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TIN MỪNG CN XXIV TN C 
 

Lc 15, 1-10 
 
Khi ấy, những người thâu thuế và 
những người tội lỗi đến gần Chúa 
Giêsu để nghe Người giảng. Thấy vậy, 
những người biệt phái và luật sĩ lẩm 
bẩm rằng: "Ông này đón tiếp những kẻ 
tội lỗi, cùng ngồi ăn uống với chúng". 
Bấy giờ Người phán bảo họ dụ ngôn 
này: "Ai trong các ông có một trăm con 
chiên, và nếu mất một con, lại không 
để chín mươi chín con khác trong 
hoang địa mà đi tìm con chiên lạc, cho 
đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm 
thấy, người đó vui mừng vác chiên trên 
vai, trở về nhà, kêu bạn hữu và những 
người lân cận mà nói rằng: "Anh em 
hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy 
con chiên lạc!" Cũng vậy, Tôi bảo các 
ông: "Trên trời sẽ vui mừng vì một 
người tội lỗi hối cải hơn là vì chín 
mươi chín người công chính không 
(tiếp theo tr.2) 
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(tiếp theo tr.1) 

cần hối cải. "Hay là người đàn bà nào có mười đồng bạc, nếu mất một 
đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm 
thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người 
láng giềng đến mà rằng: 'Chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm 
được đồng bạc tôi đã mất'. Cũng vậy, Tôi bảo các ông: Các Thiên Thần 
của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải". 

 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

CHỨNG TỪ CỦA LÒNG SÁM HỐI 

Niềm Vui Chia Sẻ 

Trong bộ sưu tập về các vị ẩn tu, ta đọc được câu chuyện sau đây: Có 
hai tội nhân quyết tâm vào sa mạc để ăn chay đền tội. Nhiều tháng trời 
ròng rã, mỗi người giam mình trong một túp lều, ngày đêm đánh tội, ăn 
năn và cầu nguyện. Ngày ngày các tu sĩ của một cộng đoàn ẩn tu mang 
thức ăn, nước uống đến tận căn lều của mỗi người. Sau đúng một năm 
thử thách, các tu sĩ nhận thấy có sự khác biệt giữa hai người. Một người 
thì khỏe mạnh, vui tươi, một người thì lại ốm o buồn phiền. Cả hai 
người đến trình diện trước vị bề trên của cộng đoàn để chờ đợi sự phán 
quyết của ngài, theo đó họ có xứng đáng gia nhập cộng đoàn hay không. 
Khi được hỏi trong suốt một năm qua họ đã suy niệm về những gì. Con 
người ốm o buồn phiền lên tiếng đáp:  

_Trong suốt một năm qua, ngày ngày tôi nhớ lại những tội lỗi tôi đã 
phạm. Từng giây từng phút tôi nghĩ đến hình phạt tôi sẽ gánh chịu, tôi 
sợ hãi đến mất ăn mất ngủ.  

Đến lượt mình, con người vui tươi khỏe mạnh trình bày như sau:  

_Suốt một năm qua, từng giây từng phút tôi hằng nghĩ đến những ơn 
lành Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi luôn luôn nghĩ đến tình thương của 
Thiên Chúa. 
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Các tu sĩ trong cộng đoàn rất cảm kích về chứng từ của con người khỏe 
mạnh vui tươi. Vì lòng sám hối của anh đã biến thành lời ca chúc tụng, 
tri ân đối với tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng con người ốm o sầu buồn 
kia cũng được đón nhận vào cộng đoàn. 

Sám hối là khởi đầu của sự nên thánh. Không phải tất cả các vị thánh 
đều bắt buộc phải là những tội nhân. Nhưng tất cả đều bắt đầu có ý thức 
sâu sắc về tội lỗi và sự yếu hèn của mình. Càng ý thức về thân phận tội 
lỗi yếu hèn của mình con người càng cảm nhận được tình yêu của Thiên 
Chúa. Đó là thực trạng tâm hồn của tất cả các vị thánh trong giáo hội. 
Lời đầu tiên Chúa Giêsu dùng để khai mạc sứ mệnh của Ngài chính là: 
“Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Chúa Giêsu đã nối kết lòng sám 
hối với Tin Mừng. Tin Mừng là gì nếu không phải là tình yêu của Thiên 
Chúa thể hiện qua con người của Đức Giêsu Kitô? Sám hối không chỉ là 
ý thức và hồi tưởng về tội lỗi của mình. Sám hối đích thực không dừng 
lại ở đau xót, buồn phiền, sợ hãi, mà phải là ngõ dẫn đến Tin Mừng, 
nghĩa là hoan lạc, vui mừng. 

Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã mạc khải qua cuộc sống và nhất là cái 
chết của Ngài là một người cha yêu thương và tha thứ, một người cha 
muốn được con cái yêu mến hơn là sợ hãi. Do đó, đạo mà Chúa Giêsu 
đã thiết lập không phải là đạo của buồn phiền, của khổ đau mà là đạo 
của Tin Mừng, của Tình Yêu, của hân hoan, của hy vọng. Đành rằng 
thập giá là biểu tượng của Kitô giáo. Nhưng người Kitô hữu không dừng 
lại ở chết chóc, buồn phiền, khổ đau. Họ luôn được mời gọi nhìn ra ánh 
sáng, hy vọng, tin yêu, sự sống bên kia thập giá. 

 
SỐNG ĐẠO 

Nhờ người mẹ quý trọng sự sống, hai anh em sinh đôi nay trở thành 
linh mục 

CNA / EWTN News/ Hai anh em sinh đôi ở Chilê nói rằng quyết tâm của 
người mẹ trong việc bảo vệ họ khỏi bị nạo phá bất chấp lời khuyên của 
bác sĩ đã giúp nuôi dưỡng ơn gọi làm linh mục cuả họ. 
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“Làm sao mà tôi có thể không bảo vệ Thiên Chúa của sự sống được?” 
Cha Paulo Lizama nói. “Sự kiện này củng cố ơn gọi của tôi và đem lại 
cho nó một sức sống cụ thể, và do đó, tôi đã có thể trao tặng chính đời 
sống của mình cho điều mà tôi tin tưởng.” 

Ngài nói với CNA (Hãng Tin Công Giáo) “Tôi 
xác tín những gì mà tôi tin tưởng, cái mà tôi là 
và điều mà tôi nói, cách rõ ràng nhờ ân sủng 
của Thiên Chúa”. 

Cha Paulo và người anh sinh đôi giống hệt 
nhau của mình, Cha Felipe, chào đời năm 1984 
tại thị trấn  Lagunillas de Casablanca, Chilê. 

Trước khi phát hiện ra mình có thai, mẹ của 
họ, bà Rosa Silva, trong công việc trợ giúp y tế đã thường tiếp xúc với 
tia X quang. Do đó, sau khi xác nhận việc mang thai, bác sĩ đã tiến hành 
siêu âm và nói với bà rằng ông đã nhìn thấy “một cái gì đó kỳ lạ” trong 
hình ảnh. 

Ông nói với bà ấy :”Đứa bé có ba cánh tay và chân của nó bị vướng 
mắc. Nó cũng có hai cái đầu “, 

Mặc dù phá thai vì những lý do “trị liệu” là hợp pháp vào thời điểm đó ở 
Chile và các bác sĩ nói với bà rằng cuộc sống của bà đang gặp nguy 
hiểm, Rosa phản đối ý tưởng ấy và nói rằng bà sẽ chấp nhận bất cứ điều 
gì Thiên Chúa gửi đến cho bà. 

Cha Filipe nói:”Chúa đã làm việc và tạo dựng một cái thai sinh đôi. Tôi 
không biết liệu các bác sĩ đã sai lầm hoặc điều gì khác”. 

“Tôi luôn nghĩ rằng với tình cảm đặc biệt và sự dịu dàng trong trái tim 
mà mẹ tôi đã trao tặng cuộc sống của mình cho tôi, cho chúng tôi,” Cha 
Paolo nói thêm. 

Hai anh em được sinh ra vào ngày 10 tháng 9 năm 1984. Felipe được 
sinh ra đầu tiên, và khi nhau thai không tách ra, các bác sĩ đã đề nghị 
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nạo tử cung của cô. Thế nhưng bà Silva từ chối, nói rằng bà cảm thấy có 
thêm một đứa con nữa sắp chào đời. Paulo được sinh ra 17 phút sau đó. 

Cha Paolo nói: “Chi tiết cuối cùng này rất quan trọng đối với tôi. Các 
bác sĩ đưa dụng cụ để trục loại nhau thai bởi vì nó không xuất ra. Mẹ tôi 
biết rằng tôi đang ở đó. Tôi chậm trễ, nhưng tôi đã ra đời”. Nếu các bác 
sĩ nạo tử cung của mẹ mình, có thể ngài đã “bị tổn thương trầm trọng. ” 

Cặp song sinh đã biết về hoàn cảnh chào đời của mình khi họ đang học 
trong năm thứ sáu của hệ đào tạo chủng viện. 

“Đó chắc chắn là sự khôn ngoan và tình yêu của mẹ tôi khi đã để cho 
chúng tôi được biết một biến cố tuyệt vời như vậy vào đúng thời điểm”, 
Cha Paulo cho biết trong khi ngài vẫn luôn nghĩ rằng ơn gọi linh mục 
của ngài đã đến vào thời niên thiếu, sau đó ngài nhận ra rằng Thiên 
Chúa đã làm việc trong cuộc đời của mình ngay từ thuở ban đầu, nhờ 
tiếng “xin vâng” của mẹ mình. 

Mặc dù họ lớn lên trong một gia đình Công giáo, anh em nhà Lizama đã 
mất đức tin và không tham dự Thánh Lễ nữa. Tuy nhiên, việc ly thân và 
ly dị của cha mẹ dẫn họ trở lại với Giáo Hội, và họ đã lãnh nhận bí tích 
Thêm Sức. 

Vào thời điểm đó, cha Paulo cho biết, ngài mất sự tin tưởng vào niềm tin 
của mình nhưng bị thu hút bởi Phép Thánh Thể, các bài hát Gregoria, và 
sự cầu nguyện trong thinh lặng tôn kính. 

Cha Felipe cho biết ngài đã được lôi kéo về với Thiên Chúa qua một 
linh mục, Cha Reinaldo Osorio, người sau này sẽ trở thành giám đốc đào 
tạo của mình tại chủng viện. 

Ngài nhớ lại: “Chúa đã gọi tôi. Tôi nhận ra rằng chính trong Thiên Chúa 
và trong những công việc của Ngài mà tôi được hạnh phúc, không còn 
nghi ngờ gì nữa: Tôi muốn trở thành một linh mục.” 

Mặc dù sống gần gũi, nhưng hai anh em đã không nói với nhau về ơn 
gọi của mình. 
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Cha Paulo nói: “Tôi không biết ai đã cảm nhận ơn gọi trước. Tôi nghĩ 
rằng Thiên Chúa đã làm những việc đúng cách để bảo vệ sự tự do đáp 
trả của chúng tôi.” 

Tháng 3 năm 2003, cả hai anh em đều vào chủng viện. Trong khi thoạt 
tiên quả là khó khăn cho gia đình khi phải chấp nhận quyết định của hai 
anh em, người mẹ đã nói với họ sau năm đầu tiên ở chủng viện rằng bà 
rất bình an khi nhận ra rằng họ được hạnh phúc. 

Cặp song sinh đã được thụ phong linh mục vào ngày 28-4-2012, và cử 
hành Thánh Lễ mở tay của họ tại Đền Đức Mẹ Khoan Nhân ở 
Lagunillas. 

Bây giờ, một năm sau khi được thụ phong, cha Felipe phục vụ tại giáo 
xứ Thánh Martinô thành Tours ở Quillota, và cha Paulo phục vụ tại giáo 
xứ Đức Maria Lên Trời ở Achupallas. 

Cha Felipe nói: “Thiên Chúa đã không xử tệ với chúng tôi. Ngài muốn 
chúng tôi được hạnh phúc, chức linh mục là một ơn gọi tuyệt vời và làm 
cho chúng tôi hoàn toàn hạnh phúc.” 

Cha Paulo nói thêm, đi theo Chúa Giêsu thì không dễ dàng nhưng thật 
tuyệt vời. 

Ngài giải thích: “Chúa Giêsu, Giáo Hội và thế giới cần chúng tôi. 
Nhưng không phải là bất kỳ người trẻ nào: mà chỉ những người trẻ được 
nâng đỡ bởi sự thật của Thiên Chúa, để cho chính cuộc sống của họ 
truyền đạt sự sống, nụ cười của họ chuyển tải niềm hy vọng, khuôn mặt 
của họ truyền đạt đức tin và hành động của họ truyền đạt tình yêu.” 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Canh thức cầu nguyện cho hoà bình tại Syria 
Tình hình Syria vẫn là đề tài nóng bỏng hiện nay trên thế giới nói chung 
và tại Hoa Kỳ nói riêng. Người ta đang chờ đợi thời điểm của nó, một 
thời điểm có thể liên quan đến ngày 9/11 là thời điểm kỷ niệm Hoa Kỳ 
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bị khủng bố tấn công đúng 12 năm trước. 
 

 
Quang cảnh Quảng trường Thánh Phê-rô trong buổi thắp nến cầu 
nguyện cho hòa bình ở Syria ở Vatican, ngày 7-9-2013 

Trong khi tình hình chính trị trên thế giới và tại Hoa Kỳ đang có vẻ 
như giằng co và "tiến thoái lưỡng nan" như thế, thì tại Giáo Đô Vatican 
của Giáo Hội Công Giáo, theo lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô đã có một 
ngày toàn cầu chay tịnh nguyện cầu, Thứ Bảy Đầu Tháng ngày 7/9/2013 
với Đêm Canh Thức vào lúc 7 giờ tối, để cầu cho hòa bình ở Syria, 
Trung Đông. 

Đêm Canh Thức Thứ Bảy 7/9/2013  

Theo cơ quan truyền thông chính thức ngày 7/9/2013 của Tòa Thánh là 
VIS (Vatican Information Service) được loan tải qua email (trong đó 
bao gồm cả người viết này) thì có trên 100 ngàn người qui tụ lại Quảng 
Trường Thánh Phêrô. Lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô trong Huấn Từ 
Truyền Tin Chúa Nhật 1/9 (và được ngài lập lại cuối Buổi Triều Kiến 
Chung Thứ Tư 4/9/2013), đã được nhiệt liệt hoan hô và đáp ứng, chẳng 
những trong nội bộ Giáo Hội Công Giáo, mà còn từ chung thế giới Kitô 
giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo nữa, như Do Thái Giáo, Hồi Giáo, 
Phật Giáo và thành phần thành tâm thiện chí vô tín ngưỡng. 

Quảng Trường Thánh Phêrô đã trở nên đông đảo ngay ban sáng, trong 
đó có nhiều người muốn xưng tội từ 5:45 sáng trở đi, và có 50 vị linh 
mục đã ban bí tích hòa giải. Vào lúc 6 giờ 30 chiều, tiếng của ĐTC 
Phanxicô kêu gọi từ Chúa Nhật 1/9 được vang lên một lần nữa như để 
bắt đầu mở màn chương trình cho Đêm Canh Thức được khai mạc vào 
lúc 7 giờ tối. ĐTC Phanxicô đã bắt đầu bằng việc lần Chuỗi Mân Côi. 
Mỗi một mầu nhiệm được mở màn bằng mấy lời thơ của Chị Thánh 
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Têrêsa Nhỏ về Con Trẻ Giêsu, và ngài đã kết thúc Chuỗi Mân Côi bằng 
câu: "Maria Nữ Vương Hòa Bình - cầu cho chúng con". 

Tiếp theo Chuỗi Mân Côi là bài giảng của ĐTC, sau bài giảng của 
ngài là giây phút thinh lặng để sửa soạn bàn thờ cho việc đặt Mặt Nhật 
lộ thiên Chầu Thánh Thể. Giờ Chầu Thánh Thể bao gồm một bài đọc 
Thánh Kinh về đề tài hòa bình, sau đó là lời nguyện của ĐTC kèm theo 
đáp nguyện cộng đồng cho hòa bình. Sau đó có 5 cặp đại diện cho Syria, 
Ai Cập, Thánh Địa, Hoa Kỳ và Nga Sô tiến lên bỏ hương vào bình 
hương ở bên phải bàn thờ, trong khi đó vang lên một loạt các lời nguyện 
cầu cho hòa bình, với những câu như: "Lạy Chúa của sự sống, xin mang 
đến cho chúng con hòa bình của Chúa, cho những nơi định đoạt về số 
phận của các quốc gia", và "bằng quyền năng sáng tạo của mình, xin 
Chúa hãy ngăn chặn tất cả mọi thứ bạo lực phạm đến sự sống con 
người". 

Từ 10:15 đến 10:40 đêm là thời khoảng dài âm thầm cầu nguyện. Kết 
thúc là việc ĐTC Phanxicô phép lành Thánh Thể cho thành phần tham 
dự Đêm Canh Thức 

Thư của các nữ đan sĩ Syria: Máu ngập tràn đường phố, mắt mũi và 
trái tim chúng tôi 
Ngày 1 tháng Chín vừa qua, ký giả Alessandra Nucci của The Catholic 
World Report cho đăng lại bức thư của các nữ đan sĩ dòng Trappist tại 
Syria gửi cho nhật báo Avvenire của HĐGM Ý.  
Sau đây là nguyên văn lá thư họ viết ngày 29 tháng Tám, trong đó xem 
ra các nữ tu đang nín thở chờ đợi xem Tổng Thống Obama sẽ đưa ra 
hành động nào chống lại Syria. 
Chúng tôi nhìn những người chung quanh; những công nhân ban ngày 
của chúng tôi đang hiện diện ở đây, ai nấy như lơ lửng, thẫn thờ: ‘họ đã 
quyết định tấn công chúng ta’. Hôm nay, chúng tôi tới Tartous... chúng 
tôi cảm thấy giận dữ, vô vọng, hết khả năng hiểu được chuyện này: dân 
chúng vẫn cố gắng hết sức để làm việc và sống một cách bình thường. 
Quí vị thấy các nông dân vẫn đang tưới tắm đất đai của họ, các phụ 
huynh vẫn đang mua sách vở cho niên học sắp bắt đầu, không thèm để ý 
tới việc con cái đòi mua đồ chơi hay chiếc càrem... Quí vị thấy người 
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nghèo, nhiều lắm, vẫn đang cố gắng cạo sạch ít đồng tiền cắc. Phố xá 
đầy dân tị nạn “nội địa” Syria, từ khắp nơi kéo nhau về khu vực duy 
nhất còn tương đối sống được... Quí vị thấy vẻ đẹp của núi đồi ở đây, nụ 
cười trên gương mặt dân chúng, cái nhìn đáng yêu của một cậu bé sắp 
sửa gia nhập quân ngũ sẵn sàng tặng chúng tôi hai hay ba hạt đậu 
phộng có sẵn trong túi làm biểu hiệu cho tình đồng hành... Ấy thế mà 
quí vị nhớ lại đi người ta đã quyết định oanh kích chúng tôi vào ngày 
mai... Đơn giản thế đấy. Chỉ vì “đây là lúc phải làm một điều gì”, như 
đã được phát biểu trong các tuyên bố của những người quan trọng, 
những người ngày mai sẽ vừa nhâm nhi ly trà vừa coi truyền hình để 
theo dõi xem “việc can thiệp nhân đạo” của mình hữu hiệu đến chừng 
nào...  
Có phải họ bắt chúng tôi phải hít hơi độc của những kho họ sẽ tấn công 
ngày mai, để trừng phạt chúng tôi vì những chất hơi mà chúng tôi vốn 
đã hít vào? 
Dân chúng đang mỏi mắt mỏi tai trước màn ảnh truyền hình: họ chờ 
xem ông Obama sẽ nói gì! 
Ông Obama nói gì? Liệu người trúng giải Nobel về hoà bình có ném 
xuống chúng tôi câu phán gây chiến hay không? Bất chấp mọi công lý, 
mọi lương tri, mọi xót thương, mọi khiêm hạ, mọi khôn ngoan? 
Đức Giáo Hoàng đã lên tiếng, các thượng phụ và giám mục đã lên 
tiếng, không biết bao chứng nhân đã lên tiếng, các phân tích gia và 
người có kinh nghiệm đã lên tiếng, ngay cả những người bất đồng với 
chế độ cũng đã lên tiếng... Ấy thế mà ở đây, tất cả chúng tôi phải chờ 
chỉ một lời của ông Obama vĩ đại? Và nếu không phải ông ta, thì hẳn 
phải là một ai khác đó. Không phải ông ta, “người vĩ đại” mà là Tên 
Gian Ác đang thực sự hành động trong những ngày này.  
Vấn đề hiện nay là người ta đã trở nên quá dễ dãi đối với việc biến dối 
trá thành nghĩa cử cao đẹp, biến tư lợi lộ liễu thành mưu tìm công lý, 
biến nhu cầu tỏ ra mình mạnh mẽ và sẵn sàng sử dụng sức mạnh thành 
“trách nhiệm tinh thần không được làm ngơ...” 
Và bất chấp mọi kiểu hoàn cầu hóa và mọi nguồn thông tin, dường như 
chẳng có điều chi được chứng nghiệm cả. Dường như không hề có 
những điều như một chút sự thật tối thiểu... Nghĩa là, người ta không hề 
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muốn có bất cứ sự thật nào; cho dù trên thực tế sự thật quả có hiện hữu 
thật, và bất cứ ai trung thực cũng có thể tìm ra nó, nếu họ chịu tìm kiếm 
thực sự, nếu họ không bị ngăn cản bởi những người chuyên phục vụ các 
lợi ích khác. 
 Đang có điều gì đó sai lầm, điều gì đó hết sức nghiêm trọng... vì nhiều 
hậu quả sẽ giáng xuống đời sống của cả một dân tộc... điều đó diễn ra 
trong máu đang tràn ngập đường phố, mắt mũi và trái tim chúng tôi.  
Thế thì lời nói còn có ích lợi chi? Tất cả đều bị tiêu diệt: một dân tộc bị 
tiêu diệt, các thế hệ trẻ bị trừ khử, trẻ em lớn lên múa may vũ khí, phụ 
nữ kết cuộc đơn độc và bị đủ thứ bạo lực nhắm vào... gia đình, truyền 
thống, nhà cửa, cơ sở tôn giáo, đền đài nói lên và duy trì lịch sử và do 
đó, gốc gác một dân tộc,... tất cả đều bị tiêu diệt... 
Là Kitô hữu, chúng tôi chỉ biết dâng mọi sự trên cho lòng thương xót 
Chúa, liên kết chúng với máu Chúa Kitô, máu từng tạo nên sự cứu 
chuộc thế giới trong tất cả những người đau khổ. 
Họ đang cố gắng giết chết hy vọng nhưng chúng tôi phải dùng hết sức 
mình để giữ nó lại. Với những người yêu mến Syria (yêu mến nhân loại, 
yêu mến sự thật...), chúng tôi xin quí vị cầu nguyện... lời cầu nguyện 
phong phú, tận đáy lòng, và can đảm. 
Các nữ đan sĩ Dòng Trappist Azeir, Syria, 29 tháng Tám, 2013  
 
Đức Giáo hoàng gọi điện cho bà mẹ đơn thân, ngỏ ý rửa tội cho con 
của chị 
Vatican, 9/9/2013, CNA/EWTN News -  Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
gọi điện thoại riêng cho một phụ nữ người Ý, đang đối mặt với một thai 
kỳ khó khăn, để ca ngợi sự dũng cảm của chị trong việc lựa chọn sự 
sống cho con của mình và ngỏ ý rửa tội cho em bé. 
Anna Romero, một phụ nữ 35 tuổi ở miền trung nước Ý, đang nghỉ hè 
khi chị nhận được cuộc điện thoại của Đức Giáo hoàng. Chị đã viết thư 
cho Đức Giáo hoàng vào đầu mùa hè này, mô tả nỗi thống khổ của chị 
khi phát hiện mình mang thai với một người đàn ông đã kết hôn - chị 
không biết rõ người này vào thời điểm đó. 
“Hồi tháng 6, tôi phát hiện mình mang thai, và khi tôi nói điều này với 
anh ta, thay vì hạnh phúc, anh nói với tôi rằng anh ta đã kết hôn, đã có 
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một đứa con và rằng tôi phải phá thai”, Romero cho biết, theo tờ Daily 
Mail. “Tôi nói với anh rằng tôi sẽ không phá thai và rằng anh ta hãy ra 
khỏi cuộc đời tôi”, chị nói. 
Romero mô tả tình trạng của mình trong một lá thư gửi Đức Giáo hoàng, 
chia sẻ rằng chị chưa bao giờ có may mắn với những người đàn ông. 
Sau khi kết hôn lúc còn trẻ và ly hôn, chị nghĩ rằng mình đã tìm được 
người đàn ông hoàn hảo. Tuy nhiên, sau khi biết được cuộc hôn nhân 
hiện tại của người đàn ông này, chị cảm thấy “bị sỉ nhục và bị phản bội”, 
và chị kể cho Đức Giáo hoàng rằng chị viết cho ngài vì chị “không còn 
ai khác để nương tựa”. 
“Tôi gửi lá thư chỉ đơn giản là đề tên ĐGH Phanxicô, Vatican, và gửi 
qua đường bưu điện. Tôi thậm chí không gửi bằng thư bảo đảm. Tôi 
thực sự không mong đợi được trả lời, nhưng sau đó, thật bất ngờ, tôi 
nhận được cuộc điện thoại của ngài khi đang nghỉ hè.” 
Romero nói rằng khi cuộc gọi đến, chị biết số điện thoại này là từ Rôma 
vì mã số của thành phố, và chị nhận ra giọng nói của Đức Giáo hoàng 
ngay sau khi ngài cất tiếng. “Tôi chỉ thấy Đức Giáo hoàng một lần trước 
đây ở Quảng trường Thánh Phêrô, khi tôi sống ở Rôma”, chị nói, “tôi 
không bao giờ tưởng tượng được rằng Đức Giáo hoàng cầm điện thoại, 
gọi cho tôi và nói chuyện với tôi như thể tôi là một người bạn thân”. 
“Chúng tôi chỉ nói qua điện thoại có vài phút nhưng trái tim tôi tràn 
ngập niềm vui”, chị nói thêm. 
Trong cuộc gọi, ĐGH Phanxicô an ủi chị, nói rằng chị sẽ không bao giờ 
cô đơn và em bé là một “món quà từ Thiên Chúa” và là “một dấu hiệu 
của Chúa Quan Phòng”; ngài còn nói rằng chị rất “dũng cảm và mạnh 
mẽ” vì thai nhi. 
Khi Romero chia sẻ nỗi sợ hãi của chị trong việc xin rửa tội cho em bé 
vì chị đã ly dị và là một người mẹ đơn thân, Đức Thánh Cha trấn an chị 
rằng ngài sẽ là người cha tinh thần của chị và thậm chí còn nói sẵn sàng 
làm phép rửa cho con chị. Romero nói rằng cho dù cuối cùng Đức Giáo 
hoàng không làm phép rửa được, thì cuộc điện thoại của ngài vẫn làm 
thay đổi cuộc sống của chị. 
Romero nói rằng chị hy vọng lá thư của chị “sẽ là một ví dụ cho những 
phụ nữ khác đang cảm thấy xa rời Giáo Hội đơn giản chỉ vì họ đã chọn 
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nhầm người, họ đã ly hôn hoặc họ đang sống với người đàn ông không 
xứng đáng làm cha”. 
“Tôi chưa biết giới tính của em bé”, chị nói thêm, “nhưng nếu Đức Giáo 
hoàng làm phép rửa cho bé và đó là một bé trai, tôi không ngần ngại đặt 
tên cho con là Phanxicô.” 
 
Thảm kịch nhân đạo tại Syria 
Cũng theo CWN, trong cuộc phỏng vấn ngắn với tờ Người Quan Sát 
Roma, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Mục vụ Di dân đưa ra các khía 
cạnh của cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Syria. 
Đức Hồng Y Antonio Maria Vegliò, Chủ tịch của Hội đồng nói rằng: 
“Tình hình ở Syria đặc biệt thảm hại và ngày càng tồi tệ hơn với những 
hậu quả nhân đạo sâu sắc. Trong 6 tháng qua, số người tị nạn đã tăng 
gấp đôi từ 1 triệu lên đến 2 triệu người. Một nửa trong số những người tị 
nạn là trẻ em”. Vì vậy, “cả một thế hệ  trẻ em sẽ bị chết.” 
Đức Hồng Y cho biết thêm: “1/3 dân số vẫn còn đang ở Syria,- khoảng 7 
triệu người , cần hỗ trợ nhân đạo.” Và đã có hơn 100.000 người bị giết.” 
 
ĐTC Phanxicô nhận chiếc xe gần 30 năm tuổi của một cha sở gửi 
tặng 
Người ta chẳng lạ gì chuyện hãng xe nổi tiếng thế giới Mercedes dâng 
tặng các Đức Giáo hoàng những chiếc xe đắt tiền của hãng mình, nhưng 
chuyện một cha sở dâng tặng Đức Giáo hoàng một chiếc xe đã qua sử 
dụng gần 30 năm với 300.000 km ghi trên đồng hồ thì quả là chuyện xưa 
nay hiếm, nếu không muốn nói là chưa bao giờ có. 

Vị cha sở trong câu chuyện này là Cha Renzo Zooca, Linh mục Quản xứ 
họ Thánh Lucia thành Pescantina ở thành phố Verona, miền Bắc Ý, và 
chiếc xe vừa nói là chiếc Renault 4 đời 1984, với bảng số đăng ký Ý 
Verona 779684. 

Vị linh mục tuổi thất thập cổ lai hy này đã làm cha sở của một giáo xứ 
vùng ngoại ô của giới lao động của Saval ở Verona và đã sáng lập ra 
Hợp tác xã Ancora, nơi cung cấp việc làm và hỗ trỡ cho nhiều người 
dân. Ngài cũng là người đã mạnh mẽ đấu tranh chống lại những kẻ buôn 
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bán ma tuý đang huỷ hoại đời sống của các thanh niên trong giáo xứ của 
ngài bất chấp những lời dọa giết. Dù có lần ngài đã bị chúng đâm bằng 
dao nhưng điều đó không hề làm suy tổn tinh thần của ngài: “Tôi muốn 
là hiện thân của khu chung cư trong giáo xứ ngoại ô đó vì giáo xứ đó 
chính là cuộc đời của tôi. Tôi đã sống 25 năm ở đó. Anh tôi và tôi đã 
sống trong căn nhà 9 tầng và tôi thường nói đùa rằng nhà xứ của tôi cao 
nhất nước Ý.” 

 
 
Cha Renzo đã dùng chiếc xe 800 phân khối, 30 mã lực, ít tốn xăng đó để 
lên xuống vùng ngoại ô, thăm viếng các khu vực ngoài giáo xứ và tham 
gia nhiều hoạt động: những cuộc trại hè của trường, những cuộc diễn 
thuyết, các trung tâm, thung lũng Aosta, Dolomites, Roma… Cuối cùng 
chiếc xe của  ngài đã đạt đến con số 300.000 km trên đồng hồ” và ngài 
quyết định cho nó “nghỉ hưu”. 

Cha Zocca đã quyết định làm một việc mà có lẽ chẳng có cha xứ nào 
dám nghĩ và dám làm đó là viết thư cho Đức Thánh Cha Phanxicô để 
chia sẻ về kinh nghiệm đời linh mục của mình và tặng Đức Thánh Cha 
một món quà: chiếc Renault 4. Đức Thánh Cha đã gọi điện cho vị linh 
mục lúc 10 giờ 19 phút sáng ngày 10-8. 

“Tôi đã hỏi ngài rằng liệu ngài có muốn nhận chiếc xe đó không”, Cha 
Zocca kể. 
“Cha có chắc không? Có thật cha muốn tặng tôi chiếc xe đó không? Có 
lẽ cha nên cho người nghèo thì tốt hơn chăng?” - Cha Zocca hào hứng 
kể về những câu hỏi mà Đức Giáo hoàng hỏi cha qua điện thoại. 

Vị linh mục già kể ông đã nói với Đức Thánh Cha rằng “chiếc xe đó 
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đã làm rất nhiều việc cho người nghèo rồi và nay đã đến lúc nó đến với 
Đức Thánh Cha. Ngài hỏi tôi ‘cha có chiếc xe khác chưa?’ Khi tôi nói 
tôi đã có một chiếc xe mới, Đức Thánh Cha đồng ý. Chúng tôi thoả 
thuận là tôi sẽ chuyển chiếc Renault cho ngài vào ngày thứ bảy ngày 7-
9, ngày canh thức cầu nguyện cho hoà bình ở Syria”. 

Trước khi chiếc xe được gửi tặng Đức Thánh Cha, nó đã được đại tu và 
tân trang rất đẹp. Sau đó, nó được chuyển đến Vatican trên một chiếc xe 
đầu kéo. Cha Renzo và 100 khách hành hương hộ tống bằng xe buýt. 

Khi được biết chỉ có một nửa trong số những khách hành hương được 
phép vào Vatican để chứng kiến giây phút tặng xe và những người còn 
lại phải ở bên ngoài, Đức Thánh Cha đã nói: “Chúng ta đi thôi”. Sau đó, 
ngài cùng một số người trong chúng tôi bước lên chiếc Renault. Tôi 
không thể tả hết niềm hạnh phúc của 50 anh chị em trong giáo xứ thế 
nào khi họ trông thấy chiếc Renault tiến đến và Đức Thánh Cha bước ra 
ngoài - Cha Renzo phấn khởi cho biết. 

Từ khi đảm nhận sứ vụ Thánh Phêrô cách đây 6 tháng, Đức Phanxicô 
vẫn duy trì phong cách sống gần gũi, giản dị và thân thiện của Đức 
Hồng y Bergoglio ngày nào. Phải chăng “phong cách sống mở” này của 
Đức Giáo hoàng là dấu hiệu đáng mừng về một Giáo Hội đang mở ra 
hơn nữa với thế giới và con người, nhất là những người nghèo và đau 
khổ. 
Việt Nam: Các chức sắc tôn giáo lên tiếng về vụ Mỹ Yên 

RFI/ Hôm nay, 10/09/2013, một số chức sắc đại diện cho Công giáo, Tin 
Lành, Cao Đài và Phật Giáo Hòa Hảo đã công bố Bản Lên Tiếng về vụ 
việc tại Giáo xứ Mỹ Yên, thuộc Giáo phận Vinh. 

Trong Bản lên tiếng này, các chức sắc tôn giáo nói trên, trong đó có ông 
Lê Quang Liêm, Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo và linh mục Phêrô Phan 
Văn Lợi, hiệp thông với Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, Giám mục 
Giáo phận Vinh và toàn thể giáo phận này, nhất là với các nạn nhân giáo 
xứ Mỹ Yên trong vụ đàn áp ngày 04/09/2013. Họ chỉ trích chính quyền 
tỉnh Nghệ An đã không có thiện chí giải quyết vụ việc ngay từ đầu, mà 
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còn rắp tâm trả thù giáo dân. 

Các chức sắc tôn giáo ký tên vào Bản Lên tiếng nhắc lại là sau nhiều 
ngày giáo dân Mỹ Yên đòi trả tự do cho hai người bị bắt trái phép là 
Ngô Văn Khởi và Nguyễn Văn Hải, chủ tịch xã Nghi Phương đã viết 
giấy cam kết sẽ thả hai người vào chiều ngày 04/09. Thế nhưng, vào 
hôm đó, khi giáo dân đến đón hai người bị bắt, thì đã bị hơn 500 công 
an, dân phòng, côn đồ… trang bị thuốc nổ, hơi cay, lựu đạn khói, chó 
nghiệp vụ xông vào tấn công. Nhiều người đã bị bắt về đồn. Ít nhất 30 
người bị thương, trong đó có cả phụ nữ và thiếu niên, một số nạn nhân 
còn trong tình trạng nguy kịch tính mạng. 

Theo các chức sắc Công giáo, Tin lành, Cao Đài, Phật Giáo Hòa Hảo, 
đây “vừa là hành vi dối trá lật lọng, vừa là hành vi bạo lực trấn áp, vừa 
là hành vi tàn nhẫn ác độc” của chính quyền tỉnh Nghệ An. Bản lên 
tiếng của các chức sắc tôn giáo cũng lên án việc các báo đài ở Nghệ An 
đã có nhiều bài báo “sai sự thật”, “nhằm đầu độc công luận” về vụ Mỹ 
Yên. 

Tòa Giám mục Xã Đoài ( Giáo phận Vinh) trong văn thư đề ngày 07/09 
gởi đến Báo Nghệ An đã phản đối báo đài Nghệ An xuyên tạc sự thật về 
vụ Mỹ Yên. Nhưng Báo Nghệ An hôm nay đã đăng trên mạng bài trả lời 
văn thư của Tòa Giám mục Xã Đoài, khẳng định những thông tin mà 
báo này đăng tải là “hoàn toàn chính xác, đúng sự thật”, cho nên họ 
không có nghĩa vụ đính chính những thông tin đã đưa. 

  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 
Thư ngỏ của cha xứ Tom Burdick về QUỸ XÂY DỰNG THÁNH 
ĐƯỜNG 
Ông bà anh chị em rất thân mến trong Đức Kitô, 
Chúng ta là một cộng đồng tín hữu, qua Bí tích rửa tội chúng ta đã hứa 
phục vụ Thiên Chúa, Hội Thánh, và nhân loại qua lời cầu nguyện, hỗ 
trợ tài chánh và làm việc truyền giáo. 
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Như những hiện thân sống động của Chúa Kitô giữa thế giới ngày nay, 
đức tin của chúng ta phải được thể hiện trong cộng đồng của chính 
chúng ta. 
Một ân nhân ẩn danh đã đóng góp rất hào phóng $50,000 cho Quỹ xây 
dựng Thánh Đường. Tuy nhiên sự dâng cúng này là "Matching 
donation"; có nghĩa là Giáo Xứ Chân phước Têrêxa Calcutta sẽ chỉ 
nhận được tài trợ này nếu phía chúng ta cũng dâng cúng được $50,000. 
Hơn bao giờ hết chúng ta cần phải nỗ lực chung tay góp sức để nâng 
cao số tiền dâng cúng trong khoảng thời gian từ 26/8 đến 26/9/2013. 
Không một ai theo Chúa Kitô có thể đứng riêng rẽ một mình. Chúng ta 
được kết nối với nhau trong Chúa Kitô. Là một thành viên của cộng 
đồng Công Giáo, sự dâng cúng của bạn nhiều hay ít, tiền ngàn hoặc tiền 
trăm không thành vấn đề, nhưng nó đáng giá vì đó là tặng phẩm của 
chính bạn. 
Nhiều người trong giáo xứ đã cam kết sẽ dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng 
Thánh Đường trong suốt một năm một số tiền nào đó, nhưng nếu bạn 
chưa cam kết bạn có thể thực hiện theo một cách thức khác. Một cách 
rất đơn giản là lấy một phong bì màu xanh được đặt ở cuối Nhà Thờ và 
đóng góp tuỳ theo khả năng tài chánh của gia đình bạn. 
Quý ông bà anh chị em có thể giới thiệu các nhà hảo tâm, bạn bè không 
thuộc Giáo Xứ chúng ta nhưng muốn dâng cúng cho Quỹ Xây Dựng 
Thánh Đường Chân Phước Teresa Calcuta. Chúng ta có một uỷ ban hỗ 
trợ và bảo đảm cho những số tiền dâng cúng này.  
Chân thành cảm ơn quý ông bà về mọi sự dâng cúng. Cha luôn cầu 
nguyện cho mọi người. Xin quý ông bà anh chị em cũng nhớ đến cha 
trong lời kinh nguyện. 
Nếu có thắc mắc và đóng góp ý kiến, xin vui lòng gọi cho cha. 
 
Cha xứ Tom Burdick. 
951.325.7707 

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2013 -2014 

Khai giảng: 15/9/2013 

Lớp học tổ chức vào các ngày CN trước Thánh Lễ từ 11:45 AM – 1:30 
PM 
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Nhận các em từ 6 tuổi trở lên.  

Chương trình học:  

_ 11:45 – 12:30: học Việt Ngữ 

_ 12:45 – 1:30  : học Giáo Lý 

Liên hệ: Thày Trí: 951.795.0120 & Cô Liên: 951.368.8664 

VƯỜN ADONG & EVA 

Tôi như rơi vào hố sâu 

Tôi như rơi vào hố sâu khi em gái của chồng mình thổ lộ : "Trái tim em 
đóng băng, không thể run lên với bất cứ người đàn ông nào? Nó chỉ có 
thể bồi hồi trong lồng ngực và neo lại ở mỗi một người, là ai không lẽ 
chị không hề cảm nhận được sao?"… 
Tôi và Hoa là bạn học với nhau từ thời cấp hai. Hoa là một người con 
gái đẹp nhưng rất lạnh lùng, kiêu kỳ với tất cả mọi người. Nhưng với 
riêng tôi thì lại hoàn toàn khác. 
Vì rất thân với nhau, mỗi lần càu nhàu hay giận ai, Hoa lấy xe chạy vèo 
đến gặp tôi, xả hết bực dọc trong lòng cho tôi nghe. Bù lại, những lúc 
rảnh, tôi cũng thường sang nhà Hoa để "tám" đến hết những chuyện 
trên trời dưới đất mới thôi. Điều lạ là tôi chẳng thấy chàng trai nào bên 
cạnh Hoa. Có lẽ là do Hoa rất lạnh lùng, thờ ơ với con trai. 
Khác hẳn với em gái của mình, anh trai Hoa lại rất dịu dàng và thân 
thiện. Ngay lần đầu tiên gặp lúc anh vừa mới đi du học nước ngoài trở 
về, tôi đã nhận ra mình thích anh. Rồi tôi và anh gặp nhau thường  
xuyên hơn. 
Biết chuyện, Hoa tìm cách tránh mặt tôi. Ở Hoa có một nỗi buồn gì đó 
hoặc một tâm sự gì đó được giấu kỹ trong lòng không cho ai biết. Một 
hôm Hoa hẹn gặp riêng tôi, nghiêm nghị nói: "Bồ hãy suy nghĩ cho kỹ 
trước khi đến với anh trai của mình nhé". Giọng điệu và ánh mắt của 
Hoa khiến tôi có cảm giác hình như Hoa không muốn tôi làm chị dâu. 
Nhưng rồi tôi và anh Hoa cũng đến với nhau. Sau đám cưới, tôi về sống 
chung một nhà với Hoa. Những ngày đầu, Hoa vẫn cố tình né tránh tôi 
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nhưng dần dà sau đó, Hoa vui vẻ hơn, bớt u buồn, thậm chí hay tìm 
cách gần gũi với tôi hơn. Nhưng Hoa vẫn không lấy chồng. 
Từ lúc về ở chung tôi chưa bao giờ thấy Hoa dẫn người đàn ông nào về 
nhà, dù chỉ là bạn bình thường. Trái lại, sau ngày làm việc, Hoa dành 
hết thời gian cho gia đình, chính xác là cho tôi. Thường khi đi làm về, 
Hoa ôm chầm lấy tôi rồi hôn một cái chẳng ngại ngùng gì. Có khi còn 
bình thản ngồi vào lòng tôi ngay tại  phòng khách xem ti vi. Nói thật, 
thân và sống với nhau bao nhiêu năm rồi nhưng tôi vẫn có phần dị ứng 
với điều này. Tôi có nhắc nhở về sự đụng chạm thì Hoa lại cười hề hề: 
"Tại em quý chị nên mới thế!". Có lần khác vào phòng tôi hứng chuyện, 
Hoa còn vô tình đòi ngủ chung với chị dâu, báo hại anh trai phải đi tìm 
chỗ khác mà ngủ… 
Sau bao nhiêu chuyện như thế, mọi người nghiêm khắc góp ý, Hoa có 
giữ chừng mực. Nhưng chỉ  được một thời gian ngắn, đâu lại vào đấy. 
Bi kịch thật sự chỉ bắt đầu từ một đêm đông rét mướt, chồng tôi đi công 
tác, còn Hoa trở về nhà trong trạng thái say xỉn và vô tình đột nhập vào 
phòng tôi. Bị mất giấc ngủ, bực mình tôi hét lên: "Sao suốt ngày em chỉ 
biết lo chơi bời thế, không biết rằng ba mẹ đang sốt ruột về chuyện 
chồng con của em sao?". Hoa lè nhè đáp : "Em có muốn như vậy đâu 
chứ. Nhưng tại sao trái tim em đóng băng, không thể run lên với bất cứ 
người đàn ông nào? Nó chỉ có thể bồi hồi trong lồng ngực và neo lại ở 
mỗi một người, là ai không lẽ chị không hề cảm nhận được sao? Em 
biết là mình đã sai khi cứ mải miết chạy theo ảo ảnh mà mãi mãi không 
thể nào thuộc về mình…".  
Tôi như đang rơi xuống một cái hố sâu khi em chồng nói yêu mình. Tôi 
cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết sự chơi vơi, chênh vênh về sự luyến 
ái của Hoa và hiểu ra vì sao bao năm nay Hoa vẫn không chịu lấy 
chồng. 
Tôi trở nên hoảng sợ. Trong suy nghĩ của tôi, chúng tôi mãi mãi vẫn là 
chị dâu em chồng, là hai đường thẳng song song, chỉ ở cạnh nhau, 
nương tựa vào nhau nhưng không thể là giao điểm được. 
Tôi phải làm gì đây? Có nên tiếp tục sống chung trong một mái nhà?  
HiềnThu  
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Duyên Anh Tình Em 
Cả tuần nay, khoảng chừng năm giờ chiều khi tôi sửa soạn đóng cửa văn 
phòng đi về thì một phụ nữ trẻ, người Mỹ, dẫn hai đứa bé, một gái, một 
trai, cả hai đều giống con lai đi ngang qua văn phòng tôi. Tôi chào hỏi 
qua loa, nháy mắt mỉm cười với hai đứa bé rồi ra về. Văn phòng của tôi 
nằm gần thang máy trên lầu thứ năm của bệnh viện nên người qua kẻ lại 
thăm viếng thân nhân là chuyện thường. 
Một bữa tôi đi họp về sớm, khi trở lại văn phòng thì thấy người đàn bà 
đã đứng đó với hai đứa bé, trên tay bà ta cầm một cái khay nhựa lớn bọc 
giấy bạc bên ngoài.  Dường như bà ta có ý chờ đợi tôi nên khi tôi đến 
mở cửa văn phòng thì bà ta cười tươi tiến tới và nói: 
- Tôi làm chả giò biếu nhân viên của cô vì họ tận tụy săn sóc cho Mimi. 
Nói xong bà ta mở tấm giấy bạc, trong khay đó sắp thứ tự những cuốn 
chả giò vàng rực, thơm ngát và bà ta mời tôi nếm thử. Tôi lịch sự từ chối 
nhưng lại khen: 
- Bà học ở đâu mà làm chả giò khéo quá vậy? 
Bà ta nhoẻn miệng cười: 
- Tôi lấy chồng Việt Nam nên món gì cũng làm được hết 
Bây giờ tôi mới hiểu sao hai đứa bé kia có làn da mịn màng màu hơi 
ngăm ngăm ửng hồng, đôi mắt tròn xoe đen lánh, và mái tóc mày hung 
hung nâu.  Hai đứa bé chừng bốn năm tuổi và có những nét xinh đẹp 
giống nhau. Nhìn hai đứa bé dễ thương tôi buột miệng: 
- Hai cháu xinh xắn qúa 
Người đàn bà trả lời rất tự nhiên: 
- Ba của chúng nó rất đẹp trai cô ạ 
Đúng là người Mỹ, họ ăn nói rất thật tình. Tôi nhìn kỹ người đàn bà 
trước mặt, bà ta có lẽ chừng ngoài ba mươi, vóc dáng mảnh mai với mái 
tóc vàng óng ả buông ngang vai, khuôn mặt đẹp như Delena, cô ca sĩ  có 
một dạo hay hát trên Thúy Nga Paris. Tôi lại khen: 
- Gia đình bà như vậy quá hoàn toàn. 
Tôi bất chợt bắt gặp một nỗi muộn phiền trong đôi mắt xanh biếc khi bà 
ta  thở dài: 
- Nếu Mimi được khỏe thì chúng tôi thật là hạnh phúc. 
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Tôi đoán Mimi là một trong những bệnh nhân đang nằm trên lầu của tôi 
làm, mới chợt nhớ ra nãy giờ mình chưa hỏi thăm gì về người nhà của 
bà ta hết. Tôi lật đật hỏi tới: 
- Xin lỗi bà, cô Mimi đang nằm ở phòng nào? 
Bà ta xua tay: 
- Xin cô cứ gọi tôi là Melissa. Mimi nằm phòng 554, Thôi xin phép cô 
tôi đưa hai cháu vào thăm vì mấy ngày nay Mimi nằm trong phòng nóng 
(hot room) nên chúng tôi chỉ đứng ngoài không vào thăm được. Hôm 
nay thì điều trị xong rồi nên hai đứa bé chắc rất mừng khi được ôm 
Mimi. 
À thì ra thế, thân nhân của Melissa nằm trong cái “phòng nóng” đó. 
Thường thì tôi hay đi thăm viếng và theo dõi những bệnh nhân hằng 
ngày, nhưng lại hay tránh những “phòng nóng” vì sự giới hạn tiếp xúc 
trong khi bệnh nhân đang chữa trị. Tôi cám ơn Melissa đã nhớ tới nhân 
viên của tôi và làm cho họ món ăn đặc biệt này. Tôi cũng đưa cho 
Melissa tấm business card và dặn là nếu cần gì cứ cho tôi biết, và cũng 
hứa là hôm sau sẽ trở lại thăm Mimi. 
Tôi cầm khay chả giò đi vào phòng giải lao của nhân viên và không cần 
giải thích, tất cả những y tá đang làm việc đều biết món ăn ngon này là 
do Melissa làm vì có lẽ đây không phải là lần đầu tiên cô ta đem chả giò 
cho họ. Tôi nói với cô y tá Lisa là Melissa đang đưa hai đứa bé vào thăm 
Mimi. Lisa hoảng hốt la lên: 
- Không được đâu, Mimi đang ói mửa tùm lum vì vừa uống xong thuốc 
xổ. 
Nói xong cô ta lật đật chạy ra hành lang đi theo Melissa. Chỉ vài phút 
sau cô ta hai tay dắt hai đứa bé trở về phòng giải lao. Lisa nói với tôi là 
mấy cô y tá ở đây thường trông chừng hai đứa bé giùm cho Melissa 
trong lúc cô ta thăm viếng Mimi vì có lúc Mimi bệnh nặng và rất đau 
đớn nên Melissa không muốn cho chúng nó vào chứng kiến cảnh đó. 
Hai đứa bé ngoan ngoãn ngồi trên ghế xem phim hoạt hoạ. Đứa bé gái 
buồn buồn nói với em nó: 
- Không được thăm Mommy Mimi rồi 
Tôi nghe con bé nói như thế thì lại nghĩ, hoá ra hai đứa bé này là con 
của Mimi. Tôi xoa đầu con bé và trở về văn phòng xem hồ sơ của Mimi. 
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Thời buổi điện tử tối tân, tất cả những tài liệu về bệnh nhân đều nằm 
trong máy vi tính, chỉ cần đánh tên vào là tôi đã có thể đọc được về bệnh 
tình cũng như tiểu sử của bệnh nhân. Dĩ nhiên, không phải ai cũng có 
thể làm như thế được, chỉ có nhân viên như chúng tôi mới có quyền xem 
hồ sơ của bệnh nhân thôi. 
Mimi Phạm năm nay 35 tuổi, cô ta mắc bệnh ung thư cổ vòng tử cung 
(cervical cancer), cô ta đã từng chữa trị bằng chemotherapy hai lần rồi 
và lần này thì phải trị bằng Cesium Seeds. Thông thường khi chữa trị thì 
bệnh nhân phải vào phòng giải phẩu để cấy tạm (temporary implant) 
những ống nhỏ (rods) ở tử cung, sau đó bệnh nhân trở về phòng và 
những hạt Cesium sẽ được đặt (load) vào những ống nhỏ đó, Cesium là 
một nguyên tố, hình thức phóng xạ của chất này có hữu ích để chữa trị 
ung thư. 
Bệnh nhân khi điều trị bằng phương thức này thì phải nằm yên lặng, 
bằng phẳng trên giường, hoặc chỉ có thể ngẩng đầu lên chừng 30 độ (30 
degrees) thôi. Trong thời gian 48 tiếng đồng hồ, họ chỉ được ăn những 
thức ăn lỏng (clear liquids), và sẽ bị uống thuốc chống đi tiêu chảy (anti- 
diarrhea). Họ còn phải đặt thêm một ống vào đường tiểu (Foley catheter) 
để nước tiểu tự động chảy ra ngoài mà họ không cần phải di chuyển. Để 
tránh sự đau đớn và trấn an tinh thần, họ được chuyền thuốc giảm đau 
liên tục bằng máy qua một đường gân (PCA pump). Sở dĩ những người 
bệnh nhân này cần phải hết sức cẩn thận trong vấn đề di chuyển vì 
nguyên tố Cesium có thể rớt ra ngoài (perforate). Vì sự phóng xạ của 
nguyên tố (Cesium) cho nên bệnh nhân phải nằm riêng biệt trong một 
phòng riêng và hai phòng nằm phía hai bên cũng phải để trống 
(blocked). Những người săn sóc cho những bệnh nhân này đều phải đeo 
một miếng bảng rất nhỏ (radiation badge).  Mỗi khi tiếp xúc với bệnh 
nhân, cái miếng bảng nhỏ đó là cách để đo lường số lượng tích tụ từ 
những tia quang tuyến (ionizing radiation) trong khi săn sóc cho bệnh 
nhân. Vì những tia quang tuyến mãnh liệt đó nên phòng này được coi 
như là phòng nóng (hot room). Sau hai ngày thì những nguyên tố được 
giải tỏa (unload) và bệnh nhân bắt đầu đi đứng lại và phải uống thuốc xổ 
để tránh chứng táo bón. Có những người không quen với thuốc xổ nên 
họ lại ói mửa như tình trạng của Mimi hiện giờ. 
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Theo như sự liệt kê về lý lịch của Mimi thì nàng ta độc thân và thân 
nhân khi cần phải liên lạc lúc khẩn cấp là cô Melissa Phạm. Tôi đọc 
xong hồ sơ của Mimi thì cũng hơi thắc mắc về tình trạng của cô vì cô ta 
không có bảo hiểm (unfunded patient), và mấy cô làm về xã hội trong 
nhà thương đang xin giấy tờ cho Mimi được hưởng quyền lợi chính phủ 
dành cho những người nghèo hoặc vì sức khỏe yếu kém không thể đi 
làm  (Medicare/ Medicaid/SSI). Mimi mới có 35 tuổi còn rất trẻ, có 
nghĩa là sự tiên đoán về dư hậu bệnh (prognosis) rất là mỏng manh. Tôi 
nói thầm trong lòng là sớm mai vào làm chuyện đầu tiên là phải đến 
thăm Mimi trước. 
Sáng hôm sau khi vừa vào tới thì Melissa một lần nữa đứng một mình 
chờ tôi ở cửa văn phòng với nét mặt đăm chiêu. Tôi hỏi thăm về hai đứa 
bé thì Melissa cho biết là hai đứa đang ở nhà của ba chúng nó. Tôi mời 
Melissa vào văn phòng, vừa ngồi xuống ghế thì cô ta bỗng khóc oà lên. 
Tôi hốt hoảng nghĩ là đã có chuyện gì xảy ra cho Mini. Nhìn nét mặt của 
tôi, Melissa lau nước mắt và nói: 
- Tôi khổ tâm lắm cô ơi! Chồng tôi đang muốn bắt hai đứa con. 
Nghe Melissa nói tôi lại thắc mắc: 
- Melissa muốn nói là hai đứa bé tôi gặp hôm qua phải không? Tôi 
tưởng chúng nó là con của Mimi vì nghe chúng nó gọi Mommy Mimi. 
Melissa giải thích: 
- Mimi là cô của hai đứa bé. Cô có rảnh làm ơn vào giải thích cho Mimi 
biết về sự ăn uống dinh dưỡng như thế nào khi về nhà vì Mimi không 
hiểu tiếng Anh nhiều. Tôi cũng nhờ cô khuyên giùm chồng tôi… 
Melissa nói nửa chừng thì bỏ lửng, tôi không hiểu ý cô ta muốn nói gì 
và đang muốn tôi giúp đỡ chuyện gì. Dường như đoán được ý nghĩ của 
tôi, Melissa nghẹn ngào: 
- Thú thật với cô chuyện gia đình chúng tôi rất dài dòng, phức tạp… 
Melissa bắt đầu kể, cô ta và chồng là Hải lấy nhau được bảy năm. Hai 
người sống rất hạnh phúc mặc dầu Hải lớn hơn Melissa cả chục tuổi. 
Hải là người có học thức, chàng làm kỹ sư ở một cơ sở khá lớn trong 
tỉnh. Cách đây năm năm Hải bảo trợ cô em gái là Mimi qua Mỹ. Trong 
khi đó thì Melissa đang mang bầu đứa con đầu lòng bé Tina. 
Sự có mặt của Mimi trong đời sống của hai người là một may mắn cho 
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cả hai bên vì Mimi rất đảm đang. Suốt ngày Mimi ở nhà săn sóc cho 
Tina trong khi cả Hải và Melissa đi làm. Tối về thì Melissa chở Mimi tới 
trường học thêm Anh ngữ.  Khi thằng bé Tino ra đời thì hai đứa con của 
Hải và Melissa cũng là con của Mimi vì hai đứa quấn quít với Mommy 
Mimi cả ngày. Một năm trước đây Mimi mắc phải chứng ung thư, vì 
Mimi yếu sức nên Melissa phải ở nhà lo cho hai đứa bé và lo cho 
Mimi… 
Melissa ngừng kể, lau nước mắt và năn nỉ: 
- Tôi nhờ cô nói chuyện với Hải giùm tôi, anh ấy đang đau khổ và đang 
tức giận kinh khủng lắm… 
Melissa ngưng lời và khóc nức nở. Tôi lúng túng nắm lấy tay cô và 
không biết phải an ủi như thế nào vì tôi càng nghe Melissa nói, càng lẫn 
lộn vì không hiểu cô ta muốn nói gì. Melissa nhìn tôi e dè và chùng 
giọng tiếp tục câu chuyện: 
- Tôi ở nhà lo cho Mimi trong khi Hải tiếp tục đi làm, anh ấy cũng rất ưu 
tư  về bệnh tình của cô em gái. Nhà anh ấy chỉ có hai anh em, cha mẹ thì 
đã già nên họ chọn ở lại Việt Nam. Một bữa Mimi lên cơn sốt, mê sảng 
và la khóc um xùm, tôi sợ quá ôm chầm Mimi lại, cho uống thuốc và 
không dưng hôn Mimi rồi hai đứa tôi ôm nhau nằm ngủ. Từ đó, chúng 
tôi biết tình cảm của chúng tôi có với nhau là tình cảm của một đôi tình 
nhân. Phải nói là tôi rất bàng hoàng sau khi nghe Melissa kể, nhưng cố 
làm mặt tỉnh và càng nắm chặt bàn hai tay của Melissa như một sự trấn 
an.  Chuyện của Melissa khiến tôi nhớ đến câu chuyện của Rosie 
ODonnell, người điều chương trình “talk show” nổi tiếng. Gần đây 
Rosie và người yêu là Michelle Rounds vừa mới bí mật làm đám cưới 
trước khi Michelle lên bàn giải phẫu vì chứng ung thư. Khi đọc tin tức 
này tôi đã nghĩ đó chính là tình yêu chân thật giữa hai nhân chứng với 
nhau, tình yêu này có khác gì tình yêu giữa đôi trai gái. Tôi làm trong 
nghề khá lâu và đã từng chứng kiến tình yêu nồng nàn của những cặp 
tình nhân phái nam cũng như phái nữ với nhau. Nếu có ai nhìn thấy 
được sự săn sóc thương yêu và sự hy sinh, lo lắng cho nhau khi một 
trong hai người họ bệnh hoạn thì mới hiểu được họ đã biểu hiệu tình 
nghĩa vợ chồng rất mặn mà với nhau. Những cơ hội tiếp xúc với những 
người không ngại ngần bộc lộ tình cảm của họ như thế này đã tạo cho 
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tôi được một cái tính là không phán đoán một ai mà trái lại chấp nhận họ 
như những cá nhân khác thôi. 
Melissa xiết chặt tay tôi và năn nỉ: 
- Tôi biết cô là người có ảnh hưởng của cả hai nền văn hoá Đông Tây và 
là người có kiến thức nên tôi mới mạo muội tỏ bày tình cảnh  của tôi với 
cô và van xin cô hãy giúp nói chuyện giùm với Hải, anh ấy muốn từ 
Mimi, đòi ly dị với tôi và muốn bắt hai đứa bé. Tôi sẵn sàng chấp nhận 
sự ly dị, nhưng hai đứa bé là nguồn hạnh phúc của Mimi vì không biết 
Mimi còn sống được bao lâu. 
Chuyện Melissa nhờ làm tôi rất khó nghĩ vì tôi luôn chủ trương là không 
bao giờ dính dáng gì tới những chuyện riêng tư của bệnh nhân.  Melissa 
yêu cầu tôi làm một điều ngoài khuôn khổ, phạm vi làm việc của tôi 
nhưng trong thâm tâm tôi thì rất áy náy, không đành nghoảnh mặt. 
Melissa cho tôi số điện thọai của Hải và  rối rít cám ơn. Tôi đến phòng 
thăm Mimi, nhìn thân hình nhỏ nhoi, ốm yếu của Mimi dưới lớp mền 
dày tôi cảm thấy tội nghiệp và bứt rứt. Mimi đang bị sốt nên nằm mê 
man, khuôn mặt dễ thương của Mimi tái xanh và hơi thở thoi thóp dưới 
ống oxygen. Melissa đã về nhà, trong căn phòng trống trải đó tôi cảm 
thấy sự lạc lõng, chơi vơi của Mimi. Tôi nghĩ đến sự trôi nổi của một 
kiếp người và những mâu thuẩn trong đời sống với những đưa đẩy 
không lựa chọn. 
Tôi lưỡng lự, đắn đo về những lời năn nỉ của Melissa và sau cùng tôi gọi 
cho Hải. Tôi nói với Hải là tôi cần gặp anh để nói rõ về tình trạng của 
Mimi. Hải có vẻ ngập ngừng, nhưng cuối cùng bằng lòng gặp tôi ở một 
quán café gần bệnh viện. 
Khi tôi đến nơi thì người đàn ông chừng ngoài bốn mươi và qủa thật rất 
đẹp trai như lời Melissa tả đứng dậy ở một góc bàn trong quán café vắng 
chào tôi. 
Hải ăn nói rất từ tốn, lịch sự và chàng đã không do dự đi thẳng vào vấn 
đề: 
- Có lẽ chị đã hiểu rõ hoàn cảnh trái ngang của gia đình tôi. Tôi thật là 
rối trí. 
 Hải nhìn tôi rồi tiếp tục: 
- Chị có xem phim “Brokeback Mountain ” chưa, hoàn cảnh của tôi gần 
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giống như trong phim, chuyện chỉ khác người nạn nhân là vai nữ. Khi 
nữ tài tử Michelle Williams đóng vai người vợ chứng kiến cảnh chồng 
mình hôn người bạn trai cũ thì chị cứ tưởng tượng nỗi giận dữ và cay 
đắng của tôi khi bắt gặp sự âu yếm giữa Melissa và Mimi… 
Hải nói với tôi là anh không còn giận Mimi và Melissa nhưng chỉ trách 
mình là tại sao không cảm thấy được tình cảm của Melissa trong những 
năm chung sống với nhau.  Còn Mimi thì anh cũng không ngờ vì từ thuở 
nhỏ Mimi rất xinh đẹp và chưa bao giờ có những thái độ “thất thường” 
trong vấn đề tình cảm. Chuyện Mimi không có bạn trai và sống với cha 
mẹ cho tới lúc 30 tuổi thì cũng dễ hiểu vì cả nhà hy vọng là Mimi sẽ 
được bảo trợ đi Mỹ cho nên nàng không muốn vướng bận gia đình vì đó 
là một trở ngại cho việc xuất cảnh. 
Hải qủa là người hiểu biết và có kiến thức, anh nói với tôi quan niệm về 
sự đồng tính luyến ái, chúng tôi đồng ý đây là tính bẩm sinh nhưng vì xã 
hội qúa khắt khe nên phải đến một thời gian thật lâu, và gần đây khi 
những khuôn mặt nổi tiếng của Hollywood  mạnh bạo tiên phong phô 
trương sự lựa chọn “lệch lạc” về tình dục của họ thì xã hội mới dần dà 
chấp nhận. Hải mỉm cười : 
- Chị coi đó, ngay đến con gái ông phó tổng thống Dick Cheney mà còn 
có “vấn đề”, gia đình ông cũng phải chấp nhận thôi.  Mới đây cái tin sốt 
dẻo nhất là Anderson Cooper, người anchor của đài CNN cũng vừa ra 
khỏi bóng tối tỏ bày cuộc sống tình dục trung thực của mình.  Khi nghe 
tin tức này tôi không ngạc nhiên và không có ý nghĩ xấu gì về họ… 
Hải  nhìn qua song cửa sổ, một cái nhìn xa vắng. Tôi nghĩ Hải đang trấn 
an chính anh và đang tự đi tìm một tha thứ trong lòng nên tôi kiên nhẫn 
lắng nghe. Bỗng nhiên Hải bật cười: 
- Chuyện người ta thì mình sáng suốt lắm chị à, nhưng chuyện của tôi 
thì tôi tối mò. Tôi đã từng đi qua những giai đoạn hỷ, nộ, ái, ố, rốt cuộc 
thì rất hoang mang. Tôi đã đi bác sĩ tâm lý, khi không giải thoát được thì 
tôi đi thăm vườn Lộc Uyển của thiền sư Thích Nhất Hạnh để tìm cho tôi 
một tịnh tâm. Giờ đây tôi ngồi đây với tâm trí ngổn ngang, rối beng như 
mạng nhện. 
Tôi hỏi Hải là mối quan tâm nhất của anh hiện tại là gì thì anh lại hỏi 
tôi:     
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- Xin chị cho tôi biết rõ về tình trạng của Mimi. 
Trước khi đi gặp Hải tôi đã nói chuyện sơ với người bác sĩ của Mimi và 
ông cho biết là tình trạng của Mimi không được khả quan, có thể phải 
tiếp tục điều trị với những thuốc chống ung thư mạnh hơn, nhưng còn 
tùy thuộc vào sự  chịu đựng và phản ứng của cơ thể Mimi nữa. Dĩ nhiên 
tôi không thể khẳng định được định mệnh của Mimi với Hải cho nên tôi 
chỉ biết khuyên: 
- Mimi rất yếu từ thể xác đến tinh thần, chỉ có tình thương yêu của 
những người thân mới có thể giúp cô ta chống chỏi được những thử 
thách trước mặt của cơn bệnh trầm trọng. 
Dường như có giọt nước mắt đang làm ướt khóe mắt của Hải, anh cám 
ơn tôi và xin điạ chỉ email của tôi để tiện việc liên lạc. Tôi trở lại làm 
việc với một ưu tư nặng trĩu trong lòng. 
Hai ngày sau đó tôi nhận được email của Hải, anh gửi cho tôi vỏn vẹn 
mấy câu thơ: 
Như các đám mây trôi lang thang trên bầu trời 
Không gốc rễ, không nơi trú ngụ, không phân biệt 
Các ý tưởng nổi trôi trong tâm ta cũng thế 
Khi con nhìn thấy được Tự Tánh 
Thì mọi sự phân biệt đều chấm dứt 
 (Kinh DIỆU PHÁP ĐẠI KHÔNG THỦ ẤN, được truyền bởi vị Thánh 
Tăng Tây Tạng Tilopa (988-1069) 
Tôi tiếp tục đến thăm Mimi mỗi ngày, chỉ dẫn cho Mimi cách thức ăn 
uống bổ dưỡng và dặn dò phải tránh tiếp xúc nơi công cộng để tránh 
nhiễm trùng trong khi đang thời kỳ chữa trị với chemotherapy.  Một 
tuần sau thì Mimi đã khỏe hơn, ngày Mimi xuất viện tôi đã bật khóc khi 
thấy Hải đẩy chiếc xe lăn cho cô em gái, bé Tino ngồi trên lòng của 
Mimi, Hải đi ngang qua văn phòng tôi chào từ giã, Melissa và con bé 
Tina hớn hở đi phía sau. 
Khi nhìn hình ảnh của cả năm người khuất lần trong thang máy, tôi 
ngậm ngùi nghĩ đến sự chịu đựng của Hải và tự hỏi không biết sự hy 
sinh vô biên của anh có giữ được chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho gia đình, 
nhất là cho cuộc đời còn lại rất ngắn ngủi của cô em gái. 
Nguyễn Thị Huế Xưa 
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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 


