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CN XXIX TN C 

TIN MỪNG 
 

Mc 16,15-20 

Và Ðức Giêsu nói với các môn đệ: "Hãy 
đi khắp cả thiên hạ rao giảng tin mừng 
cho mọi loài thụ tạo. Ai tin cùng chịu 
thanh tẩy thì sẽ được cứu, còn ai không 
tin thì sẽ bị luận tội. Những dấu lạ này sẽ 
tháp tùng kẻ tin: nhân danh Ta, chúng sẽ 
trừ quỉ, nói các thứ tiếng, Chúng sẽ cầm 
rắn trong tay, và dẫu có uống nhằm thuốc 
độc, thuốc độc cũng chẳng hại được 
chúng; chúng sẽ đặt tay cho kẻ liệt lào và 
họ sẽ được an lành mạnh khỏe". 

Vậy sau khi đã nói với họ rồi, Chúa Yêsu 
được nhắc về trời và ngự bên hữu Thiên 
Chúa. Còn họ thì ra đi rao giảng khắp 
nơi, có Chúa cùng họ hoạt động, và củng 
cố lời bởi phép lạ kèm theo. 
 



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Truyền giáo theo gương Mẹ Têrêsa 

ĐTGM. Ngô Quang Kiệt 

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho việc truyền giáo. Ngày Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô đệ nhị tuyên phong Mẹ Têrêxa lên bậc Chân Phúc mà ta quen 
gọi là Á thánh cũng là ngày cầu nguyện cho việc truyền giáo. Và Đức Thánh Cha 
khuyên nhủ chúng ta hãy truyền giáo theo gương Mẹ Têrêxa. Vậy Mẹ Têrêxa là 
ai và Mẹ đã truyền giáo như thế nào? 
1) Cuộc đời 
Mẹ Têrêxa sinh tại nước Anbani cũ. Mẹ đã xin gia nhập dòng Đức Mẹ Loretto và 
được sai đi Ấn độ để phục vụ người nghèo. Khi đến Ấn độ, Mẹ được chứng kiến 
cả một đại dương mênh mông những người nghèo đói. Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi nằm 
la liệt ngoài đường. Những người già cả bệnh tật nằm chờ chết bên những đống 
rác, và khi chết, bị vất vào đống rác như một con thú vật. Xúc động trước cảnh 
nghèo khổ. Mẹ lăn xả vào phục vụ người nghèo. Việc đầu tiên là mở những 
trung tâm đón tiếp, đưa những người hấp hối ngoài đường về, săn sóc để họ được 
chết như một con người. Rồi mở cửa nhà cô nhi nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi. Rồi 
mở bệnh viện chăm sóc chữa trị những người nghèo khổ. Rồi mở trường cho trẻ 
em nghèo đến học. Công việc càng ngày càng phát triển. Số người theo giúp Mẹ 
càng ngày càng đông. Chẳng bao lâu, một dòng mới được thành hình với tên Nữ 
tử Thừa sai Bác ái. Ngoài 3 lời khấn như những nữ tu khác, còn có lời khấn phục 
vụ người nghèo. Mẹ được thế giới biết tiếng. Cả thế giới gọi Mẹ là Mẹ Têrêxa. 
Khi Mẹ qua đời, 80 nhà lãnh đạo quốc gia trên toàn thế giới, trong đó có phu 
nhân tổng thống Mỹ Bill Cliton và phu nhân tổng thống Pháp Jacques Chirac đã 
đến nghiêng mình kính cẩn trước thi hài của Mẹ. Nước Ấn độ có đa số dân theo 
Ấn độ giáo, vốn không ưa đạo Công giáo, thế mà đã nghi thức quốc táng cho 
Mẹ, đã bắn hai mươi mốt phát súng đại bác tiễn đưa linh hồn Mẹ về thiên đàng. 
2) Truyền giáo 
Mẹ Têrêxa đã truyền giáo cách nào mà thành công như thế? Thưa, Mẹ đã dùng 4 
phương cách sau: 
Phương cách thứ nhất: cầu nguyện.  
Có nhiều người tưởng Mẹ Têrêxa là con người hoạt động. Không phải thế. Trước 
hết Mẹ là con người cầu nguyện. Những giờ cầu nguyện triền miên phát xuất từ 
nỗi niềm khao khát Chúa. Cầu nguyện đã đưa Mẹ đến phục vụ người nghèo. Rồi 
việc phục vụ người nghèo đã đưa Mẹ trở về với kinh nguyện. Dòng chảy cầu 
nguyện liên lỷ không bao giờ ngừng. Có thể nói cuộc đời Mẹ là cuộc đời chiêm 
niệm trong hoạt động. 
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Phương cách thứ hai: thấm nhuần Lời Chúa.  
Mẹ tha thiết yêu mến Lời Chúa. Lời Chúa thấm vào tận mạch máu thớ thịt, để 
Mẹ suy nghĩ, nói năng và hành động theo Lời Chúa. Mẹ thường nói: Lời Chúa 
phải ở trên đầu ngón tay ta. Theo Mẹ 5 từ ngữ quan trọng khắc ghi tên 5 đầu 
ngón tay của Mẹ là: You did it for me. Đó là 5 từ tóm tắt 25 chương Tin Mừng 
theo thánh Mátthêu: "Mỗi lần các con làm những việc này cho một trong những 
anh em bé nhỏ nhất, đó là các con làm cho Thày". 
Phương cách thứ ba: yêu mến người nghèo.  
Nơi Mẹ, yêu mến người nghèo không phải là cảm tính nhất thời. Yêu mến người 
nghèo thực sự phát xuất từ một đức tin sâu xa. Tin thật Thiên Chúa đang ở trong 
những người nghèo. Vì yêu mến người nghèo Mẹ đã tự nguyện sống nghèo. Mẹ 
sống trong một căn phòng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường, một bàn nhỏ, một 
ngọn đèn và một chậu nước. 
Phương cách thứ tư: phục vụ bằng tình yêu.  
Vì tin Chúa đang ngự trong người nghèo, nên phục vụ người nghèo chính là 
phục vụ Chúa. Vì thế, phục vụ người nghèo là một bổn phận phải thực hiện trong 
khiêm nhường. Phải phục vụ một cách kính cẩn. Phải phục vụ bằng tình yêu. 
Giữa thế kỷ 20 tôn trọng vật chất, quay lưng lại với đời sống tâm linh, Mẹ 
Têrêxa đã trở nên một nhân chứng sống động của thế giới thần linh. Giữa nước 
Ấn độ xa lạ với Kitô giáo, Mẹ Têrêxa đã trình bày được khuôn mặt dễ thương dễ 
mến của Chúa, làm cho mọi người yêu mến đạo Chúa. Mẹ xứng danh là nhà 
truyền giáo của thế kỷ 20. Giữa những bế tắc Mẹ đã khai thông một lối đi. Lối đi 
vào thẳng trái tim con người. Trong bóng tối dày đặc, Mẹ đã thắp lên một ngọn 
đèn. Ngọn đèn đó chiếu lên ánh sáng niềm tin. Giữa trần gian lạnh lẽo, Mẹ đã đốt 
lên ánh lửa yêu mến. Ánh lửa đó sưởi ấm tình người. 
Chúng ta hãy noi gương Mẹ Têrêxa, biết tha thiết cầu nguyện, biết yêu mến Lời 
Chúa, nhất là biết yêu mến người nghèo và biết phục vụ bằng tình yêu. Để mỗi 
người Công giáo thực sự là một ngọn đèn chiếu toả ánh sáng của Chúa. Để mỗi 
người Công giáo là một niềm vui cho những người chung quanh. 

SỐNG ĐẠO 
MỘT NỮ BÁC SĨ BỊ GIẾT VÌ GIÚP ĐỠ THA NHÂN 

Đau buồn vì cái chết oan ức của con mình, một cặp vợ chồng 
người Ý đã tìm gặp Đức Giáo Hoàng Phanxicô và xin ngài cầu 
nguyện. Cầm trong tay bức hình của nữ bác sĩ Eleonora 
Cantamessa, anh trai và bố mẹ của cô đã cùng cầu nguyện với 
Đức Giáo Hoàng sau khi trao cho ngài một lá thư. 

Cuộc sống của họ đã thay đổi kể từ ngày 8 tháng 9 khi cô 
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Eleonora Cantamessa, 44 tuổi đã bị giết tại thành phố Bergamo. 

Cô gái xấu số cũng là một bác sĩ, đang trên đường trở về nhà, đã dừng lại để giúp 
đỡ một người đàn ông bị đánh nằm trên đường. Nhưng khi cô đang cứu chữa cho 
người này, những kẻ tấn công đã giết cô sau khi lái xe tông vào cô. Người đàn 
ông bị đánh cũng đã chết. 

Cô Eleonora Cantamessa là một bác sĩ sản khoa làm việc tại bệnh viện Sant’ Anna 
di Brescia và đồng thời cũng có một văn phòng tư ở phố Trescore Balneario, tại 
đó cô rất nổi tiếng là thương người, điều trị miễn phí cho người nghèo, trong đó 
có cả những người di dân Ấn Độ.  

Đức Giáo Hoàng đã có một cuộc gặp ngắn với gia đình của nạn nhân sau buổi 
tiếp kiến chung hàng tuần. Mặc dù là một cuộc gặp ngắn, nhưng Đức Giáo 
Hoàng đã nán lại lâu hơn bình thường. 

Trước đó, trong tang lễ của cô, Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong một bức thư 
gửi cho Đức Cha Luciano Monari, Giám Mục Giáo Phận Brescia, được đọc 
trong đám tang, đã viết: “Cô ấy đã kết thúc cuộc sống nơi trần thế trong lúc 
thực hiện nghĩa cử của một người Samari nhân lành”. 

Sự ân cần của Đức Thánh Cha đã gây tác động mạnh mẽ cho gia đình nạn nhân 
và bà Mariella Cantamessa đã tâm sự với tờ báo Osservatore Romano như sau: 

“Khi được Đức Thánh Cha ân cần vỗ về, chúng tôi có cảm tưởng khuôn mặt của 
Eleonora, tuy đã mất nhưng đang được ngài vuốt ve vậy. Chúng tôi tuy mang một 
nỗi buồn lớn lao nhưng cũng tự hào đã chứng kiến một hành động hào hiệp của 
người Kitô giáo. Chúng tôi không oán trách bất cứ ai về cái chết của Eleonora, 
Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Ngài mà Eleonora đã chấp nhận và thực hiện 
nó, thậm chí hy sinh cả mạng sống của mình. Bây giờ, việc quan trọng là truyền 
đạt thông điệp của sự vị tha đó, ngay cả việc phải giúp đỡ các gia đình Ấn Độ 
đang bị rơi vào trong thảm kịch này.”  

CHỈNH TRẦN  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC Phanxicô dâng thế giới cho Đức Mẹ nhân ngày Thánh mẫu 

Vatican 

 VRNs (14.10.2013) Ngày Thánh Mẫu là một sự 
kiện lớn được hoạch định trong năm Đức Tin. 
Được bắt đầu từ chiều thứ bảy ngày 12 tháng 
Mười, gần 100 ngàn tín hữu đã tham dự buổi cầu 
nguyện với Đức Mẹ Fatima do ĐTC Phanxicô chủ 
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sự tại Quảng trường Thánh Phêrô. Hãng tin Asianews cho biết như vậy. 

Rước tượng Đức Mẹ Fatima 

Theo Đài phát thanh Vatican bản Việt ngữ, Theo lời yêu cầu của ĐTC, nguyên 
bản bức tượng Đức Mẹ được đưa ra khỏi Đền Thánh Fatima và đưa về Roma. 
Tượng Đức Mẹ Fatima được chở tới Phi trường Fiumicino ở Roma chiều 12-10-
2013. Chặng dừng đầu tiên của bức tượng diễn ra tại nhà nguyện trong nhà của 
Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 để ngài cầu nguyện một lát, trước khi 
được rước đến Nhà Trọ Thánh Marta và được ĐTC Phanxicô trực tiếp chào kính. 

Lúc gần 4 giờ chiều, tượng Đức Mẹ Fatima được long trọng rước ra Quảng 
trường thánh Phêrô. Và vào lúc gần 5 giờ chiều, ĐTC Phanxicô tiến vào Quảng 
trường. Trong lời chào mừng, Đức TGM Fisichella đã giới thiệu hơn 800 hội 
đoàn Thánh Mẫu được các GM hoặc LM tuyên úy tháp tùng đến tham dự buổi 
cầu nguyện. 

ĐTC hôn kính tượng Đức Mẹ trước khi tượng được đặt trên ngai. Ngài dâng kính 
Đức Mẹ xâu chuỗi Mân Côi quí giá. Buổi cầu nguyện được tiến hành dựa trên 7 
sự thương khó của Đức Mẹ. Mỗi chặng có một bài đọc ngắn trích từ các Sách 
Tin Mừng, tiếp đến mỗi người cầu nguyện trong thinh lặng, rồi ca đoàn và cộng 
đoàn hát một đoạn kinh cầu, rồi một kinh Kính Mừng. 

Sau buổi cầu nguyện tại Quảng trường Thánh Phêrô, Tượng Đức Mẹ Fatima 
được trực thăng của không lực Italia chở đến Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu 
Thiên Chúa, cách trung tâm Roma hơn 10 cây số. Tại đây có buổi đọc kinh Mân 
Côi được nối qua truyền hình với một số Trung tâm Thánh Mẫu 

Dâng hiến thế giới cho Đức Mẹ 

Rạng sáng Chúa Nhật hôm sau, tức 13 tháng Mười. Bức tượng lại được một 
chiếc trực thăng lại chở về Vatican. Tại đây từ lúc 9 giờ rước, Tượng Đức Mẹ lại 
được rước qua các khu vực ở Quảng trường trước khi ĐTC bắt đầu cử hành 
thánh lễ và nghi thức phó thác thế giới cho Đức Mẹ. Có 100 LM được đồng tế 
với ĐTC. 

Theo hãng Asianews đưa tin, trước ảnh tượng của Đức Trinh Nữ Maria được 
mang đến Quảng trường Thánh Phêrô từ Fatima, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
lặp lại việc dâng hiến cho Mẹ Maria vào Chúa Nhật ngày 13 tháng Mười. Đức 
Thánh Cha nói, “Chúng con ca tụng Mẹ là kỳ công lớn lao của Thiên Chúa, 
Đấng không bao giờ mệt mỏi cúi xuống loài người, – bị vây quanh bởi cái ác và 
bị thương bởi tội lỗi -, với lòng thương xót để chữa lành và cứu thoát. Xin Mẹ 
nhận lấy với lòng nhân từ hành động phó thác mà chúng con thực hiện hôm nay 
trước ảnh tượng rất thân thương của Mẹ. Chúng con tin tưởng rằng mỗi người 
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chúng con đều quý giá trong cái nhìn của Mẹ và không có gì là xa lạ đối với 
Mẹ.” 

Ngài nói tiếp, “Chúng con xúc động bởi cái nhìn ngọt ngào của Mẹ và sự âu yếm 
an ủi trong nụ cười của Mẹ. Hãy bảo vệ cuộc sống chúng con trong vòng tay của 
Mẹ: hãy chúc lành và làm cho vững mạnh mọi khao khát vì thiện ích, hãy làm tái 
sinh và nuôi dưỡng đức tin của chúng con, duy trì và làm sáng lên hy vọng khuấy 
động tâm hồn và đức ái, hãy hướng dẫn tất cả chúng con trên con đường nên 
thánh. Hãy dạy chúng con cùng một tình yêu và sự ưu tiên mà Mẹ dành cho giới 
trẻ, người nghèo, những người thiệt thòi, đau khổ, những người tội lỗi và cả 
những người đã mất trái tim: hãy tập hợp tất cả chúng con dưới sự bảo vệ của 
Mẹ và dẫn chúng con tới Người Con yêu dấu của Mẹ, Chúa Giêsu của chúng 
con.” 

Việc dâng hiến này được diễn ra vào cuối Thánh Lễ nhân Ngày Thánh Mẫu của 
Năm Đức Tin. Ngày Thánh Mẫu được bắt đầu từ hôm thứ bảy, khi bức tượng 
Đức Mẹ Fatima đến Rôma và hơn 200 nghìn người cùng tụ tập tại quảng trường 
Thánh Phêrô. 

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dâng hiến thế giới lần đầu tiên cho Đức Mẹ 
vào ngày 7 tháng 6 năm 1981 tại đền thờ Đức Bà Cả. Việc làm trên được lặp lại 
tại Fatima vào ngày 13 tháng năm 1982 và một lần nữa vào ngày 25 tháng ba 
năm 1984 tại quảng trường Thánh Phêrô ở Rôma, trong sự hiệp nhất thiêng liêng 
với tất cả các giám mục trên thế giới, bao gồm cả các giám mục Chính thống 
Nga. 

HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM: Đại Hội Lần Thứ XII 
1. Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã họp Đại hội lần thứ XII từ chiều thứ Hai 
ngày 07/10/2013 đến trưa thứ Sáu ngày 11/10/2013, tại Trung Tâm Mục Vụ 
Tổng giáo phận Sài Gòn. 

2. Về tham dự Đại hội có sự hiện diện đông đủ các vị chủ chăn của 26 giáo 
phận: Đức Hồng Y, các Đức Tổng giám mục, các giám mục và linh mục giám 
quản giáo phận Vĩnh Long. 

3. Hội Đồng Giám Mục vui mừng chào đón Đức Tổng giám mục Leopoldo 
Girelli, đại diện Đức Thánh Cha tại Việt Nam; đồng thời chúc mừng Đức cha 
Phaolô Bùi Văn Đọc, giám mục giáo phận Mỹ Tho, vừa được Đức Thánh Cha bổ 
nhiệm làm Tổng giám mục Phó Tổng giáo phận Sài Gòn; chúc mừng Đức tân 
giám mục chính tòa giáo phận Bùi Chu; vui mừng và chào đón các thành viên 
mới của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, đó là Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Viên, 
tân giám mục phụ tá giáo phận Vinh, Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long, tân 
giám mục phụ tá giáo phận Hưng Hóa. 
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4. Hội Đồng Giám Mục lắng nghe những sinh hoạt phong phú trong Năm Đức 
Tin được diễn ra ở nhiều lãnh vực. 

5. Đại hội tiếp tục trao đổi về dự án kiến thiết Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ 
La Vang. 

6. Hội Đồng Giám Mục dành nhiều thời gian soạn thảo Thư Chung với những 
định hướng mục vụ cụ thể cho những năm sắp tới. 

7. Đại hội đã bầu ra Ban Thường vụ và Chủ tịch của các Ủy Ban trực thuộc Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam nhiệm kỳ 2013-2016. 

Ban Thường vụ gồm có: 
Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc 
Phó Chủ tịch: Đức Tổng giám mục Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng 
Tổng thư ký: Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt 
Phó Tổng thư ký: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm 
Các Ủy Ban trực thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt Nam gồm có: 
1/ Ủy Ban Giáo lý đức tin 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Năng 
2/ Ủy Ban Kinh Thánh 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Võ Đức Minh 
3/ Ủy Ban Phụng tự 
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Trần Đình Tứ 
4/ Ủy Ban Nghệ thuật thánh 
Chủ tịch: Đức cha Matthêu Nguyễn Văn Khôi 
5/ Ủy Ban Thánh nhạc 
Chủ tịch: Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản 
6/ Ủy Ban Loan báo Tin mừng 
Chủ tịch: Đức cha Anphong Nguyễn Hữu Long 
7/ Ủy Ban Giáo sĩ-Chủng sinh 
Chủ tịch: Đức cha Antôn Vũ Huy Chương 
8/ Ủy Ban Tu sĩ 
Chủ tịch: Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ 
9/ Ủy Ban Giáo dân 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Trần Xuân Tiếu 
10/ Ủy Ban Truyền thông xã hội 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước 
11/ Ủy Ban Giáo dục công giáo 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo 
12/ Ủy Ban Mục vụ giới trẻ 
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Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên 
13/ Ủy Ban Văn hóa 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Vũ Duy Thống 
14/ Ủy Ban Công lý-Hòa bình 
Chủ tịch: Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp 
15/ Ủy Ban Mục vụ Gia đình 
Chủ tịch: Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri 
16/ Ủy Ban Bác ái xã hội- Caritas 
 Chủ tịch: Đức cha Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu 
17/ Ủy Ban Mục vụ di dân 

Chủ tịch: Đức cha Giuse Nguyễn Chí Linh. 

8. Đại hội cũng trao đổi về một số vấn đề khác như tình trạng các dòng tu chưa 
rõ nguồn gốc, vai trò linh mục chánh văn phòng của văn phòng Tổng thư ký Hội 
Đồng Giám Mục, việc xướng tên thánh Giuse trong các Kinh Nguyện Thánh 
Thể. 

9. Đại hội bế mạc trong niềm vui cùng với Tổng giáo phận Sài Gòn mừng kỷ 
niệm 150 năm thành lập Đại Chủng Viện Thánh Giuse Sài Gòn. 
Trung Tâm Mục Vụ Sài Gòn ngày 11/10/2013 
Tổng thư ký Hội Đồng Giám Mục Việt Nam 
(Đã ký) 
+ Cosma Hoàng Văn Đạt 
Giám mục giáo phận Bắc Ninh 

VATICAN NGỢI KHEN CÔNG GIÁO HÀN QUỐC PHÁT TRIỂN 

Tín hữu Hàn Quốc được cảnh báo trước những đe dọa 

UCAN 11.10.2013/ Tại cuộc gặp gỡ giáo dân 
Hàn Quốc hôm 5-10, Bộ Truyền giáo bày tỏ 
lòng biết ơn đối với sự phát triển lớn lao của 
Giáo hội Hàn Quốc trong năm thập kỷ qua và 
cảnh báo những mối đe dọa, theo hãng tin 
Fides. 

Năm 1949, người Công giáo chỉ chiếm 1,1% 
dân số Hàn Quốc và có 81 linh mục; ngay sau 

Công đồng Vatican II, có 2,5% dân số Hàn Quốc là người Công giáo. Ngày 
nay, 10,3% dân số nước này theo Công giáo và có hơn 4.600 linh mục, 
1.500 chủng sinh. 

    
Nhà thờ Công giáo tại Hàn 
Quốc 
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Trong sự thịnh vượng đó, Đức Hồng y Fernando Filoni cảnh báo chủ nghĩa 
thế tục và vật chất. “Nếu trung thành với sứ điệp của Chúa Kitô mà thiếu 
vắng chứng nhân, thì ở cấp độ cá nhân hay xã hội, Giáo hội không rao giảng 
và làm chứng tin mừng mạnh mẽ, và như vậy sẽ là thiếu xót - ngài nói hôm 
5-10 tại Seoul –Sự cám dỗ sống đức tin thoải mái nghĩa là cảm thấy hài 
lòng trước những gì đạt được và hậu quả là giảm sút hay thậm chí đánh mất 
tầm nhìn dấn thân truyền giáo và mục vụ”. 

“Tại quốc gia có xu hướng đề cao công nghệ, một nguy hiểm nữa được thể 
hiện bởi chiều hướng thiên về siêu hiệu suất và hành chính quan liêu. Hành 
chính quan liêu và quan niệm Giáo hội như là công ty kiếm lợi nhuận 
hay một tổ chức phi chính phủ (NGO) thánh thiện, như Đức Phanxicô đã 
cảnh báo chúng ta nhiều lần” – ngài nói thêm. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thông Báo Giờ lễ 
Lễ mừng kính Các Thánh Nam Nữ: Thứ Sáu 01/11/2013 
7:30 AM & 7:00 PM 
Lễ cầu nguyện cho Các Linh Hồn: Thứ Bẩy 02/11/2013 

8:00 AM & 11:00 AM 

Đọc Kinh Giỗ cụ bà Maria Phạm Thị Hương 

Cụ ông Đoàn Văn Tuấn trân trọng kính mời cha Quản Nhiệm và CĐ ĐMLV 

Đến tham dự buổi đọc kinh giỗ cụ bà Maria Phạm Thị Hương 

Điạ chỉ: 
1568 Wagon Creek Cir, San Jacinto, CA 92582. 
Phone: 858 395 7802 
Vào lúc: 4:00 pm sau Thánh Lễ CN ngày 27/10/2013 
Cụ ông Đoàn Văn Tuấn và các con kính mời. 

Thông Báo: Chích Ngừa Cảm Cúm Miễn Phí 

Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ do một nhóm Bác sĩ, 
Dược sĩ tham gia bảo trợ một buổi chích ngừa cảm cúm miễn phí cho mọi 
thành viên trong CĐ ĐMLV từ hai tuổi trở lên. 

Thời gian: 2:30-5pm ngày CN 20 tháng 10 (sau Thánh Lễ Việt Nam)  

Địa điểm: Trailer bên cạnh Nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta 
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Mọi chi tiết xin liên lạc Phương Mai Nguyễn: mpnguyen2002@gmail.com 

Chiến Dịch Tôn Trọng Sự Sống 

Vào các ngày thứ sáu tuần thứ ba trong tháng, Nhóm Tôn Trọng Sự Sống đã 
quy tụ trước bệnh viện chuyên phá thai ở Temecula để lần chuỗi Mân Côi 
nhằm mục đích phản đối việc làm vô nhân đạo này. Chúng tôi tha thiết mời 
gọi quý ông bà anh chị em bớt chút thời giờ quý báu mỗi tháng một lần tham 
gia với chúng tôi trong chiến dịch này. Sự hiện diện của các cháu thiếu nhi 
càng mang thêm nhiều ý nghĩa. 

ĐGM Barnes cũng khích lệ quý ông bà anh chị em đóng góp cho chương 
trình Tôn Trọng Sự Sống của Giáo Phận. Phong bì quyên góp được phân 
phát sau Thánh Lễ CN Tôn trọng Sự Sống. 

Liên hệ: Nancy Murphy @ 714.337.2268 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

TẠI SAO TRƯỚC KIA ĐI ĐẠO NHIỂU HƠN?? 
Linh mục Fx Nguyễn Hùng Oánh 

Tổ tiên chúng ta đón nhận Tin Mừng do các thừa sai ngoại quốc tới rao 
giảng  trong những hoàn cảnh khó khăn về ngôn ngữ , khác về phong tục 
nhất là  thời kỳ bắt Đạo . 

Người ngoại quốc da trắng, cao lêu nghêu, bi bô tiếng Việt thế mà tổ tiên 
chúng ta hiểu được Tin Mừng, đi Đạo một ngày một đông .Cơn bắt Đạo 
không làm giảm người theo Đạo trái lại “giọt máu tử vì Đạo sinh sản ra 
nhiều người có Đạo”. Các vị thừa sai ngoại quốc đã để lại một gia tài lớn 
(IO % dân số nước ta có Đạo). Vào tay các chủ chăn bản xứ, con số tụt 
xuống, bây giờ chỉ còn 6 % . 

Có lẽ cách sống khó nghèo, vác thập giá của các vị thừa sai, của Hội Thầy 
giảng, của dòng Mến Thánh giá thời đó để  làm cho Đấng làm cho mọc 
lên  thuận tiện hơn ngày nay . 

Bây giờ, một phần sống tinh thần khó nghèo, vác thập giá sa sút, một phần 
niềm tin vào Ông Trời nơi dân ta cũng như các nơi khác không còn mạnh 
nữa vì bị những tiến bộ của khoa học làm lung lay hoặc bị đánh bại . 

Bây giờ chẳng con ai vái trời và đọc : Lạy Trời mưa xuống, lấy nước tôi 
uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp, vì khoa học đã 
giải thích được hiện tượng mưa, hơn nữa khoa học làm được mưa nhân tạo 
tức là “thay trời làm mưa rồi “. 
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Chính vì thế, Công đồng Vatican II nói đến thuyết duy hiện tượng 
(phaenomenismo, phénoménisme, xem Gaudium et Spes, số 57) giải thích 
được hiện tượng hậu quả (thí dụ: mưa) do hiện tương nguyên nhân (thí du: 
hơi nước bay lên, tụ lại thành mây, mây gặp khí lạnh tụ lại thành những hạt 
nước nặng hơn không khí rơi xuống đất thành mưa . Như vậy là hết trời làm 
mưa và người thay trời làm mưa được. Những nhà bác học Louis Pateur, nhà 
bác học Newton  tìm ra được vi trung, vi khuân gây bệnh, tìm ra đươc lực 
hấp dẫn của các tinh tú, của mặt trởi v,v , các nhà bác học nầy có niềm tin 
vào Thiên Chúa mạnh hơn . 

Tại Việt nam hai nhà trí thức lớn vừa qua đời cũng để lại cho chúng ta nhiều 
suy nghĩ: 

Giáo sư Hoàng Như Mai , nghỉ hưu rồi làm hiệu trưởng cho trường học tư 
thục Petrus Trương Vĩnh Ký vừa  mới qua đời, thọ 95 tuổi. Giáo sư bị 
thương ở ống chân. Khi giáo sư qua đời, một giáo sư học trò kể lại khi giáo 
sư đến thăm thầy mình với vẻ lo lắng cho sức khỏe của thầy. Giáo sư Hoàng 
như nói an ủi học trò:” Ông Trời sẽ định”. 

Nhà tri thức thư hai xin nói ở đây là Đại tướng huyền thoại Võ Nguyên Giáp 
. Đức Giám mục Giuse Võ Đức Minh địa phận Nha trang là cháu họ của Đại 
tướng Giáp. Lúc còn là linh mục ở Đà lạt, Cha Minh có nói cho con nghe 
khi cha ra Hà Nội thăm bác của mình. Ông bác Đại tướng huyền thoại đã nói 
với đứa cháu linh mục:” Bác rất hãnh diện vì cháu là linh mục”. Mấy ngày 
qua, quan tài của Đại tướng huyền thoại nầy đã được máy bay đưa về Quảng 
bình, an nghĩ với tổ tiên.  Khao khát an nghỉ với tổ tiên có nghĩa là sống với 
niềm tin tôn giáo của tổ tiên. 

Con nghĩ rằng lời nói của Giáo sư Hoàng  Như Mai kể trên và ước nguyện 
về với tổ tiên của vị Đại Tướng tài ba nầy là lời “truyền giáo” đạo đức của 
Việt Nam . 

Linh mục Fx Nguyễn Hùng Oánh  
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Vợ Chồng Khắc Khẩu 
Bao giờ đi chợ chị Bông cũng đến khu trái cây trước để hy vọng chọn lựa được 
những thứ tươi ngon kẻo người khác chọn mất khi nhân viên trong chợ chưa kịp 
bày hàng khác ra. Đi chợ “bon chen” là thế. 
Ngay cả khi chị Bông chuẩn bị đậu xe vào bãi parking lúc nãy cũng là chuyện 
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được thua, chị đang nhắm cái chỗ dễ vào nhất nhưng chậm chạp chưa kịp lái vào 
thì ai đó đã xẹt một cái chiếm chỗ đậu ấy, chẳng lẽ chị xuống xe và nói “ông ơi, 
chỗ này tôi đã chọn rồi” và cãi nhau với ông ta. 
Chị Bông đang lựa những trái chuối màu vàng tươi da mịn màng cho đúng ý thì 
gặp một ông người Việt Nam lớn tuổi cũng vừa đến và đứng xớ rớ trước quầy 
chuối, chị Bông nghĩ chắc bác gái đang bận mua rau mua cá nên chia việc cho 
ông chồng mua chuối chăng? 
Chị đến gần ông và ân cần hỏi: 
- Bác ơi để tôi lựa chuối giúp. Bác cần mua mấy pound? 
- Chị lấy cho tôi 3 quả. 
- Sao mua ít thế? Bác gái dặn mua mấy pound? 
Nghe nhắc đến “bác gái” ông gìa khoảng hơn 70 tuổi được dịp khai ra làm như 
đã quen chị Bông từ đời nào rồi: 
-Tôi và bà ấy ở riêng, ăn riêng. Bà về ở với vợ chồng đứa con gái chỉ thỉnh 
thoảng tạt về nhà, còn tôi ở nhà một mình, ăn 3 quả chuối đủ rồi chị ạ. 
Chị Bông tò mò khai thác: 
-Chắc bác gái về ở phụ giúp cho con cho cháu chứ nỡ lòng nào để bác trai lui cui 
một mình? 
-Bà ấy đi thật đấy vì tôi với bà khắc khẩu, hễ tôi nói điều gì là bà ấy cãi, ngược 
lại bà nói câu gì tôi cũng cảm thấy ngứa tai lắm nhịn không nổi. Thế là hai vợ 
chồng cãi nhau cả ngày lẫn đêm. 

-Sao lại cãi nhau cả ban đêm hở bác 
Ông gìa tâm sự: 
-Hai vợ chồng ở nhà diện housing, thuê căn chung cư 1 phòng ngủ, cái giường 
ngủ của con gái mua cho rộng mênh mông, bà ngủ hay đạp lung tung tôi đã nhịn, 
đêm lục đục ngồi dậy đi tiểu mấy lần tôi cũng nhịn, nhưng bà ấy lại không chịu 
nhịn tôi, cứ phàn nàn là tôi ngủ ngáy ầm ĩ như người ta cưa gỗ. Tôi lại nhịn lần 
nữa, phải kê cái giường nhỏ ngoài phòng khách để ngủ thế mà vẫn không yên, bà 
vẫn kêu ca tiếng ngáy của tôi…vang vọng vào bên trong làm bà mất ngủ kinh 
niên. Thành ra đêm nào đi ngủ cũng cãi nhau và cả hai cùng mất ngủ. 
-Nhưng ngày xưa bác ngủ có ngáy to thế không? Ăn ở với nhau bao nhiêu năm 
bác gái không quen thuộc với tiếng ngáy của chồng sao? 
-Ngày xưa cái hồi mới cưới nhau đấy, bà ấy thường nũng nịu rằng tiếng ngáy của 
anh ru em vào giấc ngủ thần tiên. Nhưng bây giờ bà bảo tuổi già khó ngủ và 
không thể chịu được tiếng ngáy của tôi. Tôi liền bảo vậy bà đi đâu thì đi cho bà 
ngủ ngon và cho tôi khuất mắt, bà liền cuốn gói đến nhà con gái. 
Chị Bông an ủi: 
- Tuổi gìa ai cũng đổi tính đổi nết bác ạ, đừng nên trách bác gái.… 
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Ông đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc may mắn còn loe ngoe trên cái đầu hói mênh 
mông: 
-Mỗi lần tôi đi ra tiệm cắt mái tóc này phải cãi nhau xong một trận mới đi được 
vì bà mắng tôi đầu có 3 cọng tóc cắt làm gì cho phí tiền, để bà ấy cắt cho. Mà bà 
cắt thì tôi không vừa ý tí nào, bắt tôi nghiêng đầu bên này, ngoẹo đầu bên kia rồi 
cúi lên cúi xuống mỏi cả cổ. 
Chị Bông giật mình nghĩ tới vợ chồng chị. Hai vợ chồng cũng khắc khẩu, đụng 
tới chuyện gì cũng bất đồng, cũng tranh cãi. Không biết mai kia vợ chồng chị già 
như bác này có đổi tính đổi nết và tình trạng khắc khẩu có trầm trọng thêm 
không? 
-Thế bác tự đi chợ tự nấu cơm hả bác? 
-Bà ấy hay con gái mang đồ ăn sang cho tôi, thỉnh thoảng tôi cần thứ gì thì đi 
mua thêm như ngày hôm nay cần 3 qủa chuối, nhà tôi cách chợ này chỉ một 
block đường tôi đi bộ cho khỏe người 
-Đằng nào cũng công đi bộ, công vào chợ và công đợi tính tiền sao bác không 
mua hẳn mấy pao chuối 
-Ấy, bà ấy ở nhà cũng nói y như chị nói và mắng tôi là lẩm cẩm. Thôi, chào chị 
tôi về trước nhé. 
Ông xách cái bịch có 3 quả chuối đi ra phía quầy tình tiền và chắc phải xếp hàng 
rồng rắn khá lâu vì hôm nay cuối tuần chợ đông người.. 

*** 
Chị Bông đi chợ về đến nhà, xách các túi hàng vào trong bếp nơi gần cái tủ lạnh. 
Anh Bông đang nằm gác chân trên ghế sofa xem ti vi. Chị đi ra đi vào mấy lượt 
mà anh chẳng nói gì, chị phải lên tiếng: 
-Anh có ra xách giùm mấy món hàng chợ không nào? 
-Không! Giọng anh Bông rõ ràng và dứt khoát. 
Chị Bông khó chịu: 
- Vợ đi chợ về bận túi bụi còn chồng ngồi khểnh ra đấy xem ti vi và uống bia, vợ 
nhờ một tí không được. 
Anh Bông đang uống bia chắc có chút men nên gắt: 
-Anh cắt cỏ xong mới vừa tắm rửa và ngồi xem ti vi đây, cái lối nói “nhờ vả” 
như “sai khiến” của em thì dù anh muốn giúp cũng không thèm giúp. 
-Vậy anh muốn em nói thế nào? Năn nỉ hả? Thì đây, anh ơi làm ơn làm phước ra 
xách giùm em mấy túi hàng, em cám ơn anh suốt đời.  
-OK, dù giọng nói của em đành hanh và mỉa mai. 
Anh Bông ra xe xách nốt những túi hàng vào nhà và phụ vợ lôi hàng ra để chị 
Bông xếp vào tủ lạnh cho nhanh. Anh cầm gói đồ biển thập cẩm đông lạnh lên 
ngắm nghía rồi thảng thốt: 
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-Sao em mua hàng China ? Trong khi chính miệng em thường nói tẩy chay hàng 
của họ vì nhiều hàng rổm và độc hại… 
Chị Bông cầm gói hàng lên xem lại và bào chữa: 
-Tại hôm nay đi chợ em… quên mang theo mắt kính, mà hàng Trung Quốc nào 
cũng chuyên môn in xuất xứ nhỏ xíu hay mập mờ không rõ nguồn gốc. Nhìn sơ 
sơ mẫu mã em cứ tưởng hàng của Korea . 

-Em thì lúc nào cũng tưởng đến hoang tưởng, cũng có lý do chính đáng cho 
những sai sót của mình. Hôm nọ cũng mua  lộn hàng China rồi… 
-À, hôm ấy em... lộn kiểu khác, em xớn xác đọc thấy hàng chữ CA, USA em… 
tưởng sản xuất tại California USA hóa ra là distributed là phân phối bởi công ty 
ở California, USA. Mà họ láu cá lắm, “Product of China” thì in nhỏ xíu, công ty 
distribute tại CA, USA thì in to tổ bố hỏi ai không lầm 
-Họ tự ti mặc cảm với chính món hàng mình sản xuất, nên không dám in to in 
đậm, đúng là thứ làm ăn gian dối. Em phải ra chợ trả lại ngay gói hải sản thập 
cẩm này. Anh thà nhịn chứ không ăn hàng rổm, là vô tình ủng hộ cách làm ăn 
gian dối của họ. 
-Vâng, em sẽ trả lại Anh yên chí đi.  

Chị lấy lòng chồng, vì biết anh Bông rất bất mãn Trung Quốc chiếm đất chiếm 
biển của Việt Nam : 
-Em  không ưa gì Trung Quốc ngoài cái tội làm hàng rổm, hàng giả dối cả thế 
giới đều biết, còn tội bá quyền hà hiếp các nước láng giềng. Họ cướp đảo cướp 
biển, cướp đất của Việt Nam chúng ta, em thích những phản ứng mạnh mẽ của 
Nhật Bản và Philippine, cầu mong 2 nước này cho Trung Quốc bài học đích 
đáng.. 
Nhưng anh Bông chẳng vừa lòng mà còn khiển trách: 
-Em nói như diễn kịch lúc này lúc nọ ai mà tin nổi, một mặt chê trách Trung 
Quốc một mặt cứ lấy những hình ảnh đẹp đất nước Trung Quốc ở trên net ra 
khoe và khen nức nở... 

Chị Bông bực mình: 
-Cảnh thiên nhiên đẹp đẽ ở Trung Quốc thì có tội tình gì? Nơi đâu đẹp thì em 
khen, em thích. Mà em còn thích các nữ tài tử điện ảnh Trung Quốc nữa đấy, cô 
Chương Tử Di, cô Củng Lợi đẹp tuyệt vời.… 
Anh Bông bỏ dở công việc phụ giúp vợ đứng phắt dậy đi ra ghế uống bia và xem 
ti vi tiếp. Chị Bông càng bực mình nói với theo: 
-Không hiểu sao tôi với anh luôn khắc khẩu, nói chuyện chưa được 5 phút là xảy 
ra bất đồng rồi. Anh nhạy cảm vụ Trung Quốc vừa phải thôi chứ. 
-Tôi yêu cầu bà chấm dứt để tôi ngồi yên xem ti vi 
-Tôi yêu cầu ông bỏ cái thái độ “chảnh chọe” và bất lịch sự ấy đi nhé, đang nói 
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chuyện với vợ mà đứng phắt dậy bỏ đi không nói một câu.. 
 
Xếp đồ vào tủ lạnh xong chị Bông chưa hết bực mình, tuyên bố: 
-Tôi chẳng cần ra chợ trả lại cái bịch hải sản này, mai tôi cứ nấu, cứ ăn chắc gì 
đã chết mà sợ. Ai cũng một lần chết trong đời! 
Anh Bông gầm gừ: 
-Thế thì bà ăn một mình bà đi. 
-OK, tôi không …hèn nhát đâu, khỏi cần thách đố. 

Chị Bông vào phòng nằm vì không muốn nhìn mặt đối phương.. 
Ngày xưa lúc đang yêu nhau và mới cưới nhau hai vợ chồng chị luôn hòa hợp 
từng lời ăn tiếng nói. Càng ngày thì càng thay đổi, chẳng ai chịu nghe ai. 
Mỗi lần cần đi xe cùng chồng cũng là dịp cãi nhau chỉ vì mỗi người một ý không 
ai nhường ai; anh Bông thích quay cửa kính xe xuống tận cùng cho gío lùa vào 
xe lồng lộng thì chị Bông muốn đóng cửa xe lại hay mở chút xíu bằng một đốt 
ngón tay thôi vì chị sợ gió thổi bay tóc. 
Anh Bông gắt: 
-Tóc bay thì kệ tóc bay. Tôi muốn gío lùa vào xe cho không khí thiên nhiên thoải 
mái. 
Chị Bông cũng gắt: 
-Không khí thế nào cũng không quan trọng bằng mái tóc tôi, tôi phải lo bảo vệ 
nó, tôi không muốn chốc nữa bước xuống xe tóc tôi rối tung lên như một bà điên. 
Cuối cùng người chịu thua là chị Bông, hoặc chị xuống xe không đi chung, hoặc 
chị đành ngồi trong xe nhưng mặt sưng xỉa lên, tay thì luôn giữ cho mái tóc khỏi 
bay và thỉnh thoảng chị lại rên lên: 
-Làm ơn chạy xe chậm lại, cửa xe đã quay xuống tối đa lại chạy nhanh thì không 
chỉ bay tóc mà…bay cả người luôn đó. 
Chị Bông chợt nhớ đến hình ảnh vừa xem trên ti vi tối qua trong chương trình 
Live Well Network chuyên về đời sống và bếp núc mà chị ưa thích, có cặp vợ 
chồng gìa người Hispanic tuổi đời độ 70, bà trổ tài nấu một món gì đó có ông 
đứng bên phụ giúp rất tương đắc, nấu xong bà quay ra tô lại chút môi son và hai 
vợ chồng ôm nhau tình tứ vài điệu nhảy ngay tại bếp, ngay bên cạnh món ăn vừa 
nấu rồi uống một chút rượu, rồi thưởng thức món ăn.  

Trên màn hình chiếu lại những hình ảnh thời trẻ của họ cả hai đều đẹp đôi, 
nhưng hiện tại bà mập tròn phục phịch chẳng tương xứng với ông vẫn dáng gầy 
thanh tao, thế mà họ vẫn bày tỏ tình yêu và hai tâm hồn đồng điệu lãng mạn. 
Vợ chồng gìa người ta như thế đấy. 
Họ tuổi đời 70 còn tình, vợ chồng chị mới 60 lẽ nào chịu thua? Chị Bông thấy 
lòng nguôi giận chồng, chị sẽ bắt chước họ. 
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Chị Bông đi ra ngoài thấy chồng vẫn nằm coi ti vi liền ghé mắt nhìn vào ti vi và 
làm quen cho êm ấm nhà cửa: 
-Anh đang xem tin tức hả? 
Chồng cũng nguôi ngoai: 
-Ừ, anh đang xem tin tức thế giới… 
-A, tin tức về Syria đây mà, ngày nào cũng đạn nổ bom rơi tội nghiệp qúa.. 
-Bởi thế anh cầu mong Mỹ bỏ bom tấn công tiêu diệt chế đô Bashar al Assad cho 
rồi, nhất là họ đã xử dụng vũ khí hoá học làm chết người hàng loạt. 

-Ôi, anh ơi, em không muốn. thế…. 
Anh Bông lại gay gắt: 
-Tôi biết ngay mà, hễ tôi nói trắng thì bà phải nói đen, bà luôn làm tôi cụt hứng. 
Tại sao bà không muốn Mỹ dội bom Syria, nói nghe coi? 
-Vì em sợ cảnh chết chóc thêm ở Syria, tội nghiệp ! và em cũng sợ…tốn tiền 
nước Mỹ, nước Mỹ đang nợ nần như chúa Chổm. Tội nghiệp. 
Chị Bông xót xa tiếp: 
-Nước Mỹ đi đánh giặc kiểu nhà giàu, ngoài máy bay, chiến xa xe tăng, các loại 
xe cộ, vũ khí đạn dược tối tân họ còn mang tất cả tiện nghi theo người lính Mỹ ra 
chiến trường. Sau hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan nước Mỹ đã tốn phí mấy 
trăm tỷ USD, bao lính Mỹ đã chết và bị thương. Tội nghiệp. 
-Trời, chuyện chính trị mà bà làm như chuyện từ thiện, đàn bà chỉ nói chuyện 
shopping thôi, đừng nói chuyện chính trị với tôi nhé!. 
Chị Bông chẳng vừa: 
-Mỗi người đều có ý kiến của mình, anh không có quyền mong muốn kẻ khác 
cùng quan điểm với anh. Tôi là đàn bà cũng biết nghe tin tức chính trị trên ti vi 
hay đọc trên báo chí, trên net vậy, thua kém gì đàn ông các anh? 

-Nhưng tôi với bà không hợp khẩu. Bà nói chuyện phone hàng giờ với bạn bè vui 
vẻ nhưng bà nói chuyện với tôi chỉ câu trước câu sau là gây bất mãn rồi. 
-Thế sao ngày xưa lúc sắp cưới tôi anh khoe là má anh đi coi thày bà mấy nơi, 
nơi nào cũng nói tuổi tôi và anh rất hợp và anh đòi cưới gấp gấp, càng sớm càng 
tốt. 
-Tôi cũng ngạc nhiên và muốn tìm lại mấy tay thày bà ấy để hỏi cho ra lẽ đây. 
Mẹ bà cũng dẫn bà đi coi bói và nói tôi với bà không khắc khẩu khắc tinh gì đó 
mà. 
-Đúng thế, và tôi cũng muốn tìm ông thày bói ấy từ lâu rồi. Thì ra hai chúng ta 
cùng …hợp nhau ở điểm này. 
 
Chị Bông chợt nhớ ai đó đã nói không nên bàn luận chuyện chính trị và tôn giáo 
với người khác dễ gây tranh cãi, chỉ nên nói về thời tiết nắng mưa là vô tư nhất. 
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Chị vẫn muốn làm lành nên cố dịu giọng và chuyển đề tài: 
-Anh ơi, thời tiết mùa hè nguy hiểm quá, vụ cháy rừng ở California đốt hết bao 
nhiêu mẫu đất rừng cây, cư dân ở gần phải di tản vì khói bụi của đám cháy có thể 
gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vậy em lên án những kẻ sơ ý vứt một mẩu 
thuốc lá vừa hút hay cắm trại còn sót mẩu củi than chưa dập tắt để bùng lên 
những đám cháy rừng kinh khủng này. 

Chị tưởng sẽ nhận được sự hưởng ứng của chồng, nhưng anh Bông thô lỗ gạt 
phăng: 
-Tôi không phải bộ xã hội để bà trút cảnh thương xót. Sao bà nhiều chuyện qúa 
vậy, hết chuyện chiến tranh đến chuyện cháy rừng, còn mấy nơi mưa lụt sao bà 
không liệt kê ra luôn đi… 
-Ừ, anh nhắc em mới nhớ, mưa lụt cũng tội ghê, nhưng do trời làm thì chẳng 
dám trách ai, còn cháy rừng chúng ta có thể tránh được thì nên cẩn thận anh 
nhé… 
-Bà dạy khôn tôi đấy hả? bà làm như mấy vụ cháy rừng kia có…liên quan đến tôi 
hả?. 
Chị Bông không nhịn nữa: 
-Này nhé, tôi chỉ tự nhủ lòng nói chung chung thế và mong ai cũng như mình để 
đừng gây thiệt hại cho người khác thôi. Anh thật là vô cảm. 
Anh Bông chưa kịp cãi lại thì tiếng điện thoại bỗng reo lên, anh bốc phone lên: 
- A, anh Chí đó hả…vâng, vâng chúng tôi đang ở nhà anh chị cứ đến ngay bây 
giờ… 
Buông phone xuống anh Bông dịu giọng lại với vợ: 
-Anh Chí vừa gọi, khoảng 15 phút nữa vợ chồng anh Chí sẽ đến đây cho cá chiều 
qua họ đi câu về. 

Chị Bông cũng dịu giọng: 
-Để em ra vườn hái mấy qủa bầu tươi, ít rau thơm và vài quả ớt hiểm biếu lại họ. 
Lần nào đi câu cá anh chị Chí đều mang chia cho nhà mình. 
-Phải đấy, em hái thứ nào cũng nhiều vào, hậu hỉ vào. 
Chị Bông lẩm bẩm: 
- Vậy mà năm nào em trồng vườn anh cũng nói em bày đặt, vừa mất công chăm 
sóc vừa tốn tiền nước tưới và tiền phân bón, thà mua ngoài chợ còn rẻ hơn. 
Chị Bông nói xong giật mình vì vô tình chị khơi lại chuyện bất đồng, chẳng khác 
nào chị vừa quăng một mẩu thuốc lá cháy dở vào giữa khu rừng trong mùa hè 
khô nắng, nhưng may qúa anh Bông không để ý, nên chị sẵn đà tới luôn: 
-Trồng vườn vừa có thú vui, vừa có rau trái tươi tốt ăn ngon gấp mấy lần hàng 
chợ và nhất là thỉnh thoảng làm quà tặng cho bạn bè. Lần sau anh đừng có cửa 
quyền mà cấm cản … 
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Anh Bông gằn giọng: 
-Vì có bạn sắp đến tôi nhường bà hai câu rồi, bà mà nói câu thứ ba là tôi tung hê 
lên đấy. Bà mau ra vườn hái đi kẻo anh chị Chí đến bây giờ, họ lái xe nhanh lắm  
không lù đù như bà đâu. 
Chị Bông biết điều cắp rổ đi ra vườn sau nhà, mặc dù bị chồng chê lái xe lù đù 
chị đã tự ái chỉ muốn đứng lại cãi vài câu cho hả. 
Vợ chồng anh Chí là bạn thân thiết với vợ chồng chị Bông, khi chị Bông vào nhà 
thì vợ chồng anh Chí cũng đến, anh xách theo cái thùng đá to vào nhà và vui vẻ 
rao hàng: 
-Cá tươi đây, cá tươi đây.. 
Chị Chí phụ họa với chồng: 
-Cá tươi đã làm sạch sẽ rồi, chị Bông chỉ việc cất tủ lạnh ăn dần. 
Chị Bông cảm động cất mớ cá vào tủ lạnh, những con cá chẳng biết ở Mỹ gọi là 
cá gì mà giống như cá He của Việt Nam, cá này tuy nhiều xương nhưng chiên 
lên thì thơm ngon vô cùng, hai vợ chồng chị Bông đều thích và ghiền luôn nên 
lần nào đi câu anh Chí cũng để dành một mớ tặng bạn. 
Đến lượt anh Bông vui vẻ nói với bạn: 
-Rau tươi, bầu tươi, ớt tươi đây, xin tặng lại anh chị. 
-Cá tươi chiên vàng và bầu tươi luộc chấm nước mắm tỏi ớt cũng đủ là một mâm 
cơm thịnh soạn rồi. Cám ơn anh chị 
Chị Bông tưởng tượng cảnh hai vợ chồng chị Chí đi câu chắc là lãng mạn lắm, 
họ ngồi cạnh nhau bên bờ hồ vừa đợi cá cắn câu vừa ngắm cảnh hồ nước mênh 
mông đang gợn sóng lăn tăn theo gió… Chị Bông khen:. 
-Anh chị hay đi câu với nhau thật là thú vị, tâm đắc và lãng mạn 
Chị Chí thở dài: 
-Lãng mạn gì! tôi đi cùng để phụ ông ấy thôi, mệt muốn chết, ông sai tôi làm đủ 
thứ và lấy bia cho ông uống trong lúc chờ cá cắn câu, tôi lỡ quên mang áo lạnh 
thì ông cằn nhằn tôi suốt buổi. Rồi chuyện câu cá cũng cằn nhằn điếc cả tai.… 
Anh Chí thở than: 
-Vậy chứ con cá lớn chưa đủ cỡ bà cũng bắt tôi bỏ vô thùng, thay vì phải thả lại 
xuống hồ, không cằn nhằn sao được? 
-Tôi nghĩ đằng nào cũng là cá cắn câu, đã tốn mồi thì phải giữ lấy cá chứ. Đi câu 
là cái thú vị của ông nhưng là cái thực tế của tôi. 
Chị Bông phải xen vào hỏi chuyện khác nếu không chuyện cãi nhau của họ còn 
dài. 

Khách về rồi chị Bông nói với chồng: 
-Thì ra vợ chồng nhà nào cũng có lúc khắc khẩu đâu chỉ nhà mình. Thôi thì cứ 
coi như cái màn khắc khẩu là vui nhà vui cửa, chứ êm thắm quá thì cuộc sống tẻ 
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nhạt lắm anh ơi… 
Chị Bông nghĩ đến hai vợ chồng già người Hispanic nấu ăn trên ti vi, sau cái 
màn lãng mạn trữ tình yêu thương ấy để quay phim, ở ngoài đời chắc họ cũng 
từng cãi nhau, giận nhau. Đó mới là cuộc sống đời thường và bình thường. Đó 
mới là gia vị của cuộc sống như gia vị họ đã nêm nếm vào món ăn. 
Thấy anh Bông không phản đối gì câu triết lý an phận của mình chị Bông tiếp: 
-Em hiểu ra rồi, cuộc sống vợ chồng càng lâu càng cũ thì càng qúa quen thuộc 
nhàm chán nên chẳng cần lịch sự giữ ý, chẳng cần nhường nhịn nhau, lấy lòng 
nhau làm gì, bởi thế mới dễ xảy ra đụng chạm, mâu thuẫn. Nhưng miễn sao vẫn 
sống cùng nhau lâu dài và cả đời là được rồi, đòi hỏi chi những điều lý tưởng đẹp 
như thơ, đẹp như mơ, phải không anh?. 

Bây giờ anh Bông mới mỉm cười: 
- Ừ…nãy giờ em nói 2 câu đều thực tế và nghe được, anh không thấy khắc khẩu 
tí nào. 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
 

 
 
 

 
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 


