng khóc tống 
tiễn thì vong hồn cứ lẩn quẩn trong trại. Có thể nó tìm cách làm hại cán bộ. 
Lúc hắn còn sống, cán bộ có thể trừng trị hắn, nhưng đây là vong hồn hắn, 
cán bộ muốn xích cổ, cũng không xích được. 
Thằng khùng nói có lý. Giám thị trại mặc, cho nó muốn khóc bao nhiêu thì 
khóc. Nhưng mình không tin là anh ta khóc vờ. Lúc khóc, cả gương mặt 
vàng úa, nhăn nhúm của anh ta chan hòa nước mắt. Cả thân hình gầy guộc 
của anh ta run rẩy. Mình có cảm giác cả cái mớ giẻ rách khoác trên người 
anh ta cũng khóc… Trong tiếng khóc và nước mắt của anh ta chan chứa một 
niềm thương xót khôn tả. Nghe anh ta khóc, cả những trại viên khét tiếng lỳ 
lợm, chai sạn, "đầu chày, đít thớt, mặt bù loong" cũng phải rơm rớm nước 
mắt. Chỉ có nỗi đau đớn chân thật mới có khả năng xuyên thẳng vào trái tim 
người. Mình thường nghĩ ngợi rất nhiều về anh ta. Con người này là ai vậy? 
Một thằng khùng hay người có mối từ tâm lớn lao của bậc đại hiền?…  
Thế rồi, một lần, mình và anh ta cùng đi lùa trâu xuống con sông gần trại 
cho dầm nước. Trời nóng như dội lửa. Bãi sông đầy cát và sỏi bị nóng rang 
bỏng như than đỏ. Trên bãi sông mọc độc một cây mủng già gốc sần sùi tán 
lá xác xơ trải một mảng bóng râm bằng chiếc chiếu cá nhân xuống cát và 
sỏi. Người lính gác ngồi trên bờ sông dốc đứng, ôm súng trú nắng dưới một 
lùm cây. Anh ta và mình phải ngồi trú nắng dưới gốc cây mủng, canh đàn 
trâu ngụp lặn dưới sông. Vì mảng bóng râm quá hẹp nên hai người gần sát 
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lưng nhau. Anh ta bỗng lên tiếng trước, hỏi mà đầu không quay lại:  
- Anh Tuân này - không rõ anh ta biết tên mình lúc nào - sống ở đây anh 
thèm cái gì nhất?  
- Thèm được đọc sách - mình buột miệng trả lời, và chợt nghĩ, có lẽ anh ta 
chưa thấy một cuốn sách bao giờ, có thể anh ta cũng không biết đọc biết viết 
cũng nên.  
- Nếu bây giờ có sách thì anh thích đọc ai? - anh ta hỏi.  
- Voltaire! - một lần nữa mình lại buột miệng. Và lại nghĩ: Nói với anh ta về 
Voltaire thì cũng chẳng khác gì nói với gốc cây mủng mà mình đang ngồi 
dựa lưng. Nhưng nhu cầu được chuyện trò bộc bạch với con người nó cũng 
lớn như nhu cầu được ăn, được uống… Nhiều lúc chẳng cần biết có ai nghe 
mình, hiểu mình hay không. Đó chính là tâm trạng của anh công chức nát 
rượu Marmeladov bất chợt nói to lên những điều tủi hổ nung nấu trong lòng 
với những người vớ vẩn trong một quán rượu tồi tàn, mà Dostoievsky miêu 
tả trong “Tội ác và Trừng phạt”. 
Anh ta ngồi bó gối, mắt không rời mặt sông loá nắng, hỏi lại:  
- Trong các tác phẩm của Voltaire, anh thích nhất tác phẩm nào?  
Mình sửng sốt nhìn anh ta, và tự nhiên trong đầu nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ: 
một người nào khác đã ngồi thay vào chỗ anh ta… Mình lại liên tưởng đến 
một cậu làm việc cùng phòng hồi còn ở Đài phát thanh, tốt nghiệp đại học 
hẳn hoi, đọc tên nhạc sĩ Chopin (Sôpanh) là Cho Pin.  
Mình trả lời anh ta:  
- Tôi thích nhất là Candide.  
- Anh có thích đọc Candide ngay bây giờ không?  
Không đợi mình trả lời, anh ta nói tiếp:  
- Không phải đọc mà nghe… Tôi sẽ đọc cho anh nghe ngay bây giờ. 
Rồi anh ta cất giọng đều đều đọc nguyên bản Candide. Anh đọc chậm rãi, 
phát âm chuẩn và hay như mấy cha cố người Pháp, thầy dạy mình ở trường 
Providence. Mình trân trân nhìn cái miệng rúm ró, răng vàng khè đầy bựa 
của anh ta như nhìn phép lạ. Còn anh ta, mắt vẫn không rời dòng sông loá 
nắng, tưởng chừng như anh ta đang đọc thiên truyện Candide nguyên bản 
được chép lên mặt sông… 
Anh đọc đến câu cuối cùng thì kẻng ở trại cũng vang lên từng hồi, báo đến 
giờ lùa trâu về trại. Người lính gác trên bờ cao nói vọng xuống: "Hai đứa 
xuống lùa trâu, nhanh lên!". 
- Chúng mình lùa trâu lên bờ đi! - anh nói.  
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Lội ra đến giữa sông, mình hỏi anh ta:  
- Anh là ai vậy?  
Anh ta cỡi lên lưng một con trâu, vừa vung roi xua những con trâu khác, trả 
lời:  
- Tôi là cái thanh ngang trên cây thập tự đóng đinh Chúa.  
Rồi anh ta tiếp:  
- Đừng nói với bất cứ ai chuyện vừa rồi…  
Giáp mặt người lính canh, bộ mặt anh ta thay đổi hẳn - ngu ngơ, đần độn 
như thường ngày. 
Cuối mùa đông năm đó, anh ta ngã bệnh. Nghe các trại viên kháo nhau mình 
mới biết. 
Thằng chuyên gia khâm liệm e đi đong. Thế là nếu bọn mình ngoẻo, sẽ 
không còn được khâm liệm tử tế và chẳng có ai khóc tống tiễn vong hồn… - 
những người tù nói, giọng buồn.  
Mình gặp giám thị trại, xin được thăm anh ta.  
Giám thị hỏi:  
- Trước kia anh có quen biết gì thằng này không?  
Mình nói:  
- Thưa cán bộ, không. Chúng tôi hay đi lùa trâu với nhau nên quen nhau 
thôi.  
Giám thị đồng ý cho mình đến thăm, có lính đi kèm. Anh ta nằm cách ly 
trong gian lán dành cho người ốm nặng. Anh ta nằm như dán người xuống 
sạp nằm, hai hốc mắt sâu trũng, nhắm nghiền, chốc chốc lại lên cơn co 
giật… 
Mình cúi xuống sát người anh ta, gọi hai ba lần, anh ta mới mở mắt, chăm 
chăm nhìn mình. Trên khoé môi rúm ró như thoáng một nét cười. Nước mắt 
mình tự nhiên trào ra rơi lã chã xuống mặt anh ta. Anh ta thè luỡi liếm mấy 
giọt nước mắt rớt trúng vành môi. Anh ta thều thào nói:  
- Tuân ở lại, mình đi đây… Đưa bàn tay đây cho mình… 
Anh ta nắm chặt bàn tay mình hồi lâu. Một tay anh ta rờ rẫm mớ giẻ rách 
khoác trên người, lấy ra một viên than củi, được mài tròn nhẵn như viên 
phấn viết. Với một sức cố gắng phi thường, anh ta dùng viên than viết vào 
lòng bàn tay mình một chữ nho. Chữ NHẪN.  
Viết xong, anh ta hoàn toàn kiệt sức, đánh rớt viên than, và lên cơn co giật. 
Người lính canh dẫn mình lên giám thị trại với bàn tay có viết chữ Nhẫn 
ngửa ra. Người lính canh ngờ rằng đó là một ám hiệu.  
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Giám thị hỏi:  
- Cái hình nguệch ngoạc này có ý nghĩa gì? Anh mà không thành khẩn khai 
báo, tôi tống cổ anh ngay lập tức vào biệt giam.  
Mình nói:  
- Thưa cán bộ, thật tình tôi không rõ. Anh ta chỉ nói: tôi vẽ tặng cậu một đạo 
bùa để xua đuổi bệnh tật và tà khí.  
Nghe ra cũng có lý, giám thị trại tha cho mình về lán… 
Phùng Quán  

 
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 

 
 

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 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

 
 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950. 

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823 
 

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                   Tel: 714-226-6175, 714-750-0266 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

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 

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 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

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

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

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362

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

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 


