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TIN MỪNG CN XII TN C 
 
Lc 9, 18-24  
            
Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một 
mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, 
và Người hỏi các ông rằng: “Dân chúng 
nói Thầy là ai?” Các ông thưa: “Họ bảo 
Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ 
thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là 
một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống 
lại”. Người lại hỏi: “Còn anh em, anh em 
bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô thưa: “Thầy 
là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa”. Nhưng 
Người nghiêm giọng truyền các ông 
không được nói điều ấy với ai. Người bảo 
rằng: “Con Người phải chịu đau khổ 
nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng 
kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ 
ba sẽ trỗi dậy”. Rồi Đức Giê-su nói với 
mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ 
chính mình, vác thập giá mình hằng ngày 
mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng 
sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất 
mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được 
mạng sống ấy.” 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hai câu hỏi 
Mark Link 

. “Đức Giêsu là ai trong sự liên hệ với chúng ta? 

. Chúng ta là ai trong sự liên hệ với Đức Giêsu?” 

Một cậu bé 15 tuổi và người cha đang lái xe ngang qua một phi trường nhỏ 
trong một tỉnh lẻ ở Ohio. Bỗng dưng có một chiếc máy bay bị trục trặc, bay xà 
mặt đất rồi xoay tròn và đâm đầu xuống phi đạo. Câu bé la lên, “Bố ơi, dừng xe 
lại!” Một vài phút sau cậu bé lôi người phi công ra khỏi máy bay. Đó là thanh 
niên 20 tuổi đang học lái máy bay, đang thực tập cất lên và đáp xuống. Thanh 
niên này đã chết trong tay cậu bé. 

Khi về đến nhà, cậu đến ôm bà mẹ và khóc, “Mẹ ơi, anh ấy là bạn con! Hắn mới 
20 tuổi!” Tối hôm đó, cậu quá bàng hoàng đến độ không muốn ăn. Cậu vào 
phòng, đóng cửa lại và nằm thừ trên giường. Cậu bé đang làm việc bán thời gian 
tại một tiệm thuốc. Mỗi đồng kiếm được cậu dành dụm để học lái máy bay. Cậu 
nhất định có được bằng lái khi 16 tuổi. Cha mẹ cậu tự hỏi không biết tai nạn 
thảm khốc ấy ảnh hưởng thế nào đến con trai của họ. Liệu nó có bỏ học lái 
không, hay vẫn tiếp tục? Họ để cho cậu tự quyết định. 

Hai ngày sau, bà mẹ đem vào phòng cậu một ít bánh mới nướng. Trên mặt tủ 
quần áo bà thấy có cuốn nhật ký còn mở. Đó là cuốn nhật ký mà cậu đã gìn giữ 
từ khi còn nhỏ. Ngang qua đầu trang giấy có hàng chữ lớn, “Đặc Tính của Đức 
Giêsu.” Bên dưới là một chuỗi các đức tính: 

“Đức Giêsu thì không phạm tội; Người khiêm tốn; Người thương kẻ nghèo; 
Người không ích kỷ; Người gần với Thiên Chúa…”Bà mẹ thấy rằng trong những 
giây phút khó quyết định, cậu đã quay về với Đức Giêsu để xin sự hướng dẫn. 

Sau đó bà quay sang cậu con trai và nói, “Con quyết định gì về việc học lái máy 
bay?” Cậu nhìn vào mắt mẹ và nói, “Mẹ ơi, con hy vọng là bố mẹ sẽ hiểu cho 
con, nhưng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, con phải tiếp tục học bay.” 

Cậu trai đó bây giờ là ông Neil Armstrong. Và vào ngày 20-7-1969, ông là 
người đầu tiên đặt chân trên mặt trăng. 

Rất ít người khi xem biến cố lịch sử đó trên truyền hình đã không biết rằng một 
trong những lý do giúp ông Neil Armstrong đặt chân lên mặt trăng là Đức Giêsu. 
Họ không biết rằng chính nhờ Đức Giêsu mà ông đã có được sức mạnh cũng như 
sự hướng dẫn để thi hành một quyết định quan trọng thời niên thiếu đã giúp ông 
thành công đi trên mặt trăng. 
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Tôi thích câu truyện này vì nó trả lời cho câu hỏi của Đức Giêsu trong bài phúc 
âm hôm nay-”Các con nói Thầy là ai?”–trong một kiểu cách trả lời mà chúng ta 
ít thường được nghe. Cậu Neil Armstrong đã không trả lời câu hỏi ấy bằng cách 
nói với Đức Giêsu rằng, “Ngài là Con Thiên Chúa,” hoặc “Ngài là Đấng Mêsia,” 
hoặc “Ngài là Ngôi Hai trong Ba Ngôi Thiên Chúa.” Cậu đã trả lời câu hỏi ấy 
một cách đơn giản hơn.  

Cậu nói: “Ngài là một người không phạm tội. Ngài là một người luôn nghĩ đến 
người khác. Ngài là người thường quan tâm. Ngài là một người gần với Thiên 
Chúa.” Nói cách khác, với câu hỏi “Con nói Thầy là ai?” cậu Neil Armstrong 
không trả lời theo thần học. Cậu đã trả lời theo cảm nghĩ riêng tư. Cậu nhìn đến 
tâm hồn mình và diễn tả điều cậu cảm nghiệm được về Đức Giêsu trong cuộc đời 
mình. 

Mỗi người chúng ta cũng phải làm giống như vậy. Chúng ta phải trả lời câu hỏi 
của Đức Giêsu-”Con nói Thầy là ai?”-bởi nhìn vào tâm hồn chúng ta và diễn tả 
cảm nghiệm sống động hằng ngày của chúng ta đối với Đức Giêsu. Và cảm 
nghiệm đó thật khác biệt với mỗi người chúng ta. Vì đối với một số người, Đức 
Giêsu là một người mà chúng ta có thể quay về để xin được dẫn dắt khi chúng ta 
hoang mang. Với những người khác, Đức Giêsu là người mà chúng ta có thể 
quay về để xin sức mạnh trong những lúc bị thử thách. Còn với những người 
khác nữa, Đức Giêsu là người hiểu chúng ta, ngay cả khi chúng ta không hiểu 
chính mình. 

Và điều này đưa chúng ta đến phần thứ hai của bài phúc âm hôm nay. Nếu phần 
đầu của bài phúc âm là câu hỏi “Chúng ta cảm thấy Đức Giêsu như thế nào?” thì 
phần thứ hai đề ra câu hỏi “Đức Giêsu cảm thấy chúng ta như thế nào?” 

“Nếu ai muốn đến với tôi, họ phải… vác thập giá hàng ngày và theo tôi.” 

Những lời này của Đức Giêsu thách đố chúng ta phải tự hỏi mình, “Đức Giêsu 
cảm thấy chúng ta như thế nào? 

Ngài có cảm thấy chúng ta là các môn đệ của Ngài hay không?”Nói cách khác, 
chúng ta có vác thập giá hàng ngày của mình và theo Chúa không? Hay nói cách 
khác nữa-cách thực tế hơn-chúng ta có bắt chước Đức Giêsu trong cuộc sống 
hằng ngày không? 

Chúng ta có sống vì người khác như Đức Giêsu đã sống vì chúng ta hay không? 
– Chúng ta có phải là những người mà người khác có thể quay về để tìm được 
sức mạnh khi họ bị thử thách hay không? – Chúng ta có phải là những người mà 
người khác có thể quay về để được hướng dẫn khi họ hoang mang hay không? – 
Chúng ta có phải là những người mà người khác có thể quay về để được giúp đỡ 
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khi cần thiết hay không? – Chúng ta có phải là loại người như vậy đối với các 
phần tử trong chính gia đình của chúng ta hay không? 

SỐNG ĐẠO 
Một câu chuyện cảm động 

Để câu chuyện thêm rõ ràng, tưởng cũng cần nói thêm là vào thời điểm này, 
trong mục đích cạnh tranh giảm tiền vé tối đa, các hãng hàng không không còn 
serve thức ăn trên máy bay cho hành khách economy class (trừ business class 
hay first class và những chuyến oversea long hours) mà thay vào đó chỉ bán 
sandwich, snack dưới hình thức BOB (buy on board) những đồ ăn trưa. 

Tôi đặt hành lý vào hộc ở trên đầu ngồi rồi ngồi 
xuống ghế. Đây là chuyến bay dài làm tôi ước 
gì mình có một quyển sách hay để đọc trên phi 
trình. Có lẽ tôi cũng cần chợp mắt một chút. 

Vừa lúc trước khi máy bay cất cánh, một nhóm 
10 người lính trẻ men theo lối đi và ngồi hết vào 
chỗ trống rải rác còn lại. Chẳng có gì để làm, tôi 
bắt đầu gợi chuyện người lính ngồi gần nhất. 

 - Các cậu đi tới đâu vậy? 

 - Petawawa. Chúng tôi sẽ ở đó hai tuần để thụ huấn một chương trình huấn 
luyện đặc biệt rồi sau đó sẽ bổ sung tới A Phú Hãn. 

Sau khi máy bay cất cánh độ một tiếng thì tiếng loa thông báo là trên máy bay có 
bán thức ăn nhẹ đựng trong bao giá $5. 

Cũng còn lâu lắm chuyến bay mới tới phía Đông nên tôi quyết định mua một bao 
đồ ăn để vừa ăn vừa giết thì giờ. Khi tôi móc bóp lấy tiền thì chợt nghe một 
người lính hỏi bạn mình là có muốn mua thức ăn không. 

 -Không! Có vẻ như mắc quá đó. Bao lunch gì mà tới $5. Thôi tao ráng đợi tới 
căn cứ hẳn hay. 

Và anh lính trẻ gật gù đồng ý với bạn. 

Tôi đảo mắt nhìn chung quanh thì thấy mấy người lính khác cũng không có ý 
định mua gì cả mặc dù lúc đó cũng đã tới giờ ăn trưa rồi. Một ý nghĩ chợt đến 
trong đầu, tôi gọi người nữ tiếp viên tới đưa cho bà ta $50 và nói: 

- Xin bà vui lòng lấy thức ăn cho những người lính này. 

Người tiếp viên ngạc nhiên nắm chặt lấy tay tôi, qua đôi mắt long lanh ngấn lệ vì 
xúc động, bà ngỏ lời cám ơn tôi và nghẹn ngào: 
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- Con trai tôi cũng là một quân nhân đang chiến đấu tại Iraq. Nghĩa cử này của 
ông như đang dành cho nó vậy. 

Rồi bà xăng xái đi lấy 10 bịch đồ ăn trao cho tất cả các người lính trên tàu. Sau 
đó bà dừng lại chỗ tôi hỏi: 

- Thưa ông dùng gì ạ? Thịt bò, gà rất hảo hạng. 

- Xin cho tôi gà. 

Tôi trả lời bà ta trong một thoáng ngạc nhiên vì theo tôi biết hạng economy bây 
giờ chỉ có BOB thôi mà. 

Người nữ tiếp viên đi về phía trước của máy bay độ một phút sau đó trở lại với 
nguyên khay thức ăn nóng hổi dành cho hành khách vé hạng nhất, bà trịnh trọng 
nói với tôi: 

- Đây là tấm lòng tri ân nho nhỏ của những người trên chuyến bay này đối với 
ông. 

Sau khi ăn xong với tâm trạng sảng khoái nhẹ nhàng, tôi bước tới phòng vệ sinh 
ở phía sau cùng. Trên đường đi, một người đàn ông thình lình đứng lên chận tôi 
lại nói: 

- Tôi rất cảm phục việc ông làm, xin ông cho tôi được chia phần mà vui lòng 
nhận cho. 

Nói xong, ông ta dúi vào tay tôi 25 mỹ kim. 

Sau đó không lâu, viên phi công trưởng rời buồng lái vừa đi vừa nhìn số ghế ghi 
trên hộc hành lý, linh cảm khiến tôi thầm mong ông ta đừng kiếm tôi nhưng … ô 
kìa! Ông ta dừng lại ngay hàng ghế của tôi rồi cười thật tươi và chìa tay ra nói: 

- Tôi muốn được bắt tay ông. 

Cực chẳng đã, tôi mở dây an toàn đứng dậy bắt tay viên phi công trưởng. 

Với giọng hân hoan, ông ta nói lớn như để mọi người cùng nghe: 

- Tôi cũng đã từng là một quân nhân và cũng là phi công chiến đấu. Có một lần 
có người cũng mua cho tôi thức ăn. Điều đó thực sự thể hiện cả một tấm lòng tốt 
đẹp mà tôi không bao giờ quên. 

Cả một tràng pháo tay tán thưởng vang dội làm tôi đỏ bừng mặt vì mắc cở. 

Chỉ với một hành động nhỏ nhặt tầm thường của tôi mà đánh động lương tâm 
con người đến thế sao? 

Vì chuyến bay quá dài nên có một lúc, tôi phải đi bộ về phía trước để dãn gân cốt 
thì bỗng nhiên có một nam hành khách ngồi trên tôi độ sáu dãy đưa tay ra bắt và 
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để lại trong tay tôi cũng 25 mỹ kim. 

Bầu không khí trên chuyến bay thật nhẹ nhàng và chan hòa tình người cho tới 
khi máy bay hạ cánh. Tôi lấy hành lý và bắt đầu bước ra khi vừa tới cửa máy bay 
thì một người đàn ông chận tôi lại và nhét nhanh vào túi áo tôi một thứ gì đó 
xong ông ta vội vả bước đi mà không nói một lời. Lại thêm $25 nữa. 

Nếu tính ra, tôi chỉ chi có $50 mà bây giờ thu lại tới $75. Kiếm được $25 dễ 
dàng đến thế sao! À! Quên! Còn bữa ăn thiệt ngon miệng nữa chứ. 

Đúng là khi ta làm điều tốt thì không bao giờ lỗ lã cả. 

Tôi vui vẻ bước nhanh vào cửa phi trường thì thấy mấy người lính trẻ kiểm điểm 
nhân số để chuẩn bị về căn cứ. Tôi tiến tới trao cho họ 75 mỹ kim và nói: 

- Từ phi trường về tới trại phải khá xa. Mà bây giờ cũng đã tới giờ để dằn bụng 
một cái sandwich chứ. Trời Phật sẽ ban ơn cho các cậu. 

Mười người lính trẻ trong ngày hôm đó chắc đã rời chuyến bay trong tâm trạng 
yêu thương và kính mến những hành khách đồng hành. Tôi hăng hái bước tới xe 
với lời thì thầm nguyện cầu cho tất cả sẽ họ được trở về trong an bình. 

Những chàng trai nầy đã hy sinh tất cả cho quê hương mà tôi chỉ biếu họ có một 
vài phần ăn. Thật là quá ít ỏi nếu không muốn nói là chỉ trong muôn một. 

Nghĩ xa hơn nữa, những người cựu chiến binh đã từng đánh đổi cả cuộc đời khi 
viết lên chi phiếu trắng đề tên người nhận là “Hiệp Chủng Quốc” mà số tiền có 
thể lên đến chính sinh mạng của họ. 

Đó là một vinh dự tối cao lẽ ra cả đất nước phải dành cho họ nhưng than ôi! Có 
nhiều người đã không cần biết tới và bỏ quên họ. 

Riêng tôi thì đã làm xong. 
Nguyên Trần, Toronto 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Các nhà thần học Vatican công nhận phép lạ thứ hai của Đức Gioan 
Phaolô II 

EMTY (Vatican, 19-6-2013, CNA/EWTN) - Các 
nhà thần học tại Bộ Tuyên Thánh của Vatican đã 
phê chuẩn phép lạ thứ hai nhờ sự cầu bầu của 
Chân phước Gioan Phaolô II, làm cho việc tuyên 
thánh tiến gần hơn. “Việc tuyên thánh cho ngài chỉ 
cần sự chấp thuận của Uỷ ban gồm các hồng y và 
giám mục và chữ ký cuối cùng của ĐGH 
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Phanxicô”, hãng thông tấn ANSA của Ý đưa tin hôm 18-6. 
Trước khi Chân phước Gioan Phaolô II có thể được tuyên thánh, Thánh Bộ phải 
chính thức chấp thuận phép lạ và trình lên ĐGH Phanxicô. ĐGH Phanxicô sau 
đó sẽ ban hành và cử hành lễ tuyên thánh. 
Theo tin đã đưa, phép lạ được chứng nhận hồi tháng 4 bởi hai bác sĩ khi một 
trường hợp được chữa lành không thể giải thích được bằng thuật ngữ tự nhiên. 
Vào ngày 2-4, Đức ông Slawomir Oder, thỉnh nguyện viên án phong thánh cho 
vị Giáo hoàng quá cố, nói với CNA rằng phép lạ thứ hai đã được tìm thấy, “tôi 
đã chọn một số trường hợp và Bộ Tuyên Thánh đã chọn một trong các trường 
hợp mà họ đang thẩm định”. Bộ Tuyên Thánh nghiên cứu từng trường hợp một 
cách nghiêm ngặt, để xác định rằng không có giải thích nào mang tính khoa học 
về phép lạ có thể xảy ra và rằng có một mối liên hệ trực tiếp nhờ sự can thiệp của 
các vị thánh diễn ra trong trường hợp đó. 
Đức ông Oder nói với Nhật báo Avvenire của Ý rằng các phép lạ nhờ lời cầu bầu 
Chân phước Gioan Phaolô II diễn ra tại Ba Lan, Ý, Tây Ban Nha, Hoa Kỳ, 
Mexico, Colombia và Brazil. 
Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã phong chân phước cho Đức Gioan 
Phaolô II ngày 1-5-2011, sau khi Nữ tu người Pháp Marie Simon-Pierre được 
chữa khỏi bệnh Parkinson một cách kỳ lạ nhờ lời cầu bầu của ngài. 
Hãng thông tấn ANSA phỏng đoán rằng ĐGH Phanxicô có thể tuyên thánh cho 
Đức Gioan Phaolô II vào ngày 20-10-2013. 
Đức Gioan Phaolô II qua đời cách đây hơn 8 năm, ngày 2-4-2005. Kể từ khi ngài 
được phong chân phước, việc tưởng nhớ ngài được cử hành tại một số giáo phận 
vào ngày 22-10, ngày kỷ niệm ngài nhậm chức Giám mục Rôma. 

Yêu kẻ thù làm chúng ta trở nên giống Chúa Kitô 

Catholic Culture đưa tin, trong bài giảng Thánh Lễ hàng ngày Thứ ba, 18.6 vừa 
qua, Đức Thánh Cha Francis cho biết yêu thương kẻ thù là một trong những tình 
yêu khó khăn nhất nhưng cần thiết đối với những người theo Chúa Giêsu Kitô. 

Đức Giáo Hoàng nhận xét, điều này không phải dễ dàng, để yêu những người 
ghét mình, yêu những kẻ khủng bố, hoặc những người lợi dùng lao động  người 
nghèo và người già. Tuy nhiên, Ngài nói thêm, điều này chỉ đúng trong ý nghĩa 
rằng chúng ta trở nên nghèo khó như Chúa Giêsu từng nghèo khó. Trong sự 
nghèo khó đó người Kitô hữu tìm được sức mạnh. 

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các thành viên của cộng đoàn cầu 
nguyện cho kẻ thù của họ, xin Chúa thay đổi trái tim họ. Họ có một trái tim sắt 
đá, hãy cho họ một trái tim bằng xương bằng thịt, để họ có thể cảm thấy nhẹ 
nhõm và tình yêu. 
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Đức Giáo Hoàng đề nghị mỗi người cần tự chất vấn lương tâm thường xuyên 
rằng: “Tôi có nên cầu nguyện cho kẻ thù của tôi không?.” Nếu câu trả lời là có, 
Ngài nói, “Hãy cầu nguyện nhiều hơn nữa.” 

Đức Thánh Cha kêu gọi các nước giàu giữ lời hứa 

VATICAN - Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 20-6-2013 dành cho 400 tham dự 
viên khoá họp thứ 38 của Tổ chức Lương nông Quốc tế, ĐTC Phanxicô kêu gọi 
các nước giàu đừng viện cớ khủng hoảng kinh tế để không giữa lời hứa trợ giúp 
dân nghèo. 
Tổ chức Lương nông Quốc tế, gọi tắt là FAO, có trụ sở ở Roma, và buổi tiếp 
kiến đã diễn ra tại Sảnh đường Clementina trong Dinh Tông Toà. 
Lên tiếng trong dịp này, ĐTC ghi nhận có nhiều sáng kiến và những giải pháp 
khả thể để giải quyết tình trạng khó khăn về lương thực trên thế giới.  
Ngài nói: "Tôi biết rằng mức sản xuất lương thực hiện nay trên thế giới đủ cho 
dân chúng, nhưng vẫn có hằng triệu người đang chịu đau khổ và chết vì đói: đây 
thực là một gương mù. Cần phải tìm ra những phương thức để tất cả mọi người 
có thể được hưởng hoa màu ruộng đất, không những để tránh tình trạng hố chia 
cách ngày càng sâu rộng giữa người có nhiều và những người phải hài lòng với 
những vụn bánh, nhưng nhất là vì đòi hỏi của đức công bằng và nghĩa vụ phải 
tôn trọng mỗi người." 
ĐTC cũng cảnh giác: "Nhân vị và phẩm giá con người có nguy cơ trở thành trừu 
tượng, đứng trước những vấn đề như việc sử dụng bạo lực, chiến tranh, thiếu 
dinh dưỡng, tình trạng bị gạt ra ngoài lề, nạn vi phạm những quyền tự do căn 
bản, hoặc nạn đầu cơ tài chính, là tệ nạn trong lúc này đây đang ảnh hưởng trên 
giá cả lương thực, coi lương thực như mọi thứ hàng hoá khác, mà quên rằng mục 
tiêu đầu tiên của nó là nuôi sống con người." 
ĐTC nhấn mạnh thêm: "Cần chống lại những lợi lộc kinh tế thiển cận và lý lẽ 
quyền lực của một thiểu số, loại bỏ đa số dân chúng thế giới và gây ra nghèo đói, 
gạt ra ngoài lề, với những hậu quả làm băng hoại xã hội. Ngoài ra, cần bài trừ 
nạn tham ô hối lộ, tạo nên đặc ân cho một số người đồng thời gây ra bất công 
cho nhiều người." 
Sau cùng, ĐTC nhắc đến tấm gương người Samaritano nhân lành, cử chỉ của ông 
cứu giúp người bị thương không phải là một hành vi làm phúc bố thí, nhưng là 
trở nên một với người mà ông cứu giúp, chia sẻ số phận của ngừơi bị thương. 
ĐTC nhận định rằng tinh thần ấy cũng phải hướng dẫn công trình cải tổ các tổ 
chức quốc tế, trong đó có tổ chức FAO. "Cần vượt thắng thái độ dửng dưng hoặc 
nhìn sang phía khác, nhưng cần cấp thiết để ý đến những nhu cầu cấp bách hiện 
nay, với niềm tín thác rằng trong tương lai những kết quả của hoạt động có thể 
được chín muồi."   
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Ngôi thánh đường mới ở biên giới giúp hoà giải Seoul và Bình Nhưỡng 

Ngôi thánh đường sẽ được khánh thành và dâng 
hiến cho lòng nhân từ và sự cứu chuộc của Chúa. 
Bên trong có các bức khảm mô tả các vị tử đạo, do 
các hoạ sĩ ở miền bắc thực hiện. Đức TGM về hưu 
của Seoul cho biết toà nhà tượng trưng cho ước 
vọng hoà bình, thống nhất và hoà giải, làm phấn 
khởi người dân Hàn Quốc.  
EMTY (Seoul, 6-20-2013, AsiaNews, Joseph Yun 

Li-sun) - Một ngôi thánh đường mới được dâng hiến cho lòng nhân từ và sự cứu 
chuộc của Chúa, toạ lạc nơi biên giới ngăn cách hai miền Triều Tiên, sẽ được 
khánh thành vào ngày 25-6, đánh dấu dịp kỷ niệm 60 năm hiệp định đình chiến 
kết thúc cuộc chiến tranh làm chia cắt bán đảo Triều Tiên. Theo Hội đồng Giám 
mục Công giáo Hàn Quốc, ngôi nhà thờ mới “mong muốn trở thành một biểu 
tượng rõ ràng về ước vọng hoà bình và hoà giải trong nước”. 
Nơi thờ phượng này toạ lạc ở Paju, cách Thủ đô Seoul của Hàn Quốc 50 km về 
phía bắc. Thánh lễ Khánh thành sẽ được Đức Hồng y Nicholas Cheong Jin-suk, 
Tổng Giám mục về hưu của Seoul, cử hành. “Ngôi nhà thờ” - vị Giám mục nói - 
“tượng trưng cho ước vọng hoà bình, thống nhất và hoà giải, làm phấn khởi 
người dân Hàn Quốc”. Trong buổi lễ, “chúng tôi sẽ cầu nguyện cho những người 
đã bỏ mình trong chiến tranh và cầu xin Chúa ban cho chúng tôi sự thanh thản”, 
ngài nói. Linh mục Chánh xứ sẽ là Cha Lee Eun-hyung, Chủ tịch Uỷ ban Giám 
mục về Hoà giải Dân tộc Triều Tiên. 
Việc xây dựng toà nhà bắt đầu từ năm 1997, khi một nhóm người Công giáo 
chạy trốn khỏi Bắc Triều Tiên đã quyết định mua đất và tặng cho Giáo hội địa 
phương để xây dựng một “dấu hiệu của hy vọng và hoà bình”. Kể từ tháng 4-
2006, dự án được giám sát bởi Tổng Giáo phận Seoul, là đơn vị tài trợ cho công 
trình,. 
Bên trong thánh đường là những bức khảm (mosaics) của các hoạ sĩ thuộc Phòng 
Nghệ thuật Mansudae, có trụ sở ở miền bắc: chúng mô tả các vị tử đạo của Bình 
Nhưỡng và tỉnh Hoàng Hà (Hwanghae), là vùng chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi 
cuộc đàn áp tôn giáo. Ở bên ngoài được thiết kế dựa theo kiến trúc của Nhà thờ 
Chính toà Jinsadong, được xây dựng năm 1926 đã bị người cộng sản phá huỷ. 
Trung tâm Hoà giải Quốc gia ở bên cạnh nhà thờ do Cộng đồng Công giáo điều 
hành. Trong nhiều năm, trung tâm đã tiếp đón những người tị nạn chạy trốn chế 
độ Bình Nhưỡng của miền Bắc, cung cấp cho họ những khoá học để hoà nhập 
vào xã hội và tìm công ăn việc làm cho họ. Ngoài ra, các nhà truyền giáo mới tại 
đây cũng được đào tạo về đối thoại tôn giáo và giao thương với miền Bắc. 
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Lm. Matthias Hur Young-yup, Chánh Văn phòng Tổng Giáo phận Seoul, cho 
biết: “Điều quan trọng nhất mà Giáo hội Hàn Quốc có thể làm để giúp cho việc 
thống nhất đất nước là cầu nguyện và giáo dục. Nhiều năm qua, Uỷ ban đã dấn 
thân để hoà giải trong lĩnh vực giáo dục, nhằm giúp người dân Hàn Quốc hiểu 
nhiều hơn về người anh em của họ ở miền Bắc và từ đó làm giảm các trở ngại về 
thông tin liên lạc. Niềm hy vọng tốt nhất của chúng tôi là đối thoại.” 

VRNs (19.06.2013) Các giám mục Hoa Kỳ chấp thuận 9 triệu đô la trong 
quỹ chống đói nghèo 

CNA cho biết, chương trình xóa đói nghèo trong nước Mỹ của Hội Đồng Giám 
Mục Công Giáo Hoa Kỳ đã chấp thuận hơn 9 triệu đô la tài trợ để giúp xóa đói 
giảm nghèo và bất công trên khắp nước Mỹ. 

Ông Ralph McCloud, giám đốc Chiến dịch Công Giáo về phát triển con người, 
cho biết trong một tuyên bố ngày 17. 6 rằng, Người Công giáo nên tự hào về cơ 
hội này để tham gia trong việc tạo ra một sự khác biệt thực sự trong cuộc sống 
của người dân trong cộng đồng. 

Các khoản tài trợ gần đây đã được phê duyệt bởi các giám mục phục vụ trong 
các tiểu ban chiến dịch, trong một cuộc họp tháng Sáu tại San Diego, California 

Phân bổ trong năm nay, hơn 1,5 triệu USD sẽ cho Chương trình phát triển con 
người mới của Chiến lược quốc gia tài trợ, trong đó tập trung “về những vấn đề 
rộng lớn hơn trong phạm vi khu vực và đòi hỏi một phản ứng cộng đồng chuyên 
sâu hơn, đặc biệt là từ các cộng đồng Công Giáo “. 

Ngài McCloud giải thích rằng các khoản tài trợ “đại diện cho Giáo hội Công giáo 
và các giám mục Hoa Kỳ đứng trong tình đoàn kết với những quyết định không 
thể vào sự tuyệt vọng do nghèo phổ biến ở khắp nước. 

Ngài nói, Như mọi khi, chương trình Chiến Dịch Công Giáo về Phát Triển Con 
Người tiếp tục được hỗ trợ các nhóm cơ sở làm thay đổi thực sự, thúc đẩy công 
lý và phẩm giá con người, cung cấp các lựa chọn thay thế hy vọng cho những 
người trẻ, hỗ trợ các quyền của người nhập cư, và trao quyền cho doanh nghiệp. 

Đức Thánh Cha bổ nhiệm Giám mục Phụ tá cho Giáo phận Vinh và Hưng 
Hóa 
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GPVO - Ngày 15-6-2013, Văn phòng báo chí Tòa 
Thánh loan tin Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ 
nhiệm các Giám mục Phụ tá cho 2 giáo phận Vinh và 
Hưng Hóa. Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Viên, Tổng 
Đại diện Giáo phận Vinh, được bổ nhiệm làm Giám 
mục phụ tá giáo phận này với hiệu tòa Megalopoli di 
Proconsolare; và linh mục Alphongsô Nguyễn Hữu 
Long, thuộc tu đoàn Xuân Bích, Giám đốc Đại 
Chủng viện Huế, được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ 
tá Giáo phận Hưng Hóa, hiệu tòa Gummi di 
Bizacena. 

 
Chúng ta cùng hiệp ý dâng lời tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài vừa 
ban cho Giáo Hội Việt Nam, cách riêng cho hai giáo phận Vinh và Hưng Hóa. 

Đức tân Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Viên sinh ngày 08-01-1965 tại giáo xứ 
Hướng Phương, Quảng Trạch, Quảng Bình, Giáo phận Vinh. 

Từ 1987- 1992: Theo học tại Đại học Nông lâm - Huế, tốt nghiệp Cử nhân Khoa 
học Kinh tế. 

Ngày 14-10-1993: Vào Đại Chủng viện Vinh Thanh. 

Ngày 3-10-1999: Thụ phong linh mục. 

Từ 2000-2009: Tu nghiệp tại Học viện Công giáo Sydney (Australia), tốt nghiệp 
với học vị Tiến sĩ Thần học Tín lý. Trong thời gian du học, ngài cũng làm việc 
mục vụ cho cộng đoàn Việt Nam tại đây. 

Từ 2009: Được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc kiêm Giáo sư Tín lý tại Đại Chủng 
viện Vinh Thanh. 

Ngày 20-11-2010: Được bổ nhiệm làm Tổng Đại diện Giáo 
phận Vinh. 

Đức tân Giám mục Alphongsô Nguyễn Hữu Long sinh 
ngày 25-01-1953, theo học tại Tiểu Chủng viện thánh Gioan 
tại Đà Nẵng từ năm 1965 đến 1972 và Đại chủng viện Hòa 
Bình cũng tại giáo phận này từ năm 1972 đến 1978. Thầy 
Long thụ phong linh mục ngày 29-12-1990 thuộc giáo phận 
Đà Nẵng và gia nhập Tu đoàn Xuân Bích. 

Sau khi thụ phong linh mục, Cha Alphongsô Long đảm nhận 
các công việc sau đây: 

Từ 1990-1994: Phó xứ Tam Kỳ, Đà Nẵng. 

 

Tân Giám mục Phụ tá GP 
Vinh Phêrô Nguyễn Văn 

Viên 
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Từ 1994-1998: Theo học và tốt nghiệp Cử nhân Giáo luật tại Học viện Công giáo 
Paris, Pháp. 

Từ 1999-2001: Cha sở giáo xứ Hà Lam, Giáo phận Đà Nẵng 

Từ 2001-2003: Cha sở Trà Kiệu, Giáo phận Đà Nẵng 

Từ 2003-2011: Linh hướng và Giáo sư Giáo luật, Giáo sử và Huấn giáo tại Đại 
Chủng viện Huế. 

Từ 2011: Giám đốc Đại Chủng viện Huế. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
LỄ GIỖ CỤ GIUSE CAO VIẾT NGÂN 

Trân trọng kính mời Cha Quản Nhiệm Giuse Nguyễn Trọng, Bà Chủ Tịch 
và Ban Mục Vụ cùng toàn thể dân Chúa Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang bớt 
thì giờ quý báu đến tham dự lễ Giỗ một trăm ngày và cầu nguyện cho 
Cụ   Giuse Cao Viết Ngân, là thân phụ của chị Nguyễn Cao Ngọc Lan. 

Cụ Giuse Cao Viết Ngân 

sinh ngày 22-4-1916 tại Quất Lâm, Bùi Chu, Tỉnh Nam Định 

đã về với Chúa  ngày 14 tháng 3 năm 2013, tại Tiểu Bang Louisiana. 

Hưởng Thọ 97 tuổi. 

Thánh lễ cầu nguyện sẽ cử hành lúc 1:30 pm Ngày Chúa Nhật 23 tháng 6 
năm 2013 

Tại Nhà Thờ Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta (CĐ Đức Mẹ La Vang 
Winchester, Ca 92562 

Địa Chỉ: 36515 Briggs Rd, Murrieta, Ca 92562 

Sau thánh lễ trân trọng kính mời cha quản nhiệm, quý cha, quý sơ, bà Chủ 
Tịch, Ban Mục Vụ, quý vị quan khách, quý thân hữu cùng toàn thể Cộng 
Đoàn dân Chúa vui lòng bớt thì giờ rời gót ngọc đến tư gia chúng tôi để 
dùng bữa cơm thân tình. Sự hiện diện của quý cha và toàn thể quý vị sẽ là sự 
chia sẻ vô cùng quý giá cho Gia Đình chúng tôi. 

Thay mặt Gia Đình, xin chân thành Cảm Tạ quý Cha cùng toàn thể quý vị. 

 Nguyễn Minh Sang 

Địa chỉ: 32150 Jennifer Dr, Wildomar, Ca 92595 

Tel: 714 421-0388 
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Hướng dẫn đường đi từ Nhà Thờ: 

-Lấy 79 S. HWY (quẹo phải), 

-gặp Murrieta Hotspring St (quẹo phải) 

-gặp FWY 15 north, (quẹo phải),đi qua 3 EXT, 

-Ra EXT Bundy Canyon Rd gặp stop side (quẹo trái) đi qua 1 đèn 
xanh,đỏ,qua 1 stop side, 

-gặp đèn xanh đỏ thứ 2 quẹo trái ở đường Mission Trail đi qua 1 đèn xanh 
đỏ (khoảng 2000 feet) 

-gặp COMO St. quẹo trái, 

-gặp stop side quẹo phải ở Jennifer Dr,(thấy nhà 32150 bên tay trái) 

Y Phục nghiêm chỉnh khi tham dự Thánh Lễ 

Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, 
Texas đã nhắc nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự 
Thánh Lễ: 

Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là 
thời điểm của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thích hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc 
nhã nhặn đặc biệt khi tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, 
khi thi hành thừa tác viên Thánh Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 

Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về 
sự thiếu kính trọng và tôn kính Nhà Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng của 
Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và thiếu ý 
thức khi khêu gợi sự cám dỗ về đức khiết tịnh nơi người khác phái cùng 
tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ. 

Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự 
Thánh Lễ. 

VƯỜN ADONG & EVA  

"Để chị cài lại khuy áo ngực cho em!" 

Tôi hay sang chơi nhà anh chị hàng xóm của mình, bởi anh chị rất vui vẻ, 
nhân hậu. Anh chị đã cao tuổi nhưng vẫn ríu rít như đôi chim câu. Có hôm 
tối sang chơi thấy anh đang ngồi sửa lại chiếc áo khoác cho chị, tôi ngạc 
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nhiên nói: "Anh khéo tay thế!". Anh cười hiền. Chị nói: "Anh ấy nấu cơm 
ngon lắm đấy!". 

Cứ nhìn đôi vợ chồng cao tuổi này, tôi thấy họ thật may mắn. Họ được sống 
bên nhau hơn 50 năm rồi, thương yêu chăm sóc nhau tận tình chu đáo. Họ 
có những đứa con hiếu nghĩa, thành đạt. Con trai của anh chị mua nhà gần 
cha mẹ để tiện chăm sóc. Chị có người cháu gọi chị là bác cũng rất tận tâm, 
hàng tháng chu cấp tiền và sữa ăn kiêng cho chị vì chị bị bệnh tiểu đường. 
Chị kể cho tôi nghe vì sao gia đình, họ hàng lại quấn quít với anh chị như 
vậy. Càng tiếp xúc với anh chị, nhất là với chị, tôi càng quí mến bởi sự 
quan tâm và gần gũi của chị đối với mọi người sống quanh chị. 

Có lần chị sang chơi nhà tôi, hai chị em ngồi rủ rỉ nói chuyện. Tôi hỏi chị, 
sống với nhau hơn 50 năm chắc anh chị phải có bí quyết nào đó mới giữ 
được nhau, anh của chị là người thời trai trẻ chắc là đẹp trai, nhiều cô thích 
đấy. Chị cười và nói với tôi: "Em nói đúng lắm! Khá nhiều cô theo anh ấy. 
Nhưng chị bỏ qua, bỏ qua hết...". Tôi lại hỏi: "Thế chị không ghen à!". Chị 
cười, "Ai mà chẳng ghen nhưng ghen thế nào để khỏi xấu mặt chồng và làm 
cho họ tỉnh ra là cả một quá trình nghĩ suy khó khăn lắm em ạ". 

Tôi tò mò gạn hỏi mãi chị mới kể cho tôi nghe một tình huống khó xử của 
chị về mối quan hệ ngoài luồng của anh ấy. 

Anh chị cùng làm việc ở một cơ quan, anh là cán bộ quản lý, chị làm nhân 
viên ở phòng khác. Những lúc nghỉ trưa hoặc có việc gì đó của gia đình cần 
gấp, chị thường đến phòng riêng của anh để trao đổi. Phòng anh phụ trách 
có rất nhiều phụ nữ, già có, trẻ có, tính anh lại cởi mở, dễ gần nên cả phòng 
ai cũng quí. Với đặc trưng công việc của mình, nên phòng anh làm việc hầu 
như phải đóng cửa để khỏi ảnh hưởng đến phòng khác. 

Có một lần, việc gia đình cần có ý kiến của anh ngay nên chị vội vàng đến 
phòng anh. Chị gõ cửa, một lát sau mới thấy anh ra mở cửa. Chị bước vào 
phòng, thấy một người phụ nữ lạ khá xinh đang ngồi ở đó rất nghiêm chỉnh. 
Khi cô gái đứng lên chào chị, chị thoáng nhìn thấy mấy chiếc khuy áo ngực 
của cô cài sai vị trí khiến cho tà áo bị dúm lại. 

Chị tươi cười chào cô và nói thầm vào tai cô: "Để chị cài lại cho em khuy 
áo ngực, em cài sai rồi trông kỳ lắm!". Chị nói nhỏ nhưng tiếng của chị rất 
trong và rõ nên lọt vào tai người chồng. Mặt anh đỏ rực. Chị nhẹ nhàng 
giúp cô gái cài lại cúc áo. Cô ta ấp úng cám ơn chị rồi xin phép ra ngoài. 
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Chỉ còn lại hai vợ chồng, chị báo cho anh công việc của gia đình rồi bước 
ra khỏi phòng. 

Chị kể, lúc ấy, khi bước ra ngoài, tim chị như bị bóp lại, máu dồn lên mặt, 
chị chực ngã khuỵu xuống, lấy hết sức bình sinh, chị cố lê về phòng làm 
việc của mình và xỉu đi. Các chị trong phòng sợ quá đến nâng đầu chị dậy 
và pha nước đường gừng cho chị uống vì họ tưởng chị hạ đường huyết như 
những lần trước. Khi một chị sang phòng anh báo cho anh biết, anh hốt 
hoảng đưa chị về nhà. Về đến nhà, chị bảo anh: "Em không sao đâu anh, 
chắc em bị cảm thôi". Rồi chị vào bếp nấu cơm. 

Các con đi học về ríu rít ngồi vào bàn ăn. Chúng kể đủ chuyện ở trường cho 
bố mẹ nghe. Bữa ăn nào cũng vậy, thức ăn chẳng có nhiều nhưng các con 
rất vui vẻ ăn sạch nồi cơm mẹ nấu. Chị ngồi ăn cơm, nói chuyện với các 
con nhưng miệng đắng ngắt. Sau bữa cơm, mỗi đứa con mỗi việc, chúng tự 
giác làm không cần bố mẹ giục giã rồi vào bàn học bài. Chị vào phòng ngủ, 
lôi mấy chiếc áo đứt khuy của đứa con trai khâu lại cho nó, nhưng tay run 
rẩy mãi không tra được khuy áo, chị cứ trân trân nhìn vào những chiếc khuy 
áo. Chúng vô hồn nhưng lòng chị đau nhói. 

Anh bước vào phòng và khép chặt cửa. Chưa bao giờ hai anh chị lại cài 
chặt cửa như hôm đó, chị nói với tôi như vậy. Họ không nói với nhau câu 
nào. Chị kể, một lát sau anh quỳ xuống bên, giọng nhẹ chỉ có thể cho hai 
người nghe được: " 

Tha lỗi cho anh, hãy tha lỗi cho anh..." 

Anh chồng biết, với sự tinh nhạy của người vợ, anh thấy chị đã nghi ngờ 
anh. Chị vợ biết ngay anh có vấn đề với người đàn bà mà chị vô tình nhìn 
thấy mấy cái khuy áo ngực cài vội lệch chỗ. Và nữa, sự lúng túng của họ đã 
nói lên cái điều khiến cho người vợ nghi ngờ. Và rồi, để cảnh cáo họ, chị đã 
giúp cô gái cài lại những chiếc khuy áo ngực. Chỉ thế thôi, nhẹ nhàng mà 
thâm thúy, người vợ đã cho cô gái ấy một cái tát vô hình. 

Chị kể cho tôi nghe, chuyện xảy ra đã nhiều năm rồi, tất nhiên đấy chỉ là 
một trong những khó khăn mà vợ chồng chị phải đối mặt. Còn rất nhiều 
tình huống bi hài nữa mà chị không thể kể hết cho tôi nghe được. Khi chị 
sắp ra về, chị nói với tôi: " 

Chị đã bỏ qua, bỏ qua hết... Chị biết, anh ấy là người tốt và chị yêu anh ấy. 
Anh ấy biết lỗi của mình và cố gắng sửa. Còn các con nữa chứ, chị không 
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muốn những đứa con thiếu kính trọng bố nếu chị không biết kiềm chế những 
tức giận của mình. Song chị rất kiên quyết nói với anh, anh làm gì cũng nên 
nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con. Em có thể tha thứ cho anh nhưng các 
con thì không, chúng sẽ làm khác đấy". 
Có lẽ không người cha, người mẹ nào lại muốn mất đi hình ảnh tốt đẹp của 
mình trước con cái. Vì lẽ đó mà mỗi người làm cha mẹ, hiểu biết, có trách 
nhiệm với con đều cố gắng đến mức cao nhất để tránh những cám dỗ và lỗi 
lầm mà mình mắc phải. Bởi chẳng ai nắm tay được suốt đời, ít ai không mắc 
những sai phạm trên đường đời dài dằng dặc trong đời sống vợ chồng của 
mình. Chỉ có điều, hiểu được bản thân, hiểu được người bạn đời của mình để 
tha thứ, để điểu chỉnh, ứng xử hòa hợp thì mới mong có được cuộc hôn nhân 
trọn vẹn, một gia đình bền vững. 

CLO 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Những Người Tình Của Ba Tôi 

Tối thứ  Sáu nọ, khi bữa tiệc họp mặt đại gia đình đang rôm rả, mọi người 
đang sôi nổi bàn cãi về vận nước lâm nguy, Trung quốc ức hiếp, xâm lấn bờ 
cõi quê nhà, bỗng má tôi khều tay tôi, nháy mắt. Tôi theo bà vào phòng 
riêng. Sau khi khoá cửa phòng cẩn thận, má tôi thì thầm, vẻ mặt hết sức 
nghiêm trọng: 
- Tâm nè, hình như ba con có tình nhân ở Việt Nam. 
Tôi hốt hoảng: 
- Má nói gì vậy? Sao má lại nghĩ như vậy? 
- Ổng giấu tiền riêng đem gửi về bển. Chắc là nuôi tình nhân của ổng. 
- Sao má biết? 
- Hôm qua bà bạn của má gặp ổng trong cửa hàng gửi tiền về Việt Nam. Bả 
kể là hỏi ổng gửi cho ai. Ổng không trả lời, chỉ cười cười giả lả rồi lụi bụi đi 
ra, bộ tịch lấm la lấm lét, rất đáng ngờ. Con hiểu không? 
- Có thể ba con gửi cho họ hàng, bạn bè.  
- Nếu không mờ ám, mắc mớ gì ổng phải giấu diếm. Mắc mớ gì ổng không 
nói cho má biết. Mắc mớ gì ổng không minh bạch trả lời bà bạn của má? 
Con hiểu không? 
- Con không hiểu và cũng không tin. Ba con vốn nghiêm khắc, sống chuẩn 
mực. Ba con là người đàng hoàng. Ba con không có tính bay bướm lăng 
nhăng tình ái. Thêm nữa, ổng đã ngoài bảy mươi rồi. 
Má tôi thở dài: - Ừm… Biết đâu được? Con người 
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chứ đâu phải thần thánh. Ranh giới giữa yếu đuối và mạnh mẽ trong phần 
xác thịt rất mong manh. Hơn nữa, biết đâu ba con bị dụ dỗ mà sa ngã. Nghe 
có vẻ vô lý nhưng… biết đâu đó là sự thật?  Đã có những người đàn ông khi 
còn trẻ thì giữ được mình, nhưng lúc về già bỗng đâm ra trở chứng, hư hỏng. 
Con hiểu chưa? 
Lý lẽ của má khiến tôi giật mình: 
- Theo má, ổng bị sa ngã vào thời điểm nào? 
- Ừm... Có thể trong mấy lần ổng về Việt Nam thăm bà nội con. Rồi hồi bà 
nội con mất, ổng ở bển cả mấy tháng. Đàn ông là một thân xác mạnh mẽ bên 
ngoài một trái tim yếu đuối. Con hiểu chưa? 
Má tôi lại buông tiếng thở dài. Tôi quay sang nhìn má. Nét mặt má buồn 
thỉu buồn thiu. Má đã bảy mươi ba tuổi rồi. Má đã già rồi. Tuy má hãy còn 
trẻ rất nhiều so với độ tuổi nhưng không thể chống chọi được với bước- 
chân- của- thời- gian- đời- người. Tôi cũng chợt ngạc nhiên rằng sao đến 
chừng tuổi nầy má vẫn còn ghen? Nhớ lại trước đây, những  lần giận ba, má 
phát biểu rất can trường, rằng má không cần ba nữa, má chỉ muốn sống một 
mình cho yên thân, cho khoẻ người. Má chỉ muốn thoát khỏi ba. Thoát khỏi 
cái ông chồng gia trưởng suốt ngày ngồi trước cái computer, lên mạng. Rồi 
ôm cái cell phone hăng hái tán dóc với bạn bè. Thoát khỏi cái ông chồng 
mới sáng sớm đã nghe radio, hết đài nọ tới đài kia. Thoát khỏi cái ông chồng 
không buồn chia sẻ công việc nội trợ với má, như lặt rau, lột hành lột tỏi, 
như chuẩn bị lá chuối cho má gói bánh ít lá gai, như nhồi thịt cho má làm 
nem, như chùi bếp lau bàn cho sạch sẽ…  Dĩ nhiên tôi không nhắc lại 
chuyện đó, sợ má đang lo buồn lại còn bị quê độ, tội nghiệp má. 
- Má yên tâm, con sẽ lo việc nầy. Con sẽ tìm hiểu ba gửi tiền về Việt Nam 
cho ai. Thôi mình ra ngoài kẻo ba nghi ngờ, ba càng giấu kỹ, mình khó dò la 
manh mối. 
- Nhớ bí mật chuyện nầy nghe Tâm, lỡ tới tai con dâu con rể thì kỳ cục lắm. 
Dị hợm lắm! Con hiểu không? 
*** 
Hổm rày, má thường phone cho tôi, kể đủ thứ chuyện về ba. Nào là ổng đi 
tập thể dục về trễ. Nào ổng ăn mặc lịch sự hẳn ra. Nào trời đêm lạnh lẽo mắc 
mớ chi ra ngoài patio nghe điện thoại. Nào ánh mắt ba trốn tránh như người 
có lỗi. Nào bỗng dưng ba siêng việc nhà… Má khiến tôi suy nghĩ nhiều về 
ba. 
Suy nghĩ nhiều về ba, nhưng tôi không hề nghĩ đến việc ba tôi có tình nhân. 
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Không hiểu tại sao tôi lại chỉ nhớ nhiều hình ảnh ba ngày xưa, những kỷ 
niệm vui buồn về ba trong ký ức tôi.  
Má kể, khi tôi, con gái đầu lòng của ba chào đời, đang ra sức há to cái miệng 
gào khóc oa oa cho đã, thì ba sung sướng bồng tôi lên, rung rung dỗ dành, 
hát ồ ồ với giọng Quảng đặc sệt : “Treng (Trăng) trung thu, loà (là) treng 
(trăng) Việt Nam tươi mới. Đêm trung thu, đèn sao cờ bay phất phới…” Tay 
ba to bè, luỳnh khuỳnh vụng về, má lo thót tim, cứ sợ tôi bị lọt xuống đất. 
Má kể, hồi tôi chừng một tuổi, có lần giận ba, má bồng tôi về nhà ngoại. 
Nhà ngoại tôi cách nhà nội chừng bảy cây số và một con sông nhỏ có cây 
cầu tre lắt lẻo bắc ngang. Ngay sáng hôm sau, ba tôi đạp xe đạp về ngoại, 
lén má tôi, bồng tôi về nội. Một tay ba bế tôi, tay kia cầm ghi-đông xe. Khi 
qua cầu, ba nhờ người ta bồng tôi, còn ba, vác xe đạp. Tôi khóc đòi sữa, ba 
bồng tôi đi bú mày cô Sáu. Hôm sau, má tôi phần nhớ con, phần cương sữa, 
phải nhanh chân về nhà nội. 
Tôi nhớ, năm tôi học lớp năm (lớp một bây giờ), một chiều, ba chở tôi đi 
chơi, gặp người bạn của ba. Tôi lí nhí chào. Lúc về nhà, ba biểu: 
- Tâm, lấy cho ba cây mía. 
Tôi te te chạy đi kiếm cây mía, hí hửng đưa ba. 
- Tâm, nằm xuống phản. 
Tôi ngơ ngác, không hiểu chuyện gì nhưng biết mình sắp bị ăn đòn nên mếu 
máo. 
Ba đánh tôi một một roi, bằng cây mía. Chẳng nhằm nhò gì nhưng tôi  
ráng khóc ầm lên, bù lu bù loa, mũi dãi lòng thòng để ba thương, ba không 
đánh nữa. Ba dạy: 
- Từ nay về sau, khi gặp người lớn, phải chào thật rõ, nghe con. 
- Dạ. 
Xong ba lấy dao róc mía cho tôi ăn. 
Tôi nhớ, ngày tôi đậu tú tài, ba vui lắm. Ba vội mua vé máy bay cho tôi vào 
Sài gòn học. Ba bảo: 
- Con hãy cố gắng học. Thích gì học nấy. Muốn học bao nhiêu cũng  
được! Cứ học giỏi là ba mừng. 
Tôi nhớ, năm thứ nhất, từ Sài Gòn về quê  ăn Tết. Hình ảnh đầu tiên 
tôi bắt gặp trước hiên nhà là ba tôi đang bưng những két bia, két nước ngọt 
chất lên xe lam chuẩn bị đi bán. Tôi nhận ra ba ốm hơn, da ba đen sạm hơn, 
mắt ba sâu hơn. Tôi thắc mắc, chú tài xế đâu rồi ba? Ba không trả lời mà nói 
nhanh, Tâm nè, ba đã mua sẵn vé máy bay vô Sài Gòn cho con rồi. Mùng 
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sáu Tết, không bị trễ học chứ con? Xong ba vội vàng lái chiếc xe lam già 
nua đi bỏ hàng. Bấy giờ độ một giờ trưa. Nắng miền trung chói chang đến 
cay xè cả mắt. Ừ, ba tôi, ngoài việc dạy học, phải mở tiệm buôn bán để kiếm 
tiền nuôi bầy con ăn học, với ước ao: Các con thích gì học nấy. Muốn học 
bao nhiêu cũng được! Cứ học giỏi là ba mừng. 
Tôi nhớ, những ngày miền Trung lần lượt thất thủ. Sài Gòn trong cơn hấp 
hối. Tôi hoang mang lo lắng, khóc hết nước mắt bởi hoàn toàn mất tin tức 
gia đình. Bỗng tôi nhận được tấm giấy ngân hàng báo đi nhận tiền do ba gửi. 
Một số tiền khá lớn để tôi có thể sống được một năm. Hoá ra, trong cơn 
phong ba bão tố, ba vừa lo cho má tôi cùng bầy em tám đứa, nhất là sinh 
mạng của ba, mà ba vẫn không quên lo cho tôi tiền ăn học. 
Tôi nhớ những tháng năm dài tưởng chừng miên viễn, ba bị tù đày hết chốn 
rừng thiêng nầy tới nơi nước độc kia. Ba đã đối diện với cái chết, với bệnh 
tật đói rét, với lao lung tủi cực mà thương ba đến quặn thắt cả lòng. Tôi nhớ, 
ba đã gởi gắm tình yêu thương gia đình trên chiếc lược bằng vỏ đạn mà ba 
đã khắc tên ba má và bầy con bằng những nét chữ hoa rất xinh xắn. Tôi nhớ, 
ngày ba đi tù về, mắt ba đục mờ, quần áo rách rưới, thân hình gầy rộc, xtiều 
tuỵ. 
Rồi tiếp đó là những năm tháng dài tưởng chừng vô tận, ba chông chênh bất 
an héo hắt, đói khổ cay đắng nhục nhằn… Ba suy sụp hẳn về cả thể chất lẫn 
tinh thần, bởi phải đối mặt với sự sợ hãi thường trực, bởi phải chứng kiến 
cuộc bể dâu, chứng kiến những cảnh đảo điên trơ tráo, bẩn thỉu đê tiện, ngu 
xuẩn rồ dại. Chứng kiến những trò lừa bịp ghê tởm, hạ thấp và chà đạp 
phẩm giá con người.  
Tôi nhớ, khi có chương trình HO, ba má và sáu đứa em tôi đi Mỹ, ba chị em 
lớn chúng tôi, vì đã lập gia đình nên bị ở lại, ba luôn thường xuyên viết thư 
về thăm hỏi an ủi chúng tôi. Ba bảo, nếu đứa nào ngặt nghèo, báo ngay cho 
ba biết để ba gửi tiền về. 
Tôi nhớ, ngày chị em chúng tôi được sang đây, ba thở phào nhẹ nhõm. Giờ 
thì bầy con chín đứa của ba đều ổn định. Hàng tuần, cứ vào thứ Sáu hoặc thứ 
Bảy, tất cả con cháu hơn ba chục đứa, tập trung về nhà ba má, ăn uống vui 
cười, chơi đùa, hát hò, vui như ngày hội.  
*** 
Hổm rày, những kỷ niệm về ba bỗng choán ngợp tâm trí tôi. Tất cả gợi lên 
hình ảnh ba nghiêm nghị mà tràn đầy tình yêu thương, cương quyết mà hiền 
từ. Và tôi càng không thể nào tin  ba tôi tình tang mèo mả gà đồng. Nhưng 
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để má vui lòng, tôi đành trở thành thám tử, dò tìm tình nhân của ba. Việc 
được tiến hành hoàn toàn bí mật như lời má dặn. 
Nhân bữa ba tôi đi vắng. Má tôi gọi tôi. Ngay lập tức, tôi có mặt tại nhà ba 
má. Tôi xông vào tủ giấy tờ của ba. Phải công nhận ba sắp xếp mọi sự rất 
ngăn nắp. Ngoài bìa các folder được ghi rõ ràng bằng bút lông màu xanh 
dương, chữ in to, trông rất trang trọng và đẹp mắt: Tổ quốc, xã hội, đồng 
hương, bạn bè trong nước Mỹ, bạn bè ngoài nước Mỹ, bạn bè ở Việt nam, 
sức khoẻ, tài chánh, gia đình… Tôi lần lượt rà soát. Ồ, đây rồi! Những tờ 
receipt được đựng trong cái folder dưới cùng! 
Nào, receipt bảo trợ in sách, bảo trợ đặc san xuân, ủng hộ cuộc họp mặt 
đồng hương, ủng hộ cuộc họp mặt liên trường, ủng hộ học bổng…  
Đây rồi, những receipt gửi tiền về Việt Nam. Người nhận: Nguyễn thị X, 
Trần văn Y, Lê thị Z… Người nầy $50, người kia $40, người nọ $60…  
Đây rồi lời nhắn: “Góp tiền xây nhà thờ họ.” “Mến gửi chị chút tiền mọn để 
xây mộ cho anh”. “Thương gửi cháu chút tiền mua sách học.”  “Mến gửi em 
món quà nhỏ. Chúc em mau lành bệnh.”… 
- Má thấy đó. Ba con chỉ toàn làm việc thiện. 
- Ừm… 
- Con nhớ hồi nhỏ, có lần đi học, thấy ba chở một bà già xách giỏ vô nhà 
thương, con vô tình kể má nghe. Thế là má tưởng tượng vợ bé của ba sinh 
con. Bà già đó là mẹ vợ bé của ba… Má còn nhớ hông? 
- Ừm… 
- Sau đó má mới biết là ba con đang trên đường vào chi khu, gặp mẹ của 
một chú nghĩa quân đang đón xe lam đi bệnh viện nuôi con dâu mới sinh. 
Thấy tội nghiệp, ba cho quá giang. Má còn nhớ hông? Hi hi… Lần đó má 
làm dữ lắm. Má lấy cái quẹt zipo ra, tính đốt cái xe Honda của ba. 
- Ừm… Ớt nào mà ớt chẳng cay! Mầy cũng vậy! Phải không? 
- Dạ. 
- Thực ra, tới tuổi nầy thì còn ghen tuông  nỗi gì hả con? Nghẹt cái, má chỉ 
sợ ổng bị mấy đứa con nít ranh ở bển dụ khị, rồi bôi nhọ gia đình mình. 
Hiểu không con? 
- Dạ hiểu. Con biết má không thèm ghen. Má chỉ buồn buồn tức chút chơi 
cho vui thôi. Má hén. 
- Ừm… Con nhỏ nầy… 
Bỗng! 
- Ủa? Má con bay làm gì đó? 
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Tôi giật bắn người, vừa run, vừa xấu hổ, cúi gầm mặt xuống. Má tôi thì  
ngượng nghịu không dám nhìn ba. Hai má con chờ đợi cơn thịnh nộ của ba.  
- Bà với con Tâm kiếm gì mà lục tủ giấy tờ của tui vậy? 
- Ừm… 
- Dạ… 
- Tâm, con nói thiệt cho ba nghe coi. 
Tôi nhìn má cầu cứu. Má thoáng lưỡng lự rồi gật đầu. Tôi ngước nhìn ba. 
Ánh sáng của trí tuệ, của một nhân cách ngay thẳng toát ra từ vầng trán ba 
vuông vức cao rộng. Ánh sáng của tâm hồn nhân từ, của tình yêu thương, 
trái tim bao dung toả ra từ đôi mắt ba ấm áp hiền hoà. Lòng tôi tràn ngập 
những cảm xúc và nỗi e thẹn khó tả. 
Rồi tôi rụt rè kể đầu đuôi sự việc cho ba nghe. 
- Bà còn nhớ anh X không?  
- X nào? Bạn ông bao nhiêu người tên X làm sao tui nhớ. 
- Anh X người Huế, cùng khoá Thủ Đức với tui đó. Năm tui ở Mỏ Cày, bà 
vô thăm, ảnh chạy ra cổng đón bà vì tôi đương bận họp. 
- Ừm… Nhớ… Thì sao? 
- Sau bảy lăm, ảnh bị tụi nó đem ra tùng xẻo. Đầu tiên là tay, rồi lỗ tai... 
- Thôi, ông đừng kể nữa, tui sợ quá. 
- Giờ vợ con ảnh lây lất ở bển. Bà còn nhớ anh Y? Anh Y thương phế binh? 
Bà có nhớ anh Z, chết trong trận Mậu Thân? 
- Thôi, tui hiểu rồi. Tui xin lỗi ông. 
Im lặng khá lâu. Trong sự im lặng, có cái gì bình an dịu dàng làm chúng tôi 
cảm thấy thoải mái. 
Ba tôi bảo, sở dĩ ba phải giấu vì sợ má không giữ miệng, tới tai con cái, lỡ 
chúng không cho tiền ba nữa. Mà ba thì rất cần tiền để đem biếu tặng. Ba 
vốn cẩn trọng, lo xa vậy thôi, chứ bầy con của ba đều hiếu thuận ngoan hiền. 
Thêm nữa, mình làm việc thiện mà đi khoe khoang kể lể thì hay ho cái nỗi 
gì. 
Riêng tôi, tôi hiểu tính ba. Ba ít nói, kiệm lời. Ba không thích phải thanh 
minh chuyện nầy việc kia không cần thiết với ai. Mệt. 
Nhưng, suốt ngày ba ngồi trước computer, theo dõi tình hình Việt Nam, tình 
hình thế giới, gửi email liên lạc với bạn bè, thì ba không mệt. Nhưng, mới 
sáng sớm ba ngồi lặng im trầm mặc như bức tượng đồng trước bình trà, 
nghe tin tức, hết đài nọ tới đài kia, ba không mệt. Rồi ba đi dự các cuộc họp 
mặt các hội đồng hương. Tham gia những sinh hoạt cộng đồng, ba không 
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mệt. 
Ba không mệt khi vẫn thường xuyên bỏ công sức răn dạy con cái gắng học 
gắng làm, sống tử tế, xứng đáng với miền đất tươi đẹp ân tình đã cho mình 
dung thân, đã cưu mang và tạo mọi cơ hội để mình sống cho ra sống. Được 
ngẩng cao đầu mà sống. Được sống đàng hoàng. Không phải sợ hãi. Không 
phải cúi đầu. 
Gần đây, ba cùng các chiến hữu lên Los Angeles, đi San Francisco để biểu 
tình chống bọn Tàu cộng xâm lấn lãnh thổ Việt Nam, ba không mệt. Cuối 
tháng bảy nầy, ba sẽ đi Atlanta để dự hội nghị liên trường của tỉnh, ba sẽ 
không mệt. Ba chỉ mệt khi về nhà, leo lên giường nằm, rầu rĩ thở dài bởi hoạ 
mất nước. Lo lắng phiền muộn trước cảnh sơn hà lâm nguy. 
Hai má con nhẹ nhàng đứng lên, khe khẻ ra ngoài. Tôi chọc má: 
- Công nhận ông boa (ba) có nhiều người tình dễ sợ luôn. Bà moá (má) hén. 
Má tôi mắc cỡ, cười lỏn lẻn: 
- Ừm… Con nhỏ nầy… 
Tôi bước ra ngoài. Cali, chốn quê thứ hai của tôi bây giờ đang vào mùa hạ. 
Không gian nơi nầy thật yên tĩnh, sạch sẽ. Trời đã về chiều nhưng nắng hãy 
còn vàng ươm, óng ả, ngọt ngào và mềm mượt. Vài làn mây mỏng mảnh 
nhẹ thênh, trắng xốp và lộng lẫy, đang bâng khuâng trôi về phía xa tít. Đàn 
chim đang vỗ cánh bay, lấp loá trong bầu trời cao rộng, trong veo, xanh 
ngút, mênh mang. Đâu đây, mùi hoa cỏ xao xuyến toả hương thơm dịu dàng. 
Chỗ khúc quanh cuối đường, nhà ai có cây dừa sao mà gợi thương gợi nhớ. 
Bỗng chạnh lòng. Bỗng ngậm ngùi mà nhớ mà thương mảnh đất quê nhà 
vốn đã bé nhỏ gầy guộc, giờ càng xanh xao ốm yếu bởi bọn kẻ cướp đang 
hoành hành, đe doạ. 
Và, bỗng nhớ đã đọc được đâu đó rằng: Không bao giờ là quá muộn, không 
bao giờ là tuyệt vọng, không bao giờ là bế tắc hoàn toàn nếu ta vẫn luôn cố 
gắng và giữ mãi niềm tin. 

Tịnh Tâm 
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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 

 
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 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
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 
 


