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CN XXV TN C  TIN MỪNG 
 

Lc 17, 5-10 

Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu 
rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng tin cho 
chúng con". Chúa liền phán rằng: "Nếu 
các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu 
các con khiến cây dâu này rằng: 'Hãy 
bứng rễ lên mà đi trồng dưới biển', nó 
liền vâng lời các con."Ai trong các con có 
người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật 
ngoài đồng trở về, liền bảo nó rằng: 'Mau 
lên, hãy vào bàn dùng bữa', mà trái lại 
không bảo nó rằng: 'Hãy lo dọn bữa tối 
cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến 
khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn 
uống'. Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn 
người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông 
dạy không? Thầy nghĩ rằng: Không. Phần 
các con cũng vậy, khi các con làm xong 
mọi điều đã truyền dạy các con, thì các 
con hãy nói rằng: 'Chúng tôi là đầy tớ vô 
dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi 
phải làm'".   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
PHÉP LẠ CỦA LÒNG TIN  

Niềm Vui Chia Sẻ 

Tại một cộng hoà thuộc Liên Xô cũ, trong một cuộc mít tinh nọ, một giáo sư 
muốn chứng minh cho cử tọa thấy rằng Chúa Giêsu chỉ là một tên phù thủy lừa 
bịp. Ông lấy một ly nước, đổ vào đó một ít bột, nước liền đổi ra màu đỏ. Ông 
tuyên bố với cử tọa như sau: 
“Thưa quý vị, tôi vừa mới làm một phép lạ. Ngày xưa Ông Giêsu cũng chỉ làm 
như tôi vừa làm mà thôi. Ông Giêsu đã biến nước thành rượu theo cách thế tôi 
vừa làm đó. Nhưng quý vị hãy xem tôi còn làm được điều ngoạn mục hơn nữa”. 
Nói xong, ông lấy một thứ bột khác cho vào nước. Nước từ từ đổi màu, rồi trở lại 
nguyên trạng. Trong đám cử tọa, một người đứng lên phát biểu: “Thưa ông, ông 
quả thực là người tài ba nhưng liệu ông có dám uống thử thứ rượu mà ông vừa 
chế biến hay không?” Quả thực, ông giáo sư biết mình đang làm trò bịp. Nước 
mà ông đã cho đổi màu ấy chỉ là một hóa chất độc hại. Thấy ông giáo sư chần 
chừ, người vừa lên tiếng phát biểu mới quay xuống đám đông và bình tĩnh giải 
thích như sau: 
“Thưa quý vị, đây là sự khác biệt giữa Chúa Giêsu và ông giáo sư nầy: với rượu 
nho của Ngài, Chúa Giêsu đã rót cho chúng tôi hai ngàn năm hoan lạc rồi. Còn 
với thứ rượu mà vị giáo sư nầy chế biến, nhân loại hẳn sẽ bị đầu độc”. 
Hai ngàn năm qua, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục làm phép lạ trong cuộc sống của mọi 
con người, đặc biệt là trong cuộc sống của những ai tin vào Chúa. Mỗi cuộc đời 
Kitô hữu là một phép lạ phi thường của Chúa Giêsu. Trong phép lạ lớn lao ấy 
còn hàm ẩn biết bao phép lạ khác nữa. Chúa Giêsu hôm nay đã nói: “Nếu anh em 
có lòng tin nhỏ xíu bằng hạt cải thôi, anh em có thể truyền lệnh cho cây dâu nầy 
bật gốc lên, xuống mọc dưới biển kia cũng được”. Nói như thế, Chúa Giêsu 
không muốn nói rằng đức tin có khả năng làm phép lạ như một sức mạnh phù 
phép, bùa chú, hiểu theo nghĩa đen là “chuyển núi dời non”, “bứng rừng trồng 
xuống biển”. Nhưng Ngài muốn nói: đức tin là một động lực thúc đẩy chúng ta 
dám nghĩ, dám làm những việc to lớn, phi thường mà nếu không có lòng tin, 
chúng ta không dám hành động. Bởi vì, người có lòng tin thì hành động bằng 
quyền năng của Thiên Chúa, chứ không phải bằng khả năng giới hạn của mình. 
Do đó, người có lòng tin có thể làm được những việc mà chỉ có quyền năng vô 
biên của Thiên Chúa mới làm được. Thực ra, không phải là người ấy hành động 
nữa mà là chính Thiên Chúa hành động trong người ấy và qua người ấy. 
Nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt ta vào việc xây dựng cuộc 
sống cho mình, cho anh chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng ta bằng 
quyền năng vô biên của Ngài, để hướng dẫn và biến đổi công việc nhỏ bé của 
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chúng ta trở thành công trình to lớn, vĩ đại, phi thường. Nếu chúng ta không bắt 
tay vào việc là dấu chứng tỏ chúng ta chưa tin, hoặc không tin. Có tin, chúng ta 
mới dám làm, chưa làm hay không làm là vì chưa tin hay không tin. Đức tin đòi 
phải có hành động. Thánh Giacôbê tông đồ đã nói: “Đức tin không có việc làm là 
đức tin đã chết rồi” (Gc 2,17). Ngài lấy ví dụ: “Nào có ích gì, nếu người nào rêu 
rao mình có đức tin trong khi chẳng chịu làm gì cả? Nếu có anh chị em nào thiếu 
ăn thiếu mặc mà một người nào trong anh chị em lại nói với họ: ‘chúc anh chị 
em đi bình an, ăn no mặc ấm’, mà không cho họ những gì cần thiết để ăn mặc, 
thì nào có ích gì? Đức tin đó có cứu được người ấy không? Cũng vậy, đức tin 
không có việc làm là đức tin đã chết mất rồi” (Gc 2,14-17). Bởi vì đức tin sống 
bằng đức ái. Đức tin phải được biểu lộ trong sự thông cảm, tha thứ, chia sẻ cho 
nhau cái ăn cái mặc, và nhất là biểu hiện trong sự phục vụ, làm tôi tớ lẫn nhau 
một cách vô điều kiện. 
Sống đức tin là sống phục vụ. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng một 
câu chuyện bình dân trong chế độ xã hội phong kiến ở thời đại Ngài mà dạy 
chúng ta bài học phục vụ. Chế độ phong kiến là chế độ có chủ có tớ, có địa chủ 
và nông nô. Tớ phải hầu hạ chủ như là chuyện đương nhiên. Chủ không bao giờ 
mang ơn tớ, cũng là chuyện coi như đương nhiên. Nhưng Chúa Giêsu công bố 
một đạo lý Tin Mừng khác hẳn quan điểm phong kiến đó. Chính Ngài đã “đến 
không phải để được hầu hạ, nhưng để làm tôi tớ mọi người” (Mt 20,28), và Ngài 
đòi hỏi: “Ai lớn nhất trong anh em phải làm tôi tớ mọi người” (Mc 9,35). Tin 
Chúa, theo Chúa là đem cả cuộc đời mình hiến thân phục vụ anh em như một 
chuyện đương nhiên, không đòi hỏi được đền ơn, đáp nghĩa, được biểu dương 
hay khen thưởng. Tin Chúa, theo Chúa không để chi lo cho phận riêng mình cách 
ích kỷ, không chạy theo lợi lộc, không tìm thăng quan tiến chức, nhưng để phục 
vụ mọi người như lẽ sống đời mình. Thái độ phục vụ không kể công, không vụ 
lợi là một yếu tố quan trọng đối với đời sống cộng đồng Giáo Hội cũng như xã 
hội. Sự đòi hỏi người khác biết ơn và đền ơn, đó là hành động của ước muốn 
thống trị và là bước đầu đưa tới thống trị trên người khác. Muốn cho tương quan 
trong cộng đồng xã hội mãi mãi trong sáng là tương quan huynh đệ, Chúa Giêsu 
đã dạy cách phục vụ không vụ lợi, không kể công. Có làm được điều gì tốt lành 
thì đó là việc phải làm chứ chẳng có gì để mà vênh vang tự đắc, nghĩa là mình có 
quyền đòi Chúa hay mọi người biết ơn. Do đó, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, 
mỗi người phải khiêm tốn tự nhận mình chỉ là “người tôi tớ tầm thường, vì đã 
làm việc bổn phận đấy thôi.” 
Nếu nhờ đức tin, mọi người đều lấy mình làm tôi tớ lẫn nhau thì chắc chắn đức 
tin ấy sẽ làm được những việc phi thường. Đó là phép lạ của đức tin có hành 
động. Và cũng chính hành động nầy sẽ kiểm tra chất lượng đức tin của chúng ta 
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xem nó bằng bao nhiêu sánh với hạt cải bé nhỏ. Vì nếu chúng ta có được lòng tin 
nhỏ bé bằng hạt cải thôi, chúng ta có thể “chuyển núi dời non”, “bứng rừng trồng 
xuống biển” cũng được. Đức tin có một sức bật kỳ diệu như vậy. Nhà vật lý 
Archimède đã nói: “Nếu có thể tìm được một điểm tựa bên ngoài vũ trụ, thì với 
một đòn bẫy, người ta có thể nâng bổng cả vũ trụ lên”. Và văn hào Kierkegaard 
đã nói: “Điểm tựa ấy chính là đức tin”. Đức tin có cả một sức bật như vậy, nó có 
khả năng biến đổi cả xã hội, cả thế giới đầy những bất công, bạo lực, chia rẽ, 
chiến tranh nầy thành một vương quốc của tình yêu, thành một “Trời Mới Đất 
Mới” trong ngày Cánh Chung. 

SỐNG ĐẠO 
Công Bằng??? 
Một câu chuyện có thật ở Hà Nội, trường mầm non nọ thu 40.000 đồng/học 
sinh để tổ chức cho các cháu xem xiếc, nhưng vì không phải tất cả cùng 
đóng nên các cô bắc loa yêu cầu cháu nào không đóng tiền thì phải ngồi 
trong lớp. Và những đứa trẻ đã khóc... 
Nguyên văn câu chuyện được một vị phụ huynh kể trên trang mạng xã hội 
thế này: “Nhân kỉ niệm ngày 2.9 trường mầm non T.M – A (Hà Nội) tổ chức 
cho các con xem xiếc tại sân trường. Chi phí phải đóng của mỗi con là 40 
ngàn đồng. Phụ huynh các bạn nhỏ hồ hởi đóng góp cho con. Sáng 30.8, 
đoàn xiếc về trường, nhạc tưng bừng phấn khởi. 
Từ phòng giám hiệu, tiếng cô giáo trên loa tròn vành rõ chữ: Alo, alo, đề 
nghị các vị phụ huynh cho con khẩn trương vào trường ổn định chỗ ngồi vì 
đã sắp đến giờ biểu diễn. Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị 
những em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân. 
Thảng thốt nghe đâu đó tiếng khóc, tiếng sụt sịt, tiếng xì mũi, tiếng nấc của 
những đứa trẻ mà bản thân chúng nó không hiểu sao bố mẹ không đóng nổi 
cho nó bốn chục ngàn…” 
Tôi đã khóc khi đọc câu chuyện này. Thật khó hình dung một ứng xử tàn 
nhẫn và lạnh lùng như thế. Đây có phải là một bài toán nan giải khiến các cô 
trường mầm non T.M không tìm ra đáp án không? 
Tôi đặt ra trường hợp thế này, để thuê đoàn xiếc về trường biểu diễn cho trẻ 
xem, cần một số tiền là A, mặc dù không phải tất cả phụ huynh đều đóng 
tiền cho con (vì nhiều lý do, có thể quên hoặc gia đình không có điều kiện) 
nhưng trường cũng vẫn thu đủ số tiền là A. Bởi bằng chứng là vẫn có đoàn 
xiếc về trường diễn. Vậy thì tiếc gì một chỗ ngồi mà không cho tất cả con trẻ 
đều được ra xem?  
Nếu đó là những giáo viên có tình người, tất cả các cháu đều được mời 
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ra xem xiếc, mà không cần phải có một thông báo gì hết. Còn giả sử, nếu 
nguyên tắc một tý, các cô vẫn có thể nói với các con rằng: “Mặc dù có 
những bạn không đóng tiền, nhưng các bạn khác đã đóng đủ tiền để cho tất 
cả các con được xem xiếc hôm nay. Các con hãy vỗ tay cảm ơn các bạn 
mình vì điều đó và nhớ rằng, trong cuộc sống, chia sẻ với người khác, niềm 
vui và hạnh phúc sẽ nhân lên”. 
Vậy mà cả hai trường hợp trên đáng lẽ nên làm đã không xảy ra, chỉ có một 
thông báo lạnh lùng: “Để công bằng cho các em đã đóng tiền, đề nghị những 
em chưa đóng tiền ngồi nguyên trong lớp học không được ra sân”. Than ôi, 
công bằng nào ở đây. Những đứa trẻ như búp non, vắt mũi còn chưa sạch thì 
chúng cần quái gì cái thứ công bằng gớm ghiếc xấu xí đó của người lớn? 
Tôi cứ hình dung ra hoàn cảnh những đứa bé bị nhốt trong lớp học vào cái 
buổi diễn xiếc ấy mà thấy lòng đau thắt. Chúng khóc, hẳn nhiên rồi, làm sao 
những đứa bé non nớt ấy không khóc cho được khi thấy các bạn bè hò reo 
vui vẻ ngoài sân, còn chúng thì phải ngồi ở đây. Đứa bé bỏng chưa hiểu 
chuyện thì ngơ ngác, đứa lớn hơn một chút sẽ biết, vì cha mẹ chúng đã 
không nộp 40.000 đồng. Chao ôi, có khi nào đồng tiền bốc mùi tanh như lúc 
này không? 
Mục đích cao cả nhất của giáo dục, theo tôi không phải kiến thức, mà là sự 
khai phóng và giúp con người ta hiểu thế nào là lòng nhân ái.   
Những đứa bé ấy, lớn lên sẽ nghĩ gì, sẽ học được gì từ bài học đắt giá mà 
các giáo viên đã dạy cho chúng, rằng trong cuộc đời này, chỉ có đồng tiền là 
tối thượng, còn lại tất cả đều vô nghĩa mà thôi. 
Sự vô cảm chưa lúc nào lại tràn ngập khắp nơi trong xã hội này, đến mức có 
cảm giác, nhiệt độ dòng máu nóng ấm chảy trong cơ thể chúng ta, cứ mỗi 
ngày, mỗi ngày lại nguội đi một chút. Thấy người cơ nhỡ hoạn nạn không 
chút xót thương, thấy người làm một việc tốt lành tử tế thì ngay lập tức nghi 
ngờ, không biết nó có định bẫy gì mình không. Nhiều người trong chúng ta 
đang dần dần hóa đá mà không biết. 
Cái khó nhất và cần phải hướng tới trong xã hội này, không phải là một 
cuộc sống ngày càng no đủ, sung sướng phủ phê hơn mà chính là những 
ứng xử nhân văn, là tình người. Thiếu nó, mọi thứ vật chất chỉ là của phù 
vân bèo trôi nước nổi. 
 
Đất Việt 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Chân phước Gioan XXIII và Gioan Phaolô II sẽ được tuyên thánh vào ngày 

27-4-2014 

Sáng thứ Hai, 30-9-2013, Đài Vatican đưa tin 
ĐGH Phanxicô đã chủ toạ Công nghị Hồng y 
thông thường và công khai về việc tuyên 
thánh Chân phước Giáo hoàng Gioan XXIII 
và Gioan Phaolô II.  
Theo đó, Đức đương kim Giáo hoàng 
Phanxicô đã quyết định hai vị tiền nhiệm của 
ngài sẽ được nâng lên bậc hiển Thánh vào 
ngày 27-4-2014, Chúa Nhật II Phục Sinh, lễ 

Lòng Chúa Thương Xót. 
Trường hợp của Đức Gioan XXIII, người triệu tập Công đồng Vatican II, Đức 
Thánh Cha Phanxicô nới lỏng yêu cầu phép lạ thứ hai, có nghĩa là ngài sẽ được 
tuyên thánh mặc dù thực tế ngài chỉ có một phép lạ chính thức. 
Còn với Đức Gioan Phaolô II, Nữ tu Marie Simon Pierre, người Pháp, được chữa 
lành bệnh Parkinson là điều kiện để phong chân phước cho ngài. Việc tuyên 
thánh sắp tới của ngài liên quan đến trường hợp của bà Floribeth Mora Diaz, một 
phụ nữ người Costa Rica, đã được khỏi bệnh bướu màng óc nhờ lời cầu bầu của 
vị Giáo hoàng người Ba Lan. Bà đã được chữa khỏi vào ngày 1-5-2011, cùng 
ngày Đức Gioan Phaolô II được phong chân phước.  

Dâng Thế Giới cho Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Maria 

Ngày 13/30/2013 ĐGH Phanxico sẽ dâng toàn thế giới cho Trái Tim Vô Nhiễm 
Nguyên Tội Maria. Mọi tín hữu được mời gọi tham gia Lần Chuỗi Mân Côi từ 
13/10 đến 8/11/2013 để cầu nguyện cho hoà bình thế giới và tạ ơn Mẹ về mọi ơn 
lành chúng ta nhận được nhờ vào sự bầu cử của Mẹ Maria. 
 

Đức Cha Nguyễn Thái Hợp trả lời phỏng vấn của 
VietCatholic 
Lm Trần Công Nghị 9/20/2013/ Vietcatholic.net 
Hôm 19/9/2013, Lm Gioan Trần Công Nghị đã có cuộc 
phỏng vấn với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám 
mục giáo phận Vinh, để tìm hiễu rõ hơn về những gì 
đang xẩy ra quan biến cố tại Mỹ Yên, phản ứng của giáo 
dân giáo phận Vinh và cách hành xử của chính quyền 
Nghệ An cũng như của nhà nước đang diễn ra như thế 
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nào. Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn: 
LM. Trần Công Nghị: Trước hết con LM Trần Công Nghị kính chào Đức Cha 
và xin chúc sức khỏe bình an và ơn thiêng của Chúa Thánh Thần trên công việc 
của Đức Cha và toàn giáo phận Vinh.  
Hỏi: Thưa Đức Cha, trong biến cố xẩy ra ở giáo xứ Mỹ Yên, chúng con có dịp 
theo dõi những tin tức cập nhật từ giáo phận của Đức Cha và đã thông tin cho 
độc giả VietCatholic biết diễn tiến từng ngày. Thế nhưng gần đây hệ thống 
Truyền thông nhà nước Việt Nam đang cố ý xuyên tạc và bóp méo sự thật về vụ 
giáo dân Mỹ Yên bị đánh đập khi đòi người mà công an bắt trái phép. Do vậy, 
một lần nữa xin Đức Cha tóm tắt cho người Việt Nam và dư luận thế giới biết sự 
thực về câu chuyện giáo dân Mỹ Yên ra sao và đã bị lực lượng công an đàn áp, 
đánh đập tàn bạo như thế nào? 
Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp: Rất vui được gặp lại cha Giám đốc 
và quý thính giả VietCatholic, nhưng lại rất buồn vì phải cùng nhau trao đổi về 
một vụ việc đáng lẽ ra không nên xảy ra ở thế kỷ XXI này. Vắn tắt sự kiện như 
sau: 
Chiều ngày 22/5/2013, trước ngày xét xử phúc thẩm 14 thanh niên tại Tòa án 
Nhân dân Nghệ An, thân nhân và bạn hữu của họ đến Trại Gáo để cầu bình 
an. Họ đặt cơm tối cho 80 người, nhưng trên suốt hành trình, đã bị lực lượng 
công an chặn đường bằng nhiều cách, nên chỉ khoảng 30 người dùng cơm. Sau 
đó, mọi người tham dự thánh lễ với cộng đoàn giáo họ Trại Gáo. Số người còn 
lại vẫn tiếp tục đến. 
Chập tối, lúc thánh lễ đang diễn ra, trên đoạn rẽ từ đường 534 đến Trại Gáo, 
khách hành hương bị một nhóm người lạ mặt, không mặc sắc phục công an và 
cũng không cho biết lý do, chặn đường. Tức khắc xảy ra cãi vã, xô xát và hỗn 
loạn. Bị đám đông phản kháng mạnh, những người chặn bỏ chạy. Có người bị 
thương, vài người chạy vào nhà ông xã đội trưởng, nơi công an đã tập trung từ 
trước. Ba người bị dân chúng khống chế và bị đánh. Được cấp báo, đội an ninh 
của họ Trại Gáo, xứ Mỹ Yên, vội vàng đến đưa nạn nhân về nhà văn hóa xóm 13 
để bảo vệ.  
Đang khi tham dự thánh lễ, Ban Hành giáo Trại Gáo nhận được điện thoại cấp 
cứu của công an huyện Nghi Lộc. Họ đã cấp tốc chạy xuống và phải phá ổ khóa 
để đưa nạn nhân vào đó ẩn trốn. Ba người này khai là công an và người ta cũng 
thấy giấy tờ, cũng như sắc phục công an trong cốp xe.  
Dân chúng tụ tập bên ngoài, mỗi lúc một đông và xô bồ hơn, rất khó kiểm soát, 
mà cha xứ lại đi vắng. Vì vậy, Hội Đồng mục vụ đã điện thoại cho Tòa Giám 
mục xin giúp đỡ. Cùng lúc đó, ông Vũ Chiến Thắng, Phó Giám đốc công an Tỉnh 
Nghệ An và ông Chủ tịch huyện Nghi Lộc đã gọi điện thoại cho tôi, đề nghị hợp 
tác để giải quyết sự việc. Thấy tình hình càng lúc càng phức tạp, lúc 19g45, tôi 
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và hai linh mục lên đường. Trong khi đó, phía nhà cầm quyền mặc dầu đã ba lần 
bảy lượt hứa hẹn sẽ có mặt, nhưng đã hoàn toàn vắng mặt một cách vô trách 
nhiệm.  
Khi chúng tôi có mặt, tình hình bớt nguy hiểm nhưng vẫn còn rất căng thẳng, vì 
trong đám đông phức tạp, xen lẫn cả giáo lẫn lương dân. Theo yêu cầu của dân 
chúng, một biên bản được soạn thảo. Sau khi đọc biên bản đó, đám đông phản 
đối dữ dội vì cho rằng chưa đúng sự thật. Phải viết lại biên bản 2. Đa số dân 
chúng tạm chấp nhận biên bản này, nhưng vẫn chưa chịu giải tán. Tôi vừa yêu 
cầu mọi người giải tán, vừa yêu cầu nhà cầm quyền đưa xe lên chở người bị 
thương về, nhưng họ vẫn không xuất hiện. 
Phải mất một thời gian nữa mới tìm được xe chở nạn nhân về với sự bảo vệ của 
phái đoàn Tòa Giám mục. Trên đường về, chúng tôi phải quay lại nhà ông xã đội 
trưởng để cứu công an còn mắc kẹt ở đấy. Sau khi chúng tôi về, dân vẫn tiếp tục 
tụ tập ở khu vực đó và một chiếc xe máy khác bị phá.  
Cần nói thêm, ngày 24/5/2013, đại diện huyện Nghi Lộc và xã Nghi Phương đã 
đến cám ơn Hội đồng mục vụ và đội an ninh Trại Gáo vì đã tích cực giải cứu cán 
bộ công an đêm 22/5/2013. Lời cám ơn tương tự cũng đã được nhà cầm quyền 
các cấp nhiều lần bày tỏ với tôi và các linh mục giáo phận. Thế mà, sau này báo 
đài Nhà nước lại vu khống Hội đồng mục vụ Trại Gáo đã ‘bắt giam người trái 
pháp luật’. 
Sự việc ngày 22/5/2013 trở nên nghiêm trọng hơn, khi nhà cầm quyền không 
những không xử lý một cách nghiêm minh hành vi sai trái của cán bộ công an, 
mà còn cố tình bao che thuộc cấp và dựng án để bắt hai giáo dân Trại Gáo theo 
kiểu bắt cóc, không tuân thủ quy định tối thiểu của Luật Tố tụng Hình sự Việt 
Nam hiện hành.  
Như các trang mạng đã đưa tin, ngày 27/6/2013, trên đường đi đám cưới cháu, 
ông Ngô Văn Khởi bị cảnh sát giao thông chặn lại và bị năm thanh niên bịt mặt 
dẫn đi không nêu rõ lý do. Mấy ngày sau gia đình mới nhận được thông báo, 
nhưng giấy ghi nhầm với một ông Ngô Văn Khởi khác, vì sai địa chỉ và tên vợ.  
Cùng ngày 27/6, khi ông Nguyễn Văn Hải chở cháu là Nguyễn Huy Hoàng (5 
tuổi) đi khám chữa bệnh và lấy bột mỳ, trên đường về bị công an bắt giữ, không 
nêu bất cứ lý do và không tiến hành bất cứ thủ tục nào. Cháu Hoàng bị bỏ lại 
trong tình trạng hoảng loạn.  
Mặc dù rất phẫn nộ trước hành vi sai trái của nhà cầm quyền và các văn bản gửi 
đi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, nhưng suốt trong hai tháng giáo dân 
vẫn kiên trì đối thoại. Tòa Giám mục cũng có nhiều cuộc gặp gỡ làm việc với 
nhà cầm quyền yêu cầu giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt để tránh những phức 
tạp có thể xảy ra. Nói chung, họ hứa sẽ giải quyết, nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy 
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gì. Vì thế, người dân ngày thêm bức xúc và không còn tin ở giải pháp đối thoại. 
Ngày 30/8/2013, người thân của hai ông Khởi và ông Hải cùng một số giáo dân 
Mỹ Yên tập trung ôn hòa tại UBND xã Nghi Phương đòi thả người. Hôm đó, 
theo lời yêu cầu của công an tỉnh Nghệ An và huyện Nghi Lộc, tôi đã đến UBND 
xã Nghi Phương đề nghị nhà cầm quyền đáp ứng yêu cầu của nhân dân, đồng 
thời kêu gọi đồng bào kiên nhẫn đợi chờ. Cuối cùng, mọi người rút lui trong trật 
tự.  
Sáng Chúa Nhật 01/9/2013, UBND tỉnh Nghệ An mời tham dự cuộc họp đặc biệt 
để giải quyết vấn đề trên. Tham dự cuộc họp, về phía nhà cầm quyền có ông 
Nguyễn Xuân Đường, chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, ông Thái Văn Hằng, phó 
chủ tịch UBND, ông Lưu Công Vinh, trưởng Ban tôn giáo tỉnh Nghệ An, ông Vũ 
Chiến Thắng, phó Giám đốc công an Nghệ An, ông Nguyễn Hữu Cầu, phó Giám 
đốc công an – Thủ trưởng cơ quan CSĐT và một số người liên quan. Về phía 
Tòa Giám mục có tôi, Giám mục giáo phận, linh mục Phêrô Trần Phúc Chính, 
Quản hạt Nhân Hòa, linh mục Phaolô Nguyễn Văn Hiểu, chánh Văn phòng Tòa 
giám mục và linh mục Phêrô Nguyễn Đoài, phó Văn phòng Tòa giám mục. Đa 
số tham dự viên đồng ý tìm biện pháp giải quyết vấn đề để tránh hậu quả xấu. 
Nhưng ông Nguyễn Hữu Cầu cứ khăng khăng yêu cầu Giám mục giáo phận phải 
đứng ra bảo lãnh tại ngoại cho ông Khởi và ông Hải. Sau khi thảo luận thẳng 
thắn và chân thành, chúng tôi đã từ chối viết Đơn bảo lãnh tại ngoại, vì hai lý do: 
thứ nhất, theo nguyên tắc, luật Tố tụng không quy định việc tổ chức tôn giáo bảo 
lãnh mà phải là gia đình; thứ hai, quan trọng hơn, giáo phận Vinh không chấp 
nhận việc nhà cầm quyền cố tình đánh lạc hướng và làm phức tạp sự việc ngày 
22/5/2013, nhằm kết án và truy cứu nhiều người dân chất phác vô tội khác, trong 
khi những hành vi sai trái của các cán bộ lại được bao che.  
Ngày 03/9/2013 người thân của hai nạn nhân và đồng bào Mỹ Yên lại tập trung 
đến UBND xã Nghi Phương đòi thả người. Sau những chờ đợi và trao đổi căng 
thẳng, cuối cùng nhà cầm quyền địa phương đã viết Giấy cam kết về việc thả hai 
nạn nhân trước 16 giờ ngày 04/9/2013 và còn tuyên bố “nếu đến thời gian trên 
mà công an tỉnh không thả ông Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải thì UBND xã 
chịu trách nhiệm trước nhân dân”. Sau khi nhận được Giấy cam kết, bà con tự 
động rút lui. 
Cùng thời gian đó, cán bộ công an Cục an ninh xã hội đề nghị Tòa Giám mục có 
một văn bản yêu cầu thả người để cơ quan điều tra làm căn cứ thả hai ông Khởi 
và ông Hải về tham dự Lễ Tấn phong Giám mục phụ tá. Do đó, chiều 03/9/2013, 
Tòa Giám mục đã có Văn thư số 38/13-VTTG đề xuất thả người.  
Sáng 04/9/2013, Thánh lễ Tấn phong Giám mục Phụ tá diễn ra rất tốt đẹp, với 
khoảng 22000 người tham dự. Trưa hôm đó, Văn Phòng Tòa Giám Mục Xã Đoài 



 10

nhận được thư ‘hỏa tốc’ mời Giám mục giáo phận vào họp tại trụ sở UBND tỉnh 
Nghệ An vào lúc 15 giờ. Nhưng tôi không thể đến tham dự cuộc họp này, vì 
chương trình làm việc trong ngày lễ Tấn phong Giám mục phụ tá đã sắp đặt từ 
trước không thay đổi được. Sau này người ta mới biết ngay lúc hẹn gặp Giám 
mục giáo phận tại UBND tỉnh, nhà cầm quyền đã sẵn sàng trấn áp dân tại Nghi 
Phương. 
Khoảng 15g30 ngày 04/9/2013, tin tưởng nơi thứ ‘Giấy cam kết lừa đảo’ của nhà 
cầm quyền, người nhà của ông Khởi và ông Hải cùng một số bà con giáo dân Mỹ 
Yên đã tới UBND xã Nghi Phương để nhận hai ông về nhà. Khi đến nơi, họ ngỡ 
ngàng nhận ra đã bị nhà cầm quyền lừa đảo: Không hề có chuyện thả người. 
Trên thực tế, ngay từ sáng 04/9/2013, nhà cầm quyền đã bày binh bố trận với 
mấy hàng trăm công an, cảnh sát cơ động, dân quân tự vệ, chó nghiệp vụ, lựu 
đạn cay… án ngữ lối vào trụ sở UBND xã Nghi Phương. 
Một số người lạ mặt đã được cài vào đám đông để quấy rối, ném đá về phía công 
an và cảnh sát cơ động, một số giáo dân cũng ùa theo… Thế là cơ quan công 
quyền sử dụng lựu đạn cay, dùi cui, thuốc nổ, vũ lực... thẳng tay đàn áp dân 
chúng, làm cho hơn 30 người bị thương, trong đó có ba người bị chấn thương sọ 
não nặng. 
Hỏi: Như Đức Cha đã biết, hiện nay các cơ quan truyền thông của chính quyền 
đang xuyên tạc vụ Mỹ Yên đến nỗi chính ban lãnh đạo của mạng lưới Boxit, một 
mạng lưới của giới trí thức Việt Nam trong nước, đã bình luận: “Người ta không 
ngần ngại gọi trống không Đức Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, vị cha chung của 
Giáo phận Vinh với hơn 500.000 giáo dân, là “giám mục Hợp”, mạt sát Đức 
Cha là “lừa dối”, “vu khống”, “bịa đặt trắng trợn”. Thậm chí người ta tuyên bố 
có “sự xúi giục từ các tổ chức, thế lực phản động trong và ngoài nước, dẫn đến 
việc một số người dân đã bị kích động, nghe theo, thực hiện hành vi gây rối trật 
tự công cộng, vi phạm pháp luật”, dù không hề đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. 
Xin Đức Cha nêu ra một số ví dụ cụ thể để dư luận thế giới biết đâu là sự thật và 
đâu là những điều chính quyền bóp méo, xuyên tạc. 
Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp: Trong những ngày qua, báo Nghệ 
An, đài phát thanh, đài truyền hình Nghệ An đã đăng tải nhiều bài viết và phóng 
sự có nội dung xuyên tạc sự thật, xúc phạm đến uy tín và danh dự của tôi, cũng 
như toàn thể linh mục và giáo dân giáo phận Vinh. Tệ hơn nữa, trong buổi phát 
hình tối Chúa Nhật 15/9/2013, đài truyền hình VTV cũng lập lại những luận điệu 
của đài truyền hình Nghệ An, chụp cho tôi nhiều ‘tội danh’ như cấu kết với thế 
lực phản động trong cũng như ngoài nước, kích động nhân dân hận thù với nhà 
nước, chia rẽ khối đoàn kết nhân dân, đi ngược lại với chủ trương của các Đức 
Thánh Cha và của Hội Đồng Giám mục Việt Nam là sống Phúc Âm giữa lòng 
dân tộc v.v…  
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Nhiều lúc tôi tự hỏi có nhà nước pháp quyền nào trên thế giới hiện nay cho phép 
các phóng viên nặc danh và cơ quan truyền hình Nhà nước tự tung tự tác, muốn 
bôi nhọ ai tùy ý, tự do chụp mũ cho người khác một cách vô căn cứ những thứ 
tội nghiêm trọng, mà chỉ những tòa án đặc biệt mới có quyền tuyên án? Bản thân 
tôi, dù sao cũng là giám mục một giáo phận 526.000 giáo dân, trải dài trên ba 
tỉnh, đồng thời là Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Hòa Bình thuộc Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam, mà họ còn cáo buộc, một cách vô tội vạ, những tội danh ghê 
gớm như vậy, thì phương chi các em sinh viên, các nông dân chất phác, những 
người lao động cô thân cô thế? Điều này cho thấy sự thao túng, vô pháp luật và 
xuống cấp về phẩm chất đạo đức của một xã hội.  
Đã có một thời người ta tôn vinh gian dối và cho đó là một phương pháp tuyên 
truyền hữu hiệu nhất, vì đinh ninh rằng: Cứ nói dối, cứ nói dối… cuối cùng vẫn 
còn lại cái gì. Từ Phát-xít Đức cho tới Staline, Mao Trạch Đông, Pol Pot cho đến 
hiện nay … một số nhà cầm quyền đã sử dụng nó như lợi khí tuyên truyền để 
đánh lận con đen. Trong quá khứ, xem ra một số lần họ đã đánh lừa được dư luận 
hay ít nhất gây hoang mang, sợ hãi và bêu xấu đối phương. 
Toàn cầu hóa và cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật với những công nghệ hiện 
đại đã giúp nhân loại dễ dàng lột mặt nạ những gian dối và lừa lọc này. Hơn nữa, 
nhân loại ngày càng đề cao mô hình nhà nước dân chủ, pháp quyền, tôn trọng sự 
thật, nhân phẩm nhân quyền, sự minh bạch và yêu chuộng công lý – hòa bình. 
Bạo lực, gian dối, lừa lọc, cả vú lấp miệng em … đang bị đẩy dần vào bóng tối. 
Theo Giáo huấn Xã hội của Giáo Hội Công Giáo, cộng đồng chính trị và Giáo 
Hội độc lập và tự trị trong lãnh vực riêng của mình, nhưng cả hai đều phục vụ 
con người. Chính vì thế, “sự tự trị giữa Giáo Hội và cộng đồng chính trị không 
dẫn tới chỗ hai bên ly khai nhau, loại bỏ việc hợp tác (...). Giáo Hội và cộng 
đồng chính trị có thể làm cho việc phục vụ này hữu hiệu hơn “để mọi người cùng 
có lợi, nếu mỗi bên nỗ lực hơn nữa để hợp tác lành mạnh với nhau theo cách thế 
phù hợp với hoàn cảnh không gian và thời gian”. 
Chính trong viễn tượng đó, Tòa Thánh đã đề nghị định hướng mục vụ: “Đối 
thoại thẳng thắn và cộng tác chân thành”. Đức Bênêdictô XVI kêu gọi Giáo Hội 
Việt Nam “đóng góp vào việc phát triển nhân bản và tâm linh của con người, 
nhưng đồng thời cũng đóng góp cho việc phát triển đất nước. Việc tham gia vào 
tiến trình này là một bổn phận và một đóng góp quan trọng, nhất là lúc Việt Nam 
cũng đang từ từ mở cửa về phía cộng đồng quốc tế”.  
Tuy nhiên, đối thoại không đồng nghĩa với thỏa hiệp, nhất là thỏa hiệp với bất cứ 
giá nào. Niềm tin tôn giáo và chân lý không thể mặc cả hay dễ dàng nhượng 
bộ. Rất nhiều lần người Kitô hữu được mời gọi chấp nhận trả giá. Vào dịp Giáng 
Sinh 2012, Ngài (ĐTC Benedictô 16) đã đưa ra một nhận định sâu sắc: “Việc 
hợp tác sinh hoa kết quả giữa các Kitô hữu và những người khác là điều có thể 
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thực hiện được. Thế nhưng người Kitô hữu chỉ trả lại cho César những gì thuộc 
về họ César, chứ không phải những gì thuộc về Thiên Chúa. Trong lịch sử, đôi 
khi người Kitô hữu không thể tuân thủ những đòi hỏi của César. Từ thói tôn thờ 
hoàng đế thời cổ đại Rôma đến những chế độ toàn trị trong thế kỷ vừa qua, các 
César đã cố chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa. Khi người Kitô hữu từ chối cúi 
mình trước các thần ngụy tạo được đề xuất thời nay (...) là vì họ hoàn toàn tự do 
thoát khỏi những kiềm tỏa của ý thức hệ, và được linh hứng bởi tầm nhìn về vận 
mệnh con người, cao quý đến nỗi họ không thể nào thỏa hiệp với bất kỳ điều gì 
đe dọa tầm nhìn đó”. Giáo huấn Công Giáo mời gọi chúng ta can đảm chống lại 
bất công, bạo lực, gian dối và sai lầm, nhưng vẫn tôn trọng người sai lầm và 
không hề chủ trương lấy ác báo ác. Càng không tôn bạo lực làm kim chỉ nam 
cho cuộc sống và biện pháp giải quyết mọi vấn đề. Đối thoại được Giáo Hội 
Công Giáo chọn lựa như cách thế thích hợp nhất để giải quyết những xung đột 
và tranh chấp. Tuy nhiên, đúng như Đức Benedictô XVI đã lưu ý, sự thật vẫn giữ 
vai trò quan trọng nhất. Hơn bao giờ hết, lời của Đức Giêsu luôn luôn là ánh 
sáng soi dẫn bước đường của chúng tôi: “Sự thật sẽ giải phóng anh em”.   
Tóm lại, cái sảy nảy cái ung. Đáng lẽ ra phải khiển trách những người sai phạm 
trong việc chặn đường và bắt người trái phép, nhà cầm quyền đã bao che cho cấp 
dưới và tiếp tục lấp liếm, trấn áp dân chúng. Vì vậy, họ đã biến tình trạng bình 
yên thành bất ổn và chuyện nhỏ thành chuyện lớn. Không những họ đã bày binh 
bố trận để trấn áp những nông dân chất phác trong tay không có một tấc sắt, mà 
còn tiếp tục công khai dùng phương tiện truyền thông mạ lị, vu khống giám mục, 
linh mục, giáo dân Vinh là ‘bạo loạn, cấu kết với bên ngoài để âm mưu tạo 
phản’(?). Trong cuộc khủng hoảng về kinh tế, xã hội và an ninh quốc phòng hiện 
nay, Việt Nam cần đến sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế hơn bao giờ hết, thế mà 
tại sao lại có những hành động đẩy đất nước vào tình trạng thụt lùi rõ rệt về nhân 
quyền và tự do tôn giáo? Không phải vô lý, khi có người đặt câu hỏi: Nhà cầm 
quyền Nghệ An có chủ đích gì khi dàn dựng kịch bản này?  
Hỏi: Xin Đức Cha cho biết tinh thần hiệp thông của các linh mục và giáo dân 
trong giáo phận Vinh như thế nào? 
Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp: Hơn 200 linh mục hiện hoạt động 
trên ba tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình vừa tuyên bố “hiệp thông sâu xa, 
đồng quan điểm với Tòa Giám mục và Giám mục giáo phận trong các văn bản” 
về vụ giáo xứ Mỹ Yên. Tại khắp nơi, giáo dân Vinh đang chứng tỏ truyền thống 
đoàn kết, luôn hợp nhất với Tòa Giám mục và sốt sáng cầu nguyện để công lý và 
hòa bình sớm thực hiện trên mảnh đất thân yêu này. Lấy lại câu nói biểu tượng 
của Đức Cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên trong vụ Tam Tòa trước đây, nhiều 
người đã nhận định: “Tại giáo phận Vinh không chỉ có một Nguyễn Thái Hợp 
mà luôn luôn có sẵn 526.000 Nguyễn Thái Hợp khác”. 
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Hỏi: Kính thưa Đức Cha: VietCatholic nhận được nhiều điện thư của độc giả 
nói rằng trong khi một số cơ quan truyền thông quốc tế phổ biến tin tức về vụ Mỹ 
Yên, giúp thế giới biết về tình hình tự do tôn giáo tại Việt Nam, thì chính tại Việt 
Nam, mạng lưới của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã không lên tiếng gì về vụ 
Mỹ Yên. Xin Đức Cha cho biết các Giám mục Việt Nam đang hiệp thông với giáo 
phận Vinh như thế nào? 
Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp: Mạng lưới của Hội Đồng Giám 
Mục Việt Nam đã đăng Thư Chung của Giám mục giáo phận Vinh gửi toàn thể 
cộng đồng Dân Chúa, cũng như thư của Giám mục Vinh gửi Đức Hồng Y, quý 
Đức Tổng, quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đồng Dân Chúa 
tại Việt Nam xin cầu nguyện đặc biệt cho các giáo dân bị đàn áp tại giáo xứ Mỹ 
Yên và cho giáo phận Vinh trong hoàn cảnh hiện tại. Văn phòng TGM Xã Đoài 
vừa cho biết “Tuyên bố của Linh mục đoàn giáo phận Vinh” cũng sẽ được đăng 
trên trang Website của Hội Đồng Giám mục Việt Nam. Hiện nay chúng tôi đã 
được thư liên đới của một số giáo phận gửi tới. Chúng tôi sẽ lần lượt công bố 
trên trang mạng của giáo phận. 
LM Nghị: VietCatholic xin chính thức một lần nữa cám ơn Đức Cha đã dành 
cho chúng con buổi phỏng vấn hữu ích này. Trước khi kết thúc, Xin Đức Cha nói 
thêm những điều Đức Cha muốn gửi tới Giáo Hội Công Giáo hoàn vũ và dư luận 
quốc tế về tình hình giáo phận Vinh hiện nay.  
Đức Giám Mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp: Chân thành cảm ơn mọi người ở 
trong và ngoài nước, bạn bè thật gần cũng như thật xa, nhưng trong thời gian qua 
đã rất gắn bó với giáo phận Vinh và liên đới với các nạn nhân tại Mỹ Yên. Đặc 
biệt, chân thành cám ơn Ban Điều hành và tất cả các cộng tác viên VietCatholic 
đã nhanh chóng dịch các văn bản của vụ Mỹ Yên ra nhiều thứ tiếng, nhờ vậy 
cộng đồng quốc tế hiểu và hiệp thông mạnh mẽ hơn. Xin tiếp tục liên đới và hiệp 
thông với chúng tôi. Chân thành cảm tạ. 
Thư của Đức Giám mục Giáo phận Kontum gửi ông Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh Nghệ An về vụ Mỹ Yên 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Ngày Đại Hội Giới Trẻ Châu Á Thái Bình Dương Sat. 10/26/2013 
_ dành cho các em từ lớp 9-12 
_ thời gian: 8:30 am – 6:00 pm 
_ địa điểm: Pasteral Center 
   1201 E Highland Ave. 
   San Bernardino, CA 92404 
   Thánh lễ bế mạc do Giám Mục Barnes chủ sự @ 4:00 pm: kính mời gia đình  
   tham dự Thánh Lễ. 

Chủ Nhật 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 hôm nay. 

Liên hệ: Nancy Murphy @ 714.337.2268 

  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Đi chơi xa có buộc xem lễ ngày Chúa nhật không?  Xem Lễ trên Truyền 

Hình có thay được lễ ngày Chúa nhật hay không? 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn  

Trả lời: 

Luật xem lễ ngày Chúa Nhật và các ngày Lễ buộc quanh năm là luật  tòng nhân  

( personalis) nghĩa là đi bất cứ nơi  nào trong Giáo hội thì vẫn buộc phải thi 
hành. 

Trái lại, luật tòng thổ (Territorialis) chỉ buộc phải thi hành ở nơi có luật mà thôi. 
Thí dụ, tham dự Thánh Lễ Ngày Chúa Nhật, Rước Mình Thánh Chúa trong Mùa 
Phục Sinh, xưng tội ít là một lần mỗi năm,  v.v  là luật tòng nhân được áp dụng ở 
khắp nơi trong Giáo Hội. Do đó, đi du lịch xa nhà, xa giáo xứ của mình thì vẫn 
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buộc phải tham dự Thánh Lễ ngày Chúa nhật và các ngày Lễ buộc như Lễ Giáng 
Sinh, lễ Đức Mẹ hồn xác lên Trời ( 15-8), Lễ các Thánh Nam Nữ  ( 1-11), Lễ  
Đức Mẹ Vô Nhiễm Thai ( 9-12)  v.v 

Nhưng  nếu đi chơi xa mà nơi đó không có nhà thờ Công Giáo khiến không thể 
chu toàn luật buộc thì có thể được miễn thi hành vì lý do bất khả kháng, nhưng 
phải làm việc lành bù lại như lần chuỗi Mân Côi .v.v 

Luật tòng thổ chỉ áp dụng nơi nào có luật. Thí dụ ở Mỹ  không có luật buộc phải 
ăn chay  kiêng thịt ngày thứ sáu quanh năm hay trong Mùa chay mà  chỉ buộc ăn 
chay kiêng thịt ngày Thứ tư lễ tro và Thứ sáu Tuần Thánh mà thôi ( trong mùa 
chay chỉ có lời khuyên kiêng thịt chứ không có luật buộc). Do đó nếu giáo dân ở 
Mỹ đi đến nơi nào có luật  buộc ăn chay kiêng thịt các ngày thứ sáu trong mùa 
chay thì phải thi hành luật ở nơi đó.( luật tòng thổ) 

Cũng vậy, ở Việt Nam, Hội Đồng Giám Mục cho phép cử hành Lễ trong các 
ngày Tết của dân tộc ( Tết Nguyên Đán) với phụng vụ dành riêng cho 3 ngày 
Tết. Nhưng ở ngoại quốc nói chung, và ở Mỹ nói riêng, thì các linh mục coi xứ 
Việt Nam không  được  tự tiện áp dụng Phụng vụ ngày Tết  bên Viet Nam, mà 
phải theo Phụng vụ chung của địa phận nơi mình cư trú. Muốn làm lễ Tết theo 
phụng vụ VN thì phải xin phép Giám mục địa phương, chứ không được tự tiện 
làm; vì theo luật, các giáo hữu Việt Nam ở ngoại quốc thì  nay thuộc quyền chăm 
sóc mục vụ của  giáo quyền nơi mình sinh sống  chứ không còn thuộc quyền coi 
sóc  của Giám mục nào bên Việt nam nữa.. 

Vì thế, khi một Giám mục bên nhà có sang thăm “ con chiên cũ”ở Mỹ hay ở bất 
cứ quốc gia nào ngoài Viêt Nam,  thì chỉ thăm với tính cách thân hữu  xã giao, 
chứ không thăm với tư cách “ mục vụ” vì  giáo dân cũ nay đang thuộc quyền 
mục vụ của Giám mục địa phương nơi họ đang sinh sống. Cần nói rõ điều này vì 
có nhiều ngườ ở Mỹ vẫn  nói Giám mục này  hay Giám mục kia đến thăm mục 
vụ con chiên cũ của mình  đang ở Mỹ. 

Nói vậy là sai luật tòng thổ và  trách nhiệm  mục vụ của Giáo Hội. 

Lại nữa, cũng cần nói thêm để mọi giáo dân đang sống ở Mỹ được biết rằng Tổ 
chức Liên Đoàn Công Giáo VN ở Mỹ chỉ là một tổ chức tư  nhân với mục đích 
thân hữu giữa các linh mục và giáo dân VN sống ở Mỹ , chứ không phải là một 
hệ thống giáo quyền nào đối với các linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam. Các 
linh mục, tu sĩ và giáo dân Việt Nam ở Mỹ nay thuộc quyền coi sóc và điều 
khiển  của giáo quyền  địa phương –tức là các Giáo phận-  nơi mình đang sinh 
sống và làm việc. 

Về vấn đề xem lễ trên Truyền hình,  thì mục đích  của việc này là để giúp cho 
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các bệnh nhân không thể đi đến nhà thờ  tham dự Thánh Lễ trong ngày Chúa 
Nhật. Nhưng phải nói rõ  ngay là nếu đang đau ốm ở nhà hay ở nhà thương, thì 
bệnh nhân không còn bị buộc phải đi lễ bất cứ ngày nào nữa. Xem lễ trên truyền 
hình chỉ cốt giúp cho các bệnh nhân được thông công cầu nguyện, tôn thờ và 
cảm tạ Chúa cùng với Giáo Hội trong ngày Chúa Nhật mà thôi, chứ không có 
mục đích thay thế việc đi đến nhà thờ để hiệp dâng Thánh lễ cùng với những 
người khỏe mạnh. 

Tóm lại, bệnh nhân – và cả người săn sóc bệnh nhân- không  buộc phải đi đến 
nhà thờ tham dự Thánh Lễ bất cứ ngày nào. Người khỏe mạnh không được phép 
xem lễ trên Truyền hình để thay cho việc phải đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ 
ngày Chúa Nhật. Lễ trên Truyền hình chỉ giúp cho bệnh nhân, và  người già yếu 
thông công cầu nguyện chứ không  nhằm thay thế Lễ ngày Chúa nhật  cho nhũng 
người khỏe mạnh. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Con tôi đi nhận xác “Chồng”! 
“Ba ơi! Bây giờ con phải làm gì hở ba?” Đó là câu nói đớn đau mà A.T., cô con 
gái út của chúng tôi thốt lên qua điện thoại sau khi “cô bé” báo tin cho chúng tôi 
biết vị hôn phu tương lai của cô vừa cùng hai đồng đội hy sinh tại chiến 
trường Afghanistan vào Thứ Bảy tuần qua. Tôi không còn biết phải làm gì khác 
hơn là nói những lời trấn an và lập tức cầu nguyện với Thiên Chúa để xin Ngài 
xót thương mà cho “cô bé” có đầy đủ nghị lực để đối diện và vượt qua nỗi đớn 
đau mà chỉ người trong cuộc mới có thể cảm nhận được.  
Trước tin buồn này cô quyết định không báo tin cho Mẹ trước bởi cô biết mẹ cô 
sẽ không thể chịu nỗi cú sốc nặng nề này. Sáng hôm sau trước khi lên đường 
nhận xác người thương, con tôi gửi cho tôi thêm một “text message” bằng tiếng 
Việt: “Ba ơi, tim con đau quá ba ơi”. Đọc qua dòng chữ tha thiết và bi ai của con 
mình, tôi đã trào nước mắt. Ngồi trên máy bay để kịp thời đến nơi gặp con mình 
đi “nhận xác chồng sắp cưới”, tôi đã nhiều lần rơi lệ khi hình dung lại những trao 
đổi trước đây và nhất là bức điện thư sau cùng gần nhất mà cậu gửi cho vợ chồng 
tôi. 
Hồi còn ở Việt Nam, trước 30-4-75 tôi đã từng chứng kiến những người vợ lính 
hay mẹ lính đi nhận xác chồng hay xác con mình đã hy sinh để đền nợ nước. Họ 
đã anh dũng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc và họ cũng đã hy sinh trong vinh dự, anh 
hùng. Dù họ đã gục ngã nhưng vẫn được đồng đội gìn giữ thân xác để chờ tải về 
hậu phương. Những hình ảnh đó thật buồn nhưng chưa lần nào tôi thật sự “là 
người trong cuộc” giống như bây giờ phải trực tiếp đối diện với thực trạng đau 
thương.  
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Vào đầu tháng 6 năm 2013 vợ chồng chúng tôi có gửi ra chiến trường cho cậu 
con rể tương lai một thùng quà và sau đó chúng tôi nhận được bức thư cảm ơn. 
Trong đó có đoạn khiến Bà Nhà Tôi hết sức thương và cảm tình với cậu con rể 
tương lai: (Tôi xin trích dịch chính xác, nhưng theo lối tiếng Việt để người đọc 
cảm được ý tình của cậu) 
“Con xin cảm ơn hai Bác thật nhiều về món quà từ hậu phương gửi ra chiến 
trường. Mọi thứ điều tốt và ngon. Con đã chia bịch mứt dừa thứ nhì cho mấy bạn 
đồng đội và các bạn ấy đã ăn hết trong một ngày. Trong những chuyến công tác, 
con bỏ vào túi ny-lon những bịch đậu và khô bò cùng những trái cây khô. Loại 
trái cây khô này là một trong những loại thực phẩm tốt nhất con để dành trên 
đường công tác, bởi nó cung cấp đủ năng lực cho mình. Con đã mang thứ ấy 
trong các túi áo của con. Đây cũng là những món quà mà con cũng dành cho 
những đứa trẻ mà con gặp trên đường công tác. Khi làm điều đó con hy vọng là 
sẽ mang lại cho tụi nhỏ chút hạnh phúc trong khoảnh khắc của cuộc đời..”  
Vào cuối tháng 8 năm 2013 vừa qua hay tin cậu bị thương ngoài mặt trận nên tôi 
có gửi vài lời thăm hỏi và chúc cậu chóng bình phục. Tôi cũng cho cậu biết là gia 
đình chúng tôi luôn cầu nguyện cho cậu được bình an, hoàn thành nhiệm vụ để 
sớm trở lại quê nhà. Cậu đã phúc đáp thư của chúng tôi như sau:  
“Con xin cảm ơn những lời cầu nguyện của hai Bác. Con không biết là em A.T. 
có nói thêm cho hai Bác biết là con đã bình phục thật nhanh chóng chưa. Con 
đang sẵn sàng lên đường cho chuyến công tác kế tiếp chỉ trong vòng một tuần lễ. 
Có thể đây là chuyến công tác sau cùng. Sau đó con và một số đồng đội sẽ thu 
xếp hành trang để bắt đầu bay trở lại Hoa Kỳ. Trước đây em A.T. có nói cho con 
biết về đất nước Việt Nam và những chướng ngại mà hai Bác phải vượt qua khi 
rời bỏ miền Nam Việt Nam để tỵ nạn chính trị. Con mong chờ khi gặp hai Bác 
để được nghe trực tiếp về câu truyện ấy. Con đã có ý định trong lòng là sẽ 
đến Oregon thăm gia đình hai Bác sau khi trở lại Hoa Kỳ. Con rất nôn nóng và 
mong đợi cuộc gặp gỡ này được diễn ra sớm hơn…”.  
Tiếc thay, điều ao ước nhỏ nhoi của cậu đã không thành sự thật.  
Ngày 16-9-13 cậu gửi thư phúc đáp. Sau khi nhận được thư Bà Nhà Tôi nhắc tôi 
gửi cho cậu và các bạn cậu thêm một thùng quà để chung vui trước khi rời đơn vị 
để trở lại Hoa Kỳ. Thùng quà gửi đi ngày 19-9-13, thì hai ngày sau, 21 tháng 9 
chúng tôi nhận được hung tin. 
Thời chiến tranh Việt Nam, gia đình, dòng họ chúng tôi hầu hết là quân nhân và 
công chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Chúng tôi  cũng có những 
người thân gục ngã bởi tên đạn vô tình, hoặc bị VC trả thù đến chết và mất cả 
xác trong cái gọi là “trại cải tạo” sau ngày “không còn tiếng súng”… cho nên khi 
biết con mình yêu người lính, đang chiến đấu cho tự do, chúng tôi rất vui, hảnh 
diện mà cũng rất lo. 
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Con gái chúng tôi- A.T. gặp Liam và hai đứa đã yêu nhau sau khi A.T. tốt nghiệp 
đại học và đó cũng là thời điểm A.T. chờ đợi với hy vọng được nhận vào trường 
y khoa. Cô bé kể cho Bà Nhà Tôi nghe rằng: “Lúc đầu con tình cờ gặp anh ấy 
trong rạp để xem phim về trợt tuyết. (Sở thích của A.T. là trợt tuyết và cũng là 
huấn luyện viên ở bãi trợt tuyết.) Liam chỉ khiêm nhường cho con biết là anh 
đang sống nghề cắt cỏ để sinh sống và đang dành dụm tiền trở lại đại học.” A.T. 
đã yêu Liam từ bản tánh lịch thiệp, nói năng vừa đủ và khiêm nhường đó. 
Sau khi yêu nhau A.T. mới biết thêm là Liam đã theo đuổi và hoàn tất năm thứ 
ba cho chương trình cử nhân về ngành thương mại. Liam đã có hơn mười năm 
trong quân đội và đang còn một năm “contract” với quân đội Hoa Kỳ. Liam 
mong sau khi trở lại nhà sẽ tiếp tục học cho xong cử nhân, cưới vợ và cùng vợ ở 
trong căn nhà mà anh tạo trước đây, mở một cửa hàng mua bán để sinh sống, chứ 
anh không phải là người đang sống nghề cắt cỏ. A.T. cũng cho chúng tôi biết 
thêm là Liam rất có hiếu với Mẹ, thương hai chị và thương người, nhất là tìm đủ 
cách để bảo vệ và săn sóc người yêu dù chàng không thường xuyên có mặt tại 
Hoa Kỳ. Liam không là người có nhiều tiền lắm bạc, nhưng thường giúp đỡ bằng 
hữu, chia sẻ vật chất cho người nghèo hoặc những ai gặp cảnh khó khăn. Con gái 
chúng tôi rất hài lòng về chồng sắp cưới của mình. 
A.T yêu Liam và chờ đợi ngày Liam hoàn tất nhiệm vụ thì làm đám cưới. A.T. 
cũng chờ đợi từng giờ cho ngày Liam trở lại để gặp chúng tôi hầu bàn về lễ cưới. 
Vợ chồng chúng tôi cũng đã bàn thảo việc tổ chức ngày cưới ra sao. A.T. xin 
chúng tôi được tổ chức đám cưới ngay thành phố hai đứa gặp nhau và nơi Tiểu 
Bang mà Ba Mẹ A.T. đang cư ngụ và mong có được một đám cưới của con 
mình. Anh Thư xin Mẹ cho mình được hân hạnh mặc chiếc áo cưới của Mẹ 30 
năm về trước. Đó cũng là chiếc áo mà Cô ruột và em chồng của Dì ruột A.T. 
từng mặc qua. Ngày nay A.T. có thể gọi chiếc áo đó cho mình là “áo em, anh 
chưa thấy một lần”.  
 
Chúng tôi dự trù sẽ hỗ trợ con mình và con rể tương lai về mặt tinh thần và chỗ ở 
để hai đứa an tâm học hành, đạt thành ý nguyện về đường học vấn… dù cả hai 
chỉ muốn tự mình lo liệu lấy. Trong thời gian gần đây, A.T. cho biết là Liam nói 
rằng sau ngày cưới, Liam muốn di chuyển chúng tôi về ở gần cô cậu để A.T. 
được gần cha mẹ. Bây giờ đọc tin tức, A.T. và vợ chồng chúng tôi, kể cả mẹ ruột 
của Liam mới biết thêm phần nào về nhiệm vụ của Liam. Đó là những công tác 
Liam đã hoàn thành và những công tác khác mà chỉ có Liam và cấp chỉ huy, 
hoặc đồng đội mới biết, nó là những thứ “sống để bụng, chết mang theo”. 
Những bản tin viết rất ít về những người lính này. Sứ mạng của họ phải là việc 
mà báo chí không thể biết được. Chỉ một điều đáng lưu ý là báo New York 
Times cho biết đây là lần thứ 7, mặc dù chưa được xác nhận, là vụ phản ứng 
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của người lính Afghan ngay bên trong trại, bắn vào những người lính đồng minh. 
Liam đã ba lần tình nguyện trở lại Afgha và Iraq được ân thưởng nhiều huân 
chương, trong đó có huân chương “Purple Heart with Bronze Oak Leaf Cluster”. 
Huân chương này thuộc loại cao quý, mà ông tướng Douglas MacArthur trong 
đệ I thế chiến cũng được thưởng. 
 
Thống Đốc Tiểu Bang Colorado đã nói về Liam J Nevins: “Cuộc đời của anh ấy 
đã chấm dứt ngắn ngủi với hai bạn đồng đội của mình trong công tác bảo vệ đất 
nước. Anh ấy thật là một người Mỹ anh hùng” (Gov. John Hickenlooper said in a 
written statement: “His life was cut short, along with two of his fellow soldiers, 
during his fourth deployment in the defense of our nation. He was a true 
American hero.”) 
 

Quan tài của Liam J Nevins được quân 
đội mang về Hoa Kỳ 
 
Chính Đại Tướng Douglas MacArthur 
từng nói: “những người lính không bao 
giờ chết, họ chỉ mờ dần đi mà thôi…” 
(soldiers never die; they just fade away). 
Quả thật, những người lính anh hùng 
không bao giờ chết, và nếu có chết, họ 
chỉ chết một lần. Tương tự như thế, cũng 

có người đã nói: “Những vị anh hùng chỉ chết một lần, còn những kẻ hèn nhát 
phải chết đi chết lại nhiều lần…”  
 
Ngày nay đối diện trước sự hy sinh của cậu con rể tương lai mình, tôi bỗng nhớ 
đến bức ảnh độc đáo “Tiếc Thương” của nhiếp ảnh gia quốc tế Nguyễn Ngọc 
Hạnh và bài Thơ bất hủ “Ngày mai đi nhận xác chồng” của tác giả Lê Thị Ý, 
từng được phổ nhạc trước 30-4-75. Nhà Thơ Lê Thị Ý từng trả lời phỏng vấn của 
báo chí rằng lúc đó bà sống tại Pleiku khoảng năm 1970. Vì nhà của bà ở gần 
nhà xác quân đội nên bà chứng kiến biết bao cảnh các bà đi nhận xác chồng. Tác 
giả Lê Thị Ý thấy đàn bà, con nít đến lật những tấm poncho quấn xác người lính 
tử trận để nhìn mặt người thân. Nhìn cảnh đó khiến bà đau đớn không chịu nổi. 
Từ đó nỗi đau của những người có chồng chết trận là nỗi đau của mình và chính 
bà đã sống bằng hình ảnh những người vợ lính khóc bên xác chồng. Bài Thơ 
gồm hai mươi câu nhưng tôi chỉ xin ghi lại bốn câu tiêu biểu để nói lên nỗi đớn 
đau của người góa phụ: 
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Ngày mai đi nhận xác chồng, 
Say đi để thấy mình không là mình… 
Mùi hương cứ tưởng hơi chồng, 
Nghĩa trang mà ngỡ như phòng riêng ai. 
 

Ảnh Tiếc Thương của Nhiếp ảnh gia Nguyễn Ngọc 
Hạnh 
 
Tôi quyết định viết bài này để hy vọng có thể chia sẻ 
hay ghi lại nỗi đớn đau mà con mình đang gánh chịu 
và cũng để người thân, bằng hữu, bạn đọc biết thêm về 
cuộc tình thật đẹp nhưng rất ngắn ngủi và bi thương 
này.  
Tôi nói với Mẹ của Liam rằng: “Bà an tâm và tin 
chúng tôi. Chúng tôi sẽ nhắc nhở khích lệ A.T. xem bà 
như Mẹ Chồng và tiếp tục thay Liam săn sóc bà như 

Mẹ nó. Chúng tôi cũng sẽ xem Liam như con rể của mình dù đám cưới chưa 
được thành hình. Chúng tôi hãnh diện có người con rể tương lai đã hy sinh vì lý 
tưởng chiến đấu bảo vệ nền tự do cho Hoa Kỳ và thế giới. Tôi nhìn con vừa thở 
dài vừa cảm ơn Chúa, vì thời nào và ở đâu cũng có những người gục ngả hay đổ 
máu cho người khác được hưởng thanh bình, tự do. Vì thế, người tử tế và liêm sỉ 
phải nhận ra điều đó để nhớ ơn những người đã chết, dành cho chúng ta sự sống. 
Tôi chỉ biết cầu nguyện xin Chúa cho hai người đàn bà đang đau khổ nhất là 
A.T. và Mẹ Liam có đủ nghị lực để vượt qua nỗi đớn đau này. 
 
Kết luận: Thời nào và ở đâu thì chiến tranh cũng chỉ là chia ly và tan tóc. Chiến 
tranh “giết người” nhưng chiến tranh cũng “cần có” để cứu người. Người ta chỉ 
có thể nói hòa bình với những ai còn lương tâm và tử tế, chứ không thể hòa đàm 
với bọn ác gian, bất lương. Xây dựng thì cần nhiều người hai bên, tàn phá chỉ 
cần một đứa. Hơn 40 năm trước, tôi từng chứng kiến cảnh bà chị dâu của tôi chỉ 
muốn nhào lăn xuống mộ để được chết theo chồng đã mất mạng thời chinh 
chiến. Ngày nay tôi chứng kiến con tôi đau khổ, vật vả khi hay tin người thương 
gục ngả trước họng súng kẻ thù của Mỹ.  
Tôi nhìn con rũ rượi, tiếc thương “chồng” với chiếc thẻ bài trên cổ, đó là kỷ vật 
sau cùng, ý nghĩa mà Liam để lại cho cô. Bà Nhà Tôi vì quá thương con và con 
rể tương lai nên chỉ còn biết khóc. Tôi túc trực bên con để giúp con vượt qua sự 
khó khăn và nỗi đớn đau này bằng lời an ủi, cố vấn, cầu nguyện của mình, của 
gia đình và bằng hữu. Chúng tôi đau khổ, thương tiếc người thân vĩnh viễn ra đi 
giống như bao người, nhưng chúng tôi được quyền năng của Chúa xoa dịu đau 
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thương, Ngài thật sự đã lau ráo nước mắt, an ủi và cho chúng tôi có sự bình an. 
Chúng tôi tạ ơn Chúa và cảm ơn Người.  
Những lúc đau thương, chúng tôi nhớ đến lời Kinh Thánh: “Hãy vui mừng trong 
sự trông cậy, nhịn nhục trong sự hoạn nạn, bền lòng mà cầu nguyện.” (Be joyful 
in hope, patient in affliction, faithful in prayer” – Romans 12:12) 
 
HQB 
Philadelphia, PA ngày 26-9-2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
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 


