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Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 119 June/16/2013 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Thư  ký :  Phạm Hữu Quỳ      951-501-9931 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

 

Mừng Ngày Từ Phụ 
& 

Mừng Tân Linh Mục 
Phanxico Trương-Minh-Nhiên SVD 

25/5/2013 

 
 

Nguyện chúc tân linh mục  

mãi mãi là hiện thân sống động của 
Chúa Kitô 

là mục tử nhân lành 

   đến với mọi người mọi nơi 

bằng chính gương sáng về lòng  

Tin Cậy Mến  

như Tin Mừng mình rao giảng. 
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TIN MỪNG 
Lc 7, 36 – 8,3 
Một hôm, có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với 
mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn. Và kìa một 
phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại 
nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị 
đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân 
Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ 
lên. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng: “Nếu quả 
thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình 
là ai, là thứ người nào: một người tội lỗi!” Đức Giê-su lên tiếng bảo ông: 
“Này ông Si-mon, tôi có điều muốn nói với ông!” Ông ấy thưa: “Dạ, xin 
Thầy cứ nói”. Đức Giê-su nói: “Một chủ nợ kia có hai con nợ: một người nợ 
năm trăm quan tiền, một người năm chục. Vì họ không có gì để trả, nên chủ 
nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, ai mến chủ nợ 
hơn?” Ông Si-mon đáp: “Tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn”. 
Đức Giê-su bảo: “Ông xét đúng lắm”. Rồi quay lại phía người phụ nữ, 
Người nói với ông Si-mon: “Ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà 
ông: nước lã, ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt 
tưới ướt chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn 
chị ấy từ lúc vào đây, đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ô-liu, ông cũng 
không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế, 
tôi nói cho ông hay: tội của chị rất nhiều, nhưng đã được tha, bằng cớ là chị 
đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít”. Rồi Đức Giê-su nói 
với người phụ nữ: “Tội của chị đã được tha rồi”. Bấy giờ những người đồng 
bàn liền nghĩ bụng: “Ông này là ai mà lại tha được cả tội?” Nhưng Đức Giê-
su nói với người phụ nữ: “Lòng tin của chị đã cứu chị. Chị hãy đi bình an”. 
Sau đó, Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo 
Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai và 
mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a 
gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-
na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác 
nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
ĐƯA SỰ PHÁN XÉT VỀ CHÍNH MÌNH 

McCarthy 

Trong Kinh Thánh chúng ta đọc câu chuyện Vua Đavit đem lòng yêu 
thương người vợ của một chiến sĩ của ông là Urgia. Để cưới được bà, ông đã 
đưa Urigia ra mặt trận với hy vọng ông này bị quân thù giết chết, và điều 
này đã xảy ra. Làm việc hại người như thế quả là ghê tởm. Ngôn sứ Nathan 
quyết định vạch trần tội lỗi của Đavit. Tuy nhiên, thay vì trực tiếp tố giác 
Đavit, ông kể cho nhà vua nghe một câu chuyện đại khái như sau: 

“Có hai người ở trong cùng một thành, một người giàu, một người nghèo. 
Người giàu thì có chiên dê và bò nhiều lắm. Còn người nghèo chẳng có gì 
cả, ngoài con chiên cái nhỏ độc nhất ông đã mua. Ông nuôi nó, nó lớn lên ở 
bên ông, cùng với con cái ông, nó ăn chúng bánh với ông, uống chung chén 
với ông, ngủ trong lòng ông: ông coi nó như một đứa con gái. 

“Một hôm có khách đến thăm người giàu, ông này tiếc của, không bắt chiên 
dê hay bò của mình mà làm thịt đãi người lữ khách đến thăm ông. Trái lại, 
ông bắt con chiên cái của người nghèo mà làm thịt đãi người đến thăm 
ông”. 

“Vua Đavit bừng bừng nổi giận với người ấy và nói với ông Nathan: “Có 
Đức Chúa hằng sống! Kẻ nào làm điều ấy, thật đáng chết!” Ông Nathan nói 
với vua Đavit: Kẻ đó chính là Ngài!” 

Vua Đavit công nhận điều Nathan muốn nói. Và ông nói: “Tôi đã phạm tội 
chống Đức Chúa”. Nathan làm cho ông yên tâm rằng Thiên Chúa đã tha 
thứ cho ông. 

Bằng một cách đề cập tế nhị, Nathan khiến Đavit có thể nhìn thấy tính chất 
nghiêm trọng của tội lỗi của mình và chính mình lên án nó. Nỗ lực của 
Nathan đạt đến tầm mức cao cả nhất ở chỗ người bị lên án nhìn thấy điều ác 
của mình đã làm, đưa ra sự phán xét về chính mình và hối hận: “Một sự đau 
nhói của lương tâm có giá trị hơn nhiều trận đòn roi” (Kinh Talmud). 

Giờ đây chúng ta hãy trở lại để tìm hiểu về người phụ nữ tội lỗi trong Tin 
Mừng. Chị ta phải lấy hết can đảm để bước vào ngôi nhà của Pharisêu và 
đến trước mặt Đức Giêsu trong tình trạng tội lỗi của mình. Khi làm như thế, 
chị càng dễ bị làm cho tổn thương nặng nề. Chị liều mình hứng chịu sự lên 
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án và sỉ nhục của dân chúng. 

Thay vì xua đuổi chị, Đức Giêsu đã đón nhận chị một cách tử tế, dịu dàng và 
khoan dung. Người đã xúc động sâu xa bởi các tội lỗi của chị. Chị đã đau 
đớn biết tội của mình, và hối hận về những tội ấy. Người bảo đảm chị đã 
được tha thứ. Không những thế, Người để cho chị hiểu rằng chị được yêu 
thương. Như thế chị có thể thực hiện một sự bắt đầu mới mẻ. 

Một ngày kia một người bạn đến thăm Michel-Angelo. Ông thấy nhà điêu 
khắc vĩ đại đang đục đẽo một tảng đá cẩm thạch lớn. Sân nhà phủ đầy 
những mảnh cẩm thạch vỡ và bụi bặm. Một cảnh tượng không lấy gì đẹp 
lắm. 

“Chúa ơi, ông đang làm gì vậy?” người bạn hỏi. 

“Tôi đang thả thiên thần bị giam trong khối cẩm thạch này ra” Michel-
Angelo đáp. 

Người Pharisêu Simon nhìn người phụ nữ chỉ thấy chị ta là tội nhân và mãi 
mãi là tội nhân. Đức Giêsu nhìn người phụ nữ và thấy chị ta là một người 
phụ nữ tội lỗi có khả năng trở thành một vị thánh. Nhờ có sự gặp gỡ với Đức 
Giêsu, người phụ nữ bắt đầu sống một đời sống mới tốt đẹp hơn. Và chị ta 
có thể hành trình trên con đường ấy xa hơn những người đã xét đoán chị. 
Bằng việc tiếp xúc tử tế và chấp nhận quà tặng của chị với lòng khoan dung, 
Đức Giêsu đã thổi gió vào cánh buồm đời chị. 

 

SỐNG ĐẠO 
Một giờ của cha  

Đây là một cuộc đối thoại giữa con trai và người cha sau khi anh đi làm về. 

- Bố ơi, con có thể hỏi bố một câu được không? 
- Được chứ, gì vậy? - Người cha đáp. 
- Bố, một giờ làm việc bố kiếm được bao nhiêu tiền? 
- Đó không phải là chuyện của con, tại sao con lại hỏi bố như vậy?  
- Con chỉ muốn biết một giờ bố kiếm được bao nhiêu tiền thôi mà, nói cho 
con nghe đi, bố - Cậu bé nài nỉ. 
- Nếu con cần phải biết thì bố nói đây, bố làm được 100 USD một giờ. 
- Vậy hả bố - Cậu bé cúi mặt đáp - Con có thể mượn bố 50 USD được 
không? 
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Người cha nổi giận: "Nếu con vay tiền bố chỉ để mua đồ chơi vớ vẩn hay 
mấy thứ vô bổ gì đó thì hãy đi ngay về phòng, lên giường nằm và suy nghĩ 
xem tại sao con lại có thể ích kỷ như vậy. Bố phải làm việc vất vả suốt cả 
ngày rồi, bố không có thời gian cho những trò trẻ con như thế này đâu". 

Cậu bé lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại. Người đàn ông ngồi xuống và càng 
tức giận hơn khi nghĩ đến những điều con trai mình vừa hỏi: "Tại sao nó lại 
dám hỏi mình những câu hỏi như vậy chỉ để xin tiền thôi nhỉ?". 

Khoảng một giờ sau, khi đã bình tĩnh lại, anh nghĩ có lẽ mình hơi nghiêm 
khắc với con. Có thể nó thật sự thiếu 50 USD để mua thứ gì đó và thực ra nó 
đâu có thường hay xin tiền mình. Anh tiến về phía phòng con trai và mở 
cửa. 

- Con đã ngủ chưa, con trai? - Anh hỏi. 
- Chưa bố ạ, con vẫn còn thức. 
- Bố nghĩ có lẽ lúc nãy bố quá nghiêm khắc với con. Hôm nay là một ngày 
dài và bố đã trút sự bực mình lên con. Đây, 50 USD mà con đã hỏi - Người 
cha nói. 

Thằng bé ngồi bật dậy, mỉm cười và reo lên: "Ôi, cảm ơn bố!". Rồi nó luồn 
tay xuống dưới gối lôi ra mấy tờ giấy bạc nhàu nát. Nhìn thấy tiền của thằng 
bé, người đàn ông lại bắt đầu nổi giận.  

Thằng bé chậm rãi đếm từng tờ bạc một rồi ngước nhìn bố nó. 
- Tại sao con đã có tiền rồi mà còn xin bố nữa ? - Người cha nói trong giận 
dữ.  
- Bởi vì con còn thiếu, nhưng bây giờ thì đủ rồi ạ... Bố, bây giờ con có 100 
USD, con có thể mua một giờ của bố không? Ngày mai bố hãy về nhà sớm, 
con xin bố, con muốn được ăn tối cùng với bố - cậu bé nói. 

Người cha như chết lặng người. Anh vòng tay ôm lấy cậu con trai bé nhỏ và 
cầu xin sự tha thứ. 

Đây chỉ là một lời nhắc nhở rất ngắn ngủi gửi đến cho tất cả những ai đang 
làm việc vất vả cho cuộc sống của mình. Chúng ta đừng để thời gian vuột 
mất khỏi bàn tay mà hãy dành thời gian cho những người thực sự quan 
trọng với chúng ta, những người gần gũi với chúng ta nhất. Hãy luôn nhớ 
chia sẻ giá trị 100 USD một giờ của bạn cho tất cả những ai mà bạn yêu 
quý. 

Bởi nếu ngày mai bạn không còn tồn tại, những nơi mà bạn đang cống hiến, 
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đang làm việc người ta có thể dễ dàng cử một người khác thay thế vị trí hiện 
tại của bạn. Tuy nhiên, gia đình và bạn bè luôn cảm thấy đau khổ khi mất đi 
bạn - phần còn lại trong cuộc sống của họ. Hãy suy nghĩ về điều này bởi 
chúng ta luôn tự ép mình dành nhiều thời gian cho công việc hơn là gia 
đình. Bạn thân mến, bạn nên biết và hiểu điều nào là quan trọng hơn.  

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha gây bất ngờ với cuộc gặp gỡ hỏi-đáp 

Khi gặp gỡ các học sinh của các trường do Dòng Tên điều hành ở Ý và 
Albania, cùng với các giáo viên và người thân của các em, Đức Thánh Cha 
đã chuẩn bị sẵn một diễn văn dài 5 trang. Nhưng rồi ngài nói "Như vậy cũng 
nhàm chán". Thay vào đó, ngài đã đề nghị các em đặt câu hỏi. "Bằng cách 
này, chúng ta có thể chuyện trò với nhau" - ngài nói. 
Khi được hỏi lý do tại sao ngài đã quyết định sống ở nhà khách Thánh Mát-
ta của Vatican, chứ không sống trong các căn hộ của giáo hoàng, Đức Thánh 
Cha trả lời rằng "đó là một câu hỏi về cá tính". Ngài giải thích rằng đấy 
không phải là vì các căn hộ của giáo hoàng quá sang trọng, cũng không phải 
vì ngài tự coi mình nhân đức hơn các giáo hoàng khác. "Các con có hiểu 
không, cha không thể sống lẻ loi. Cha cần phải sống giữa mọi người, và nếu 
cha sống lẻ loi, có thể là khá cô lập, điều đó sẽ không tốt cho cha". 
Khi một cô bé hỏi ngài có muốn trở thành giáo hoàng không, Đức Thánh 
Cha đã nhanh chóng trả lời là “Không”. "Chúa không chúc phúc cho một 
người muốn làm giáo hoàng đâu!" ngài nói. "Cha đã không muốn là giáo 
hoàng." 
Khi được hỏi về lý do tại sao ngài đã trở thành một linh mục dòng Tên, Đức 
Thánh Cha nói rằng ban đầu ngài muốn trở thành một nhà truyền giáo, và đã 
xin đến Nhật Bản, nhưng được cho biết là vì lý do sức khỏe, ngài sẽ phù hợp 
hơn với những hoạt động tại quê nhà Argentina. Tuy nhiên, ngài nói rằng, 
tinh thần truyền giáo là cốt lõi của ơn gọi linh mục dòng Tên: "ra đi loan báo 
Chúa Giêsu Kitô và không quá đóng kín trong thế giới của mình." 
Một số cô gái hỏi Đức Giáo Hoàng rằng ngài còn tiếp tục liên lạc với bạn bè 
thời niên thiếu của mình không. Ngài nói rằng ngài đã rất vui được bạn bè 
cũ từ Argentina vài lần đến thăm, và thường được nghe kể về những người 
bạn khác. "Cha gặp họ, cha viết thư cho họ," ngài nói. "Ta không thể sống 
thiếu bạn bè được." Một cô bé tiểu học hỏi Đức Giáo 
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Hoàng còn tiếp tục gặp bạn bè từ hồi phổ thông không. Ngài trả lời, "Cha 
chỉ mới làm giáo hoàng được hai tháng rưỡi thôi mà!". Nhưng hiểu mối 
quan tâm của cô bé, ngài nói tiếp: "Bạn bè của cha ở cách xa cha 14 giờ đi 
bằng máy bay, phải không nào? Họ ở rất xa, nhưng cha muốn nói với con 
điều này, ba người trong số họ đã đến tìm cha và chào cha; cha gặp họ, họ 
viết thư cho cha và cha yêu họ rất nhiều. Con không thể sống mà không có 
bạn bè, đó là điều quan trọng". 
Một cậu học sinh đặt câu hỏi về sự lầm lẫn sa ngã về đức tin, Đức Giáo 
Hoàng đã khích lệ cậu với câu trả lời: "Cần luôn nhớ điều này: con không 
nên sợ bị thất bại hoặc té ngã. Nghệ thuật đi không phải ở chỗ không bao 
giờ té ngã nhưng ở chỗ học cách đứng lên và tiếp tục bước tới. Nếu có té 
ngã, hãy mau chóng đứng dậy và tiếp tục tiến bước". 
Trả lời cho một số câu hỏi khác, Đức Giáo Hoàng nói rằng, sự tồn tại của 
nghèo đói trong thế giới ngày nay chính là một xì-căng-đan, và rằng các 
Kitô hữu có bổn phận phải tham gia vào các công việc chính trị. "Chính trị 
đã trở thành dơ bẩn là vì các Kitô hữu đã không thấm nhuần tinh thần Tin 
Mừng cho đủ", ngài nói. "Làm việc vì công ích chính là bổn phận của Kitô 
hữu." 

Phái đoàn Toà Thánh và Việt Nam kết thúc cuộc gặp gỡ tại Vatican 

VATICAN - Trưa ngày 14-6-2013, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố 
thông cáo chung về cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Nhóm Làm việc chung Việt 
Nam và Toà Thánh tại Vatican. 
Nguyên văn thông cáo chung như sau: 
"Thực hiện thoả thuận đã đạt được trong cuộc gặp gỡ lần thứ ba của Nhóm 
Làm việc chung Toà Thánh và Việt Nam tại Hà Nội hồi tháng 2-2012, cuộc 
gặp gỡ lần thứ 4 của Nhóm Làm việc chung đã diễn ra tại Vatican trong 2 
ngày 13 và 14-6-2013. Đức ông Antoine Camilleri, Thứ trưởng Ngoại giao 
Toà Thánh, và Ông Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, Trưởng đoàn 
Việt Nam, đã đồng chủ toạ cuộc gặp gỡ. 
Hai bên đã trao đổi tin tức về tình trạng liên hệ, duyệt qua và thảo luận về 
những quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh, và về những vấn đề liên hệ tới 
Giáo hội Công giáo tại Việt Nam. 
Phái đoàn Việt Nam đã nhấn mạnh sự kiên trì thực thi và những cải tiến liên 
tục trong chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam về việc tôn trọng và 
bảo đảm tự do tôn giáo và các tín ngưỡng cũng như luôn khích lệ các tôn 
giáo khác và đặc biệt là Giáo hội Công giáo tại Việt Nam tích cực tham gia 
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tiến trình xây dựng đất nước và phát triển kinh tế và xã hội. 
Phía Toà Thánh đánh giá cao và cám ơn sự quan tâm của chính quyền các 
cấp đối với hoạt động của Giáo hội Công giáo, đặc biệt là Đại hội kỳ X của 
Liên HĐGM Á châu nhóm tại Xuân Lộc và TP. HCM hồi tháng 12-2012, 
cũng như các cuộc viếng thăm mục vụ của Đại diện không thường trú của 
Toà  Thánh, Đức TGM Leopoldo Girelli. Toà Thánh nêu bật ước muốn phát 
triển thêm các quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh, nhấn mạnh nhu cầu 
cần có một vị Đại diện Toà Thánh thường trú tại Việt Nam, có lợi ích cho tất 
cả những bên liên hệ. 
Cả hai bên nhìn nhận việc rao giảng của Giáo Hội về việc "sống Tin Mừng 
giữa lòng Đất Nước" và về sự kiện "là một người Công giáo tốt cũng có 
nghĩa là một công dân tốt". Toà Thánh đã khẳng định ý chí của Giáo hội 
Công giáo góp phần theo cách thế đặc thù của mình vào công ích của xã hội, 
thông truyền và thực thi các giáo huấn liên tục của các vị Giáo hoàng về vấn 
đề này. 
Cả hai bên đã đồng ý rằng các quan hệ giữa Việt Nam và Toà Thánh đã tiến 
triển tích cực trong tinh thần thiện chí, trao đổi tích cực và tôn trọng các 
nguyên tắc trong quan hệ giữa hai bên. Trong tinh thần này, và đứng trước 
cam kết phát triển thêm các quan hệ hỗ tương, công việc của vị Đại diện Toà 
Thánh không thường trú sẽ được dễ dàng hơn để ngài có thể chu toàn sứ vụ 
một cách phong phú hơn. 
Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong một bầu không khí chân thành thân mật, cởi 
mở và tôn trọng lẫn nhau. 
Hai bên đã thoả thuận sẽ gặp lại nhau tại Hà Nội trong cuộc gặp gỡ thứ năm 
của Nhóm Làm việc chung Việt Nam và Toà Thánh. Ngày giờ cuộc gặp gỡ 
sẽ được thiết định qua đường ngoại giao. 
Nhân dịp này, Phái đoàn Việt Nam cũng đã thăm Ngoại trưởng Toà Thánh, 
Đức TGM Dominique Mamberti.   

Số dân Công giáo ở Hàn Quốc đang tăng trưởng 

Theo CNA đưa tin – Số liệu thống kê gần đây cho biết số người Công giáo ở 
Hàn Quốc đã tăng lên trong năm qua. Vào tháng trước, Hội đồng Giám mục 
Công giáo Hàn Quốc đã phát hành một ấn phẩm với tựa đề “Thống kê của 
Giáo hội Công giáo ở Hàn Quốc trong năm 2011.” Báo cáo được biên soạn 
bởi Viện Mục Vụ Công giáo Hàn Quốc nói rằng ” vào cuối năm 2012, đã có 
5.361.369 người Công giáo trong cả nước, tăng 84.959 người (tức 1,6 phần 
trăm) so với năm qua”. 
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Con số này chỉ chiếm hơn 10 phần trăm dân số. Cũng theo báo cáo, các con 
số “luôn tăng nhẹ với mức trung bình hàng năm khoảng 2 đến 3 phần trăm 
trong vòng 11 năm qua “. Hơn một nửa số người Công giáo Hàn Quốc sống 
tại các đô thị như Seoul, Suwon, Incheon và Uijeongbu. 

Số lượng các giáo xứ trong năm 2012 là 1.664, tăng 17 giáo xứ so với năm 
ngoái, trong khi các điểm tryền giáo tăng gấp ba với tổng số là 796. 

Dù có những tăng trưởng trên, báo cáo cũng cho biết, số người được rửa tội 
trong năm 2012 là 132.076, giảm 1,8 phần trăm so với năm trước. Và trong 
số những người được rửa tội, có 25.141 là trẻ sơ sinh, giảm 2,2 phần trăm so 
với năm trước. 

Tài liệu thống kê cũng chỉ ra rằng, với con số 131 tân linh mục trong năm 
2012, số tân linh mục đã giảm 7.6 phần trăm so với năm ngoái. Tổng số giáo 
sĩ tại Hàn Quốc là 4.788, trong đó có 34 giám mục. Lượng chủng sinh cũng 
giảm 3 phần trăm và tổng số còn 1.540. 

Lượng người lãnh nhận các bí tích cũng giảm trong năm 2012. Theo đó, số 
người Công giáo lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải dưới mức 4,9 triệu, giảm 4,6 
phần trăm so với năm trước. Số lượng người tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật 
vào khoảng 22,7 phần trăm so với tổng số người Công giáo ở Hàn Quốc, 
giảm 0,5 phần trăm. 

Bắc Hàn có khoảng 10.000 người Công giáo bí mật 

Vatican Insider/  “Chúng ta nghi ngờ sau một thời gian dài bắt bớ mà vẫn 
còn khoảng 10.000 người nhớ đến đức tin Công giáo trong lòng. Nhưng tôi 
thấy khó tin có một Giáo hội bí mật có tổ chức ở Bắc Hàn”, linh mục Lee 
Eun-hyung, tổng thư ký “Ủy ban Hòa giải người Triều Tiên” của Công giáo, 
nói trong một cuộc phỏng vấn với Aid to the Church in Need (quỹ hỗ trợ 
công tác mục vụ ở những nơi người Công giáo bị ngược đãi). 
Trong cuộc phỏng vấn, cha Eun-hyung miêu tả cảnh sống bi thảm của người 
dân Bắc Hàn và nói về các chuyến đi của ngài, chuyến cuối cùng là chuyến 
thăm thủ đô Bắc Hàn vào năm 2011. “Trong mỗi chuyến đi, tôi dâng lễ tại 
nhà thờ Công giáo “Jangchung”, lấy tên theo tên quận trong thành phố này, 
và có tín hữu Bắc Hàn tham dự. Thế nhưng, các nhà chức trách Bắc Hàn nói 
với tôi rằng nghiêm cấm tôi và những người làm việc với tôi tiếp xúc riêng 
với công dân nước này”. Cha Eun-hyung giải thích nhà thờ Jangchung có 
một không hai vì giáo dân của nhà thờ do một giáo dân cử hành phụng vụ 
Lời Chúa hướng dẫn vào mỗi Chủ nhật”. Điều này hẳn là đúng vì “theo 
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tôi biết, hiện nay không có linh mục nào sống ở Bắc Hàn”, ngài nói. 
Khi được hỏi còn bao nhiêu người Công giáo ở Bắc Hàn, cha Eun-hyung trả 
lời: “Khó nói lắm. Chính quyền Bắc Hàn nói với chúng tôi rằng có 3.000 
người Công giáo trong nước này. Nhưng chúng tôi không biết con số này có 
đúng không, hay làm sao họ có được con số đó”. Lần cuối cùng có được con 
số thống kê chính xác là vào năm 1945, khi Triều Tiên bị chia thành hai 
miền Nam, Bắc. “Theo tài liệu trước đây cho thấy có khoảng 50.000 người 
Công giáo sống ở miền bắc trước khi đất nước bị phân chia. Công tác thừa 
sai hoạt động rất mạnh xuất phát từ đây. Chẳng hạn, mẹ của nhà độc tài Kim 
Il-sung (1948-1994) xuất thân từ một gia đình Tin lành rất sùng đạo”, vị linh 
mục kể. Vào lúc đó cũng có nhiều nhà thờ Kitô giáo, nhưng hầu như tất cả - 
ngoại trừ nhà thờ Jangchung – đã bị phá hủy trong cuộc chiến 1950-1953 
hay được dùng vào các mục đích khác dưới chế độ này. 
Ngày nay, Bắc Hàn là một trong những nước đứng đầu về tước đoạt quyền 
tự do tôn giáo, nhưng mặc dù xảy ra bách hại tôn giáo trong nhiều năm qua, 
cha Eun-hyung tin rằng “vẫn còn khoảng 10.000 người còn nhớ đức tin 
Công giáo trong lòng”. Điều này có thể được xác nhận qua các lời chứng 
của một số người tị nạn Bắc Hàn, họ kể những phụ nữ lớn tuổi ngồi thành 
vòng tròn đếm hạt đậu và thì thầm như thể là họ đang lần hạt vậy. Nhưng vị 
linh mục khẳng định không chắc có một Giáo hội bí mật tồn tại ở Bắc Hàn, 
mặc dù một số người nói có một Giáo hội gần biên giới với Trung Quốc. 
“Khi bước qua đường biên giới bằng xe tải, tôi thấy như mình đang đi trong 
một cỗ máy thời gian. Tôi cảm thấy như trở lại từ 40- 50 năm về trước ... 
ngoài vấn đề lớn về lương thực, Bắc Hàn còn rất thiếu nhiên liệu”, cha Eun-
hyung nhận xét. “Vì thế nhiều người Bắc Hàn lên núi chặt cây làm củi đốt. 
Do đó núi ở Bắc Hàn đang ngày càng trở thành đồi trọc, dẫn tới gia tăng các 
trận thiên tai như lũ lụt và lở đất, gây tổn hại về nông nghiệp và càng làm 
cho vấn đề lương thực trầm trọng hơn. Để người dân không phải ngồi trong 
trời lạnh, chúng tôi mở các hoạt động mùa đông vào năm 2007 và cho đến 
nay chúng tôi đã dùng xe tải đưa được 300.000 bánh than đá đến gần vùng 
Kaesong, cách đường ranh giới quân sự một vài cây số”, ngài cho biết. Ngài 
kể thêm mặc dù “tiếp xúc riêng với cư dân Bắc Hàn bị nghiêm cấm”, nhân 
viên tình nguyện cuối cùng cũng nói chuyện được với người dân địa phương 
và lắng nghe những vấn đề của họ. 
Nhưng hồi tháng 5-2010, “chính quyền tại Seoul đình chỉ công tác cứu trợ 
Bắc Hàn. Vào lúc này, những nỗ lực cứu trợ Bắc Hàn của chúng tôi phải 
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tạm hoãn. Ngay khi hết vụ khủng hoảng này, chúng tôi sẽ đợi cho đến khi 
chính sách về Bắc Hàn ở Hàn Quốc thay đổi so với chính sách của chính 
quyền Tổng thống Lee Myung-bak (năm 2008 đến tháng 2-2013)”, vị linh 
mục nói. Ủy ban Hòa giải người Triều Tiên liên tục nhận được yêu cầu trợ 
giúp thông qua Hội Công giáo Joseon, tổ chức duy nhất được chế độ Kim 
Jong-uk công nhận. Và nhà thờ Jangchung cần nâng cấp gấp. 
Sau nhiều tháng căng thẳng, gần đây Bắc Triều Tiên tỏ ý muốn nối lại đàn 
phán với Seoul. Cha Eun-hyung tin rằng đối thoại giữa hai miền Triều Tiên 
là giải pháp duy nhất. Các vụ căng thẳng này khiến cho cuộc sống của người 
dân Bắc Hàn khổ hơn, và kinh tế của Hàn Quốc cũng bị ảnh hưởng. “Để 
thoát khỏi cảnh ác mộng này, Hàn Quốc và Bắc Hàn cần đối thoại và thỏa 
thuận, cộng tác và giao lưu”, cha Eun-hyung kết luận. 
Giám Mục Hoa Kỳ nhắc lại lời kêu gọi thông qua dự luật cải cách nhập 
cư 

Theo CNS, phát biểu tại một cuộc họp báo gần San Diego, ba giám mục lên 
tiếng kêu gọi thông qua dự luật cải cách nhập cư. 

Đức cha Jaime Soto thuộc thành phố Sacramento, California cho biết, trong 
khi điều luật này còn thiếu sót, pháp luật Thượng viện là một cải tiến lớn 
cho hiện trạng và sẽ giúp được hàng triệu người. Chúng tôi sẽ chống lại việc 
sửa đổi bổ sung thêm các biện pháp thực thi khắc nghiệt cho các khoản tiền 
hoặc làm suy yếu hoặc loại bỏ những thay đổi trong hệ thống nhập cư hợp 
pháp, bao gồm thủ tục để trở thành công dân hợp pháp. 

Đức Giám mục John Wester, Chủ tịch của Hội nghị Hoa Kỳ về Ủy ban 
Truyền thông Giám mục Công giáo tiếp lời, khi đi tới bàn thảo về quá trình 
lập pháp cải cách nhập cư,  Ngài muốn chỉ ra một số vấn đề sắp tới có thể 
gây sai lệch. Thực hiện chương trình hợp pháp hoá phụ thuộc vào các số liệu 
ở vùng biên giới thì không thể đạt được hiệu quả trong việc ngăn chặn 
những người không giấy tờ tùy thân trở thành công dân hợp pháp. Điều này 
sẽ làm cho chương trình cải cách nhập cư vô dụng và các khoản tiền không 
đáng được hỗ trợ. 

Ngài nói thêm, chúng tôi sẽ phản đối các sửa đổi làm giảm số người hội đủ 
điều kiện trở thành công dân. Các biện pháp bổ sung làm cho con đường trở 
thành công dân khó khăn hơn, chẳng hạn như sự gia tăng tiền phạt hoặc áp 
đặt các khoản thu nhập khác và hợp đồng lao động. Những điều này sẽ có 
những phản hồi từ phía chúng tôi. 
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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 

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 
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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) 
  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Linh mục, tu sĩ là ai? 

Cha Mĩchel Quoist là một linh mục thánh thiện đã viết rất nhiều sách báo 
giúp các linh hồn, trong số đó có cuốn "Prieres'" mà nhiều  người quen 
thuộc. Riêng trong bản Pháp ngữ, tác phẩm đã in 350000 cuốn. Gần đây, nó 
đã được dịch sang Việt Ngữ dưới một nhan để rất thi vị "Lời kinh thắp sáng 
cuộc đời" 

Bài "Lời cầu nguyện của một linh mục chiều chúa nhật" trong tác phẩm ấy 
nói lên tất cả tâm hồn ngài cũng như tâm hồn của nhiều anh em linh mục với 
sự yếu đuối lẫn sự cao cả của một đời hiến dâng. Có thể nói đây là lời kinh 
diễn tả một cuộc đấu tranh, một đời quyết chiến. 

             "Lạy Chúa, chiều nay một mình con trơ trụi . Những tiếng đồng hồ 
trong nhà thờ đã lịm tắt dần. Những người đi lễ chiều đã ra về hết rồi. Và 
con lủi thủi trở về nhà xứ, một thân một bóng. 

          "Con đã gặp những người đi dạo phố về, Con đã đi ngang qua rạp hát 
vừa lúc đám đông đổ xô ra . Con đi dọc thềm quán cafe ở đó có nhiều người 
đi dạo, dáng vẻ mệt mỏi, đang gượng gạo kéo dài cuộc vui của ngày chúa 
nhật. Con đụng phải những đứa trẻ đang đi chơi trên vĩa hè. Những đứa trẻ, 
lạy Chúa, những đứa trẻ của người khác, chứ không bao giờ là của con. 

           "Lạy Chúa này con đây, Một bóng một thân, Yên lặng làm con ngạt 
thở. Cô đơn làm con bực dọc. Lạy Chúa, năm nay con được 35 tuổi ...với 
một thân thể như bao người khác, với những bàn tay chắc chắn để làm việc, 
với một quả tim được dành để yêu thương. Nhưng con đã hiến dâng tất cả 
cho Chúa, vì thật ra Chúa đang cần những thứ đó. Con đã hiến dâng tất cả 
cho Chúa....Nhưng Chúa ơi, dâng như vậy thật là đau khổ. 

           "Thật là đau khổ khi con phải dâng thân xác cho Chúa, vì thân xác 
đó cũng tận hiến cho một người khác. Thật là đau khổ khi con phải 
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yêu mọi người mà không giữ lại riêng ai. Thật là đau khổ khi con bắt một 
bàn tay mà không được cầm giữ lại. Thật là đau khổ khi con vừa gây được 
một tình cảm đã phải vội vàng dâng cho Chúa ngay. Thật là đau khổ khi con 
không cho mình chút nào mà phải hoàn tòan sống vì tha nhân. Thật là đau 
khổ khi con phải sống như những người khác, giữa những người khác mà 
phải là một người khác. Thật là đau khổ khi con phải luôn luôn ban phát mà 
không được tìm cách nhận lãnh. Thật là đau khổ khi con phải đến với những 
người khác mà chẳng hề có một kẻ tìm đến với con. Thật là đau khổ khi con 
phải đớn đau vì tội lỗi tha nhân nhưng lại không có quyền từ chối nhận lãnh 
và gánh chịu chung. Thật là đau khổ khi con biết những kín nhiệm mà không 
được thổ lộ cho ai. Thật là đau khổ khi suốt đời con phải luôn luôn lôi kéo 
tha nhân mà không để một ai kéo lôi con , dù chỉ là trong chốc lát. Thật là 
đau khổ, khi con phải luôn ra tay nâng đỡ những người yếu đuối còn chính 
mình lại không thể nương tựa vào một kẻ mạnh hơn. Thật là đau khổ vì phải 
cô đơn cô đơn trước mặt mọi người, trước cái chết, trước tội lỗi . 

                                                 ********* 

             "Này con, con không cô đơn. Ta đang ở với con. Ta là con. Vì Ta 
cần một nhân tình thứ hai để tiếp tục mầu nhiệm Nhập Thể và Cứu 
Chuộc .Từ muôn thuở Ta đã chọn con, Ta cần đến con . 

               "Ta cần đến tay con để tiếp tục chúc phúc. Ta cần đến môi con 
để tiếp tục rao giảng, Ta cần đến thân con để tiếp tục đau khổ. Ta cần đến 
tim con để tiếp tục yêu thương. Ta cần đến con để tiếp tục cứu độ. Con ơi, 
hãy ở lại với Ta" 

                                            ************** 

              "Lạy Chúa này con đây, này thân xác con đây, này trái tim con đây, 
này linh hồn con đây. 

              "Xin cho con cao thượng đủ để vượt lên khỏi thế gian. Xin cho con 
được mạnh mẽ đủ để nâng đỡ thế gian. Xin cho con trong sạch đủ để ôm ấp 
thế gian vào lòng mà không hề muốn giữ lại. Xin cho con trở nên một nơi 
gặp gỡ tạm thời thôi. Xin cho con trở nên một con đường không dừng lại ở 
bản thân, bởi vì nó có thể tiếp nhận một ai là để dẫn đưa họ về với Chúa. 

            "Lạy Chúa, chiều nay khi vạn vật đều im tiếng và khi trái tim con 
cảm thấy đau nhói vì cô quạnh, khi ai nấy đang ngấu nghiến tâm hồn con 
mà con lại bất lực không thể làm họ thỏa mãn. Khi bao nhiêu khốn nạn về 
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tội lỗi của thế gian là cả một khối nặng đang đè trên vai con, thì con nói lại 
với Chúa tiếng "xin vâng" không phải một trong những tiếng cười vang, 
nhưng là chầm chậm, khiêm tốn, sáng suố , một mình trước mặt Chúa, giữa 
cảnh chiều tà êm ả." 

                    Xác thịt con luôn luôn mỏng dòn, dù mặc áo gì, dưới lớp áo vẫn 
là xác thịt… 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Ba "Giang hồ" 

Tôi đến phi trường với tấm lòng chĩu nặng lo buồn, mặc dù đã biết trước 
những điều này sẽ đến. Ba tôi bị ung thư gan, khi phát hiện ra thì căn bệnh 
phát triển theo chiều hướng xấu rất mau lẹ, mỗi ngày gia đình nhận thêm vài 
thông tin buồn từ các bác sĩ, không còn hi vọng gì… 

Tôi dự tính cuối tuần này sẽ mua vé máy bay về thăm ba nhưng dường như 
không kịp nữa, tôi nhận được điện thoại của má báo và phải về gấp rút ngay 
hôm nay để gặp mặt ba lần cuối. 

Ba đang chờ đợi tôi, đứa con gái lớn nhất của ba và gần gũi với ba trong 
những tháng năm dài thơ ấu.. 

Ngồi vào máy bay tôi chỉ biết cầu mong cho chuyến bay vượt không gian 
mấy tiếng đồng hồ sẽ trôi qua thật mau để đưa tôi về bên ba. 

 * * * 

Ngày xưa, khi tôi còn là một con bé, tôi thân thiết với cha lắm, vì tôi là đứa 
con duy nhất. Má sanh tôi ra vài năm sau thì ốm yếu, đau 
bệnh gì đó không thể mang thai sinh đẻ được nữa. Má 
buồn rầu lắm vì e ngại không có con trai cho ba nối dõi 
tông đường. 

Ba nhiều lần nói cho má vui lòng: 

- Con nhỏ này là con cầu tự của tôi mà, mình đừng lo chi 
cho mệt, sau này con nó đẻ ra sẽ là cháu đích tôn của 
mình, cháu nội, cháu ngoại cũng là ruột rà máu mủ của 

mình chứ ai. 

Nghiễm nhiên ba coi tôi như một thằng con trai, đi đâu ba cũng dắt tôi theo, 
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như mỗi sáng ra tiệm cà phê của chú Lù ở đầu hẻm, ba ngồi nhâm nhi tách 
cà phê đen ngòm và hút thuốc, còn tôi ung dung điểm tâm với chiếc bánh 
bao nhân thịt nóng hổi. Khi ra về ba lại mua thêm chiếc bánh bao nóng hổi 
khác cho má ở nhà. 

Ba làm thợ xây cho mấy ông cai thầu, lương ba cọc ba đồng mà thỉnh thoảng 
vẫn phải đi xa khỏi thành phố vì nhu cầu của công việc, còn má ở nhà quán 
xuyến một cửa hàng tạp hóa đông khách, hàng bán đủ thứ, lại còn thêm vài 
món má tự làm như muối dưa chua, cà pháo, chưng nước màu dừa, làm 
mắm, nên cửa hàng tạp hóa kiêm luôn vài món thức ăn bình dân cho các gia 
đình trong xóm. 

Má tôi chết vì bệnh ung thư cổ tử cung, năm ấy tôi mới 8 tuổi. 

Thế là hai cha con tôi sống thui thủi trong căn nhà đã vắng đi hình bóng 
người đàn bà, dù chỉ là một người đàn bà đau yếu thường xuyên nhưng cũng 
có hơi ấm một mái gia đình, có khói bếp, có tiếng nói cười…. 

Buồn chán vì mất đi người vợ hiền đảm đang và vì thương tôi bé bỏng 
không ai chăm sóc, ba tôi đã từ chối những lần phải đi xây cất xa nhà, nên 
lợi tức càng ngày càng kém. Ba như chiếc kiềng ba chân bỗng bị gãy đi một 
chân, chông chênh muốn đổ. 

Ba sinh ra cờ bạc và nhậu nhẹt, số tiền dành dụm ít ỏi của gia đình dần dần 
biến mất. Hai cha con tôi là một trong những nhà nghèo mạt rệp trong khu 
xóm. 

Ba thường khoác vào người chiếc áo sơ mi ca rô, chiếc quần jean cũ mèm để 
tếch ra ngoài đường, đến một đám nhậu hay một sòng bài con nào đó. Trong 
xóm này có mấy sòng tôi đều thuộc hết, mỗi lần tìm ba tôi cứ đi vòng vòng 
là sẽ thấy ba. Khi vừa thấy tôi thò mặt vào, các tay bài bạn ba ai cũng biết 
mặt biết tên tôi, đã kêu lên trêu chọc: 

- Ê, kiếm ba về cho má…nhỏ hả? 

Tức thì tôi không hài lòng đáp: 

- Dạ, đâu có má nhỏ nào, con kêu ba về đi ngủ mai còn đi làm. Khuya quá 
rồi. 

Một người khác: 

- Ba Giang mày là ba Giang…hồ, khỏi cần kiếm con ơi, khi nào chán thì ba 
sẽ về… 
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Thật ra ba tôi tên là Giang, nhưng trong đám bạn bè bài bạc, ăn nhậu của ba 
đã gọi ba là “Giang Hồ”, vì cả ngày lẫn đêm ba đều lang bang ở ngoài 
đường hơn là ở nhà. Riết rồi lối xóm cũng cứ thế mà gọi tên ba. 

Dù ham mê bài bạc nhưng ba cũng lịch sự với con, ba hay nháy mắt âu yếm 
năn nỉ tôi: 

- Con gái, chờ ba chơi hết ván này nghe? 

Tôi sà xuống chiếu bạc, ngồi cạnh ba nhìn vào từng lá bài của ba dù tôi 
không hiểu gì, nhưng trong bụng cứ thầm cầu mong những lá bài này sẽ làm 
cho ba thắng nhiều tiền. 

Khi hai cha con ra khỏi sòng bài, đêm đã khuya, con đường hẻm về nhà có 
một hàng bán khô nướng về đêm, là một bàn thấp kê dưới một cột điện sáng 
choang, chị bán hàng thỉnh thoảng quạt bếp cho than hồng lên mỗi khi cần 
nướng khô cho khách, và mùi khô nướng thơm ngát mũi, ai đi qua mà không 
thèm thuồng chỉ muốn dừng chân. 

Ba biết tôi thích ăn mấy món khô nướng, nên dù khuya cỡ nào, dù tiền trong 
túi còn hay hết ba cũng dắt tôi tấp vào hàng. 

Hai cha con ngồi xuống chiếc ghế thấp quanh bàn, ba kêu cho ba một ly 
rượu đế Gò Đen nhỏ và một miếng mực nướng, còn tôi, lúc nào cũng tham 
lam và hoa mắt trước những món khô đủ loại bày trên bàn, vì món nào tôi 
cũng muốn ăn, cả trái trứng vịt lộn nóng hổi, rắc muối tiêu ăn với rau răm. 
Tôi muốn ăn…tất cả. 

Hôm nào biết ba ăn bài, tôi làm sang ăn trứng vịt lộn và thêm miếng khô 
mực nướng thơm phức chấm tương đen tương đỏ cho thật nhiều ớt cay, vừa 
ăn vừa hít hà sung sướng. 

Hôm nào thấy ba thua bài sạch túi, tôi không nỡ ăn sang sợ tốn tiền ba, chỉ 
kêu một miếng khô cá đuối rẻ tiền mà …to, cái búa của chị hàng khô giã lên 
miếng cá đuối nướng tưng tưng lên vì thịt cá đuối khô và dai, nhưng giã 
xong thịt nó tơi bông ra nhai trong miệng rất đậm đà, cũng chấm tương đen 
tương đỏ, cũng thơm phức ngon lành. 

 Khi ấy ba sẽ kêu chủ hàng ghi sổ, bữa khác trả… 

Ăn xong, cha có chút mùi rượu, con có vị tương cay trên đôi môi còn thèm 
thuồng, ba dắt tay tôi, trong ánh đèn điện soi sáng một khỏang đường, bóng 
hai cha con liêu xiêu về trong đêm vắng. 
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Những ngày cuối tuần ba cũng không ở nhà, ba đi cả ban ngày luôn. Xóm 
tôi ở đi ra đầu đường là băng qua một con đường nhựa, bên kia đường là 
một nghĩa trang lớn, sau nghĩa trang đó là một khu làng xóm khác, nhà quê 
hơn bên xóm tôi, dù chẳng cách nhau bao xa. 

Người ta vẫn gọi bên ấy là xóm Mô. 

Xóm Mô nằm sát phía sau của phi trường Tân Sơn Nhất, chỉ cách nhau mấy 
lượt hàng rào kẽm gai và những bụi cây cỏ rậm rạp hoang sơ. Dân xóm Mô 
làm nghề vườn, trồng rau và chăn nuôi. Còn bên xóm tôi là khu bình dân lao 
động, cả hai xóm có điểm giống nhau là nhiều nhà nghèo. 

Ba tôi hay qua đó để chơi thảy “bun”, vì xóm Mô có nhiều con đường làng 
rộng rãi bằng đất có nhiều cát rất thích hợp cho trò chơi này. Những trái 
“bun” đều bằng sắt, nặng nề, trước hết họ thảy một cục “bun” nhỏ như trái 
banh tennis ra thật xa về phía trước để làm chuẩn, sau đó mỗi người lần lượt 
thay phiên nhau thảy từng trái “bun” lớn hơn, bằng cỡ trái cam, đến càng 
gần trái “bun” chuẩn càng có điểm. Ai thảy trái “bun” lớn xa hơn thì thua 
điểm. Họ có thể thảy “bun” tống khứ trái “bun” của người khác để giành vị 
trí gần tiêu điểm hơn, nên cuộc chơi càng lúc càng gay cấn, ác liệt. 

Ba rất mê thích trò chơi này. Và tôi không bao giờ bỏ lỡ dịp theo ba sang 
xóm Mô, từ ngoài nghĩa địa tôi đi vào xóm bằng con đường đất, là tới một 
khu đất trống, dọc theo là mấy lũy tre xanh, có con trâu cột bên bụi tre đang 
thảnh thơi nhai rơm hay trâu đang nằm nghỉ ngơi hóng mát. 

Tôi thích nghịch ngợm, lượm mấy lá tre khô thảy cho trâu xem nó có …ngu 
không, có ăn lá tre khô thay rơm khô không, hay tôi chơi với lũ trẻ xóm Mô, 
chơi chạy đuổi bắt, chơi lò cò, chơi tạt lon.v..v.. chán chê tôi chạy lại chỗ 
chơi “bun” của ba, tôi đứng chen lấn với đám đông để xem cuộc thảy “bun” 
bất phân thắng bại khi hai người thảy hai cục “bun” gần cục “bun” nhỏ, 
khỏang cách tương đương nhau, mắt nhìn khó đoán được. Tôi đã từng tà 
lanh chạy đi nhặt mấy cọng rơm khô vất vưởng trên đường, cạnh mấy con 
trâu, đưa cho ba để đo cho chính xác. 

Nếu ba thua, tôi đợi cho ba chơi thêm ván sau, và đứng tại chỗ theo dõi, hồi 
hộp cầu mong cho ba thắng. 

Ngày nào từ xóm Mô về chân tay, quần áo tôi cũng dính đầy cát bụi, tôi 
thường lười không tắm, buổi tối chỉ phủi phủi hai chân vào nhau, coi như 
sạch sẽ, vô tư lên giường ngủ . 
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Ba tôi càng ngày càng ăn chơi đủ thứ, làm ra đồng nào “xào” luôn đồng đó, 
mỗi khi bên xóm Mô không có đám chơi “bun” thì ba nhảy qua đám đá gà. 
Ba chơi thứ gì tôi rành về thứ đó ngay. 

Hai cha con như thày và trò trên con đường đời, trên con đường ăn chơi 
chưa hề rời nhau… 

Nhưng cũng có hôm ba không có nơi chốn nào để đi, ba nằm chèo queo ở 
nhà, là lúc cha con tâm tình: 

- Con ơi, ráng học cho chăm cho giỏi, có chữ nghĩa lớn lên không khổ như 
ba. 

Tôi học dốt lại lười, với lại chiều tối về nhà không có ba tôi cô độc, tủi thân, 
chỉ học bài qua loa lấy lệ là gấp tập vở lại chạy đi tìm ba, những chốn ấy vui 
hơn.. 

Đi học với tôi là một cực hình, tôi thường lấy cớ đau bụng, nhức đầu để nghỉ 
học. Ba buồn tôi về chuyện này lắm, nhưng thương con, chiều con quá ba 
đành chịu thua và làm ngơ. Tôi học dốt bị ở lại lớp, tôi mắc cở đòi nghỉ học 
luôn nhưng ba không cho nên tôi đi học cho có lệ, thường đứng chót bảng 
trong lớp. 

Tôi nũng nịu lắc đầu: 

- Khỏi cần, con nghèo như ba cũng được, miễn là ba đâu con theo đó 
nè…con thích theo ba vô bàn nhậu, ăn ké mồi của ba, theo ba vô sòng bài 
hốt tiền giùm khi ba thắng, rồi hai cha con mình đi ăn tiệm vui thấy mồ 
luôn. 

- Những hôm ba thua hay không tiền thì buồn lắm con à…Con từng ăn mì 
gói, hay khoai lang trừ cơm mà không ớn sao? 

Tôi bắt chước một câu nói đã thuộc lòng từ mấy ông bợm nhậu của ba đã 
từng nói: 

- “Kệ bà nó, cuộc đời lên voi xuống chó” mà ba. 

Trong đầu óc non nớt ngây thơ của tôi, tôi thấy thế là đủ hạnh phúc rồi 

Ở xóm, đứa trẻ nào mà cãi nhau hay đánh nhau với tôi là coi như…tới số, vì 
ba luôn bênh vực tôi bất kể phải trái. Ba tới nhà đối phương của tôi hung 
hăng làm dữ, nhất là khi uống rượu vào thì ba càng nóng máu hơn. 

Thằng Minh lé đánh tôi sưng u một cục trên trán, má nó đã biết điều dẫn nó 
sang tận nhà tôi hết lời xin lỗi cha con tôi, dù thực ra tôi cũng chẳng 
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vừa, cũng túm áo đánh lại thằng Minh và chửi xa xả cả cha mẹ ông bà nhà 
nó bằng những lời độc địa. 

Khi má thằng Minh dắt con ra về khỏi cửa nhà tôi, tôi đắc thắng vênh mặt đi 
theo ra tới cửa và nghe thấy má nó cằn nhằn con: 

- Lần sau mày chừa đụng tới con nhà Giang Hồ này, nghe chưa? Con chả 
như vàng như ngọc, đụng tới nó là không yên đâu. 

Tôi đã khoái chí vì thấy người ta “kính sợ” ba tôi như vậy đó, tôi được ba 
thương yêu, che chở vì như má thằng Minh đã nói tôi là vàng ngọc của ba 
tôi. 

Xóm tôi có cô thợ may, chưa bao giờ lấy chồng, chẳng hiểu sao cô thương 
tôi quá chừng, thỉnh thoảng cô Hoa vẫy tôi lại cho gói bánh hay bịch chè, 
chắc là cô mua sẵn chỉ đợi tôi đi qua là cho. Nhưng một hôm cô không đưa 
tôi món đồ ăn như thường lệ, mà một gói to hơn, cô dặn dò: 

- Con mang bộ quần áo này về cho ba Giang nghe.. 

Chỉ có cô Hoa là trân trọng gọi ba tôi là Giang, không là “Giang Hồ” như 
những người khác. Tôi ngạc nhiên: 

- Ủa, ba con đặt may quần áo tiệm cô hả? 

Cô Hoa bối rối: 

- Con cứ mang về là ba hiểu mà.. 

Tôi thắc mắc: 

- Nhưng sao chỉ có quần áo cho ba còn của con không có? 

Cô Hoa hứa hẹn: 

- Bảo đảm mấy ngày nữa con cũng sẽ có một bộ đồ đẹp. Chịu chưa? 

Tôi vui thích ôm gói quần áo chạy như bay về nhà khoe ba. Nét mặt ba vui 
vui, tôi nghĩ là ba đã ưng ý bộ đồ này. 

Rồi tôi cũng có bộ quần áo như cô Hoa đã hứa, cô Hoa hay sang nhà tôi 
chơi, ba cũng hay sang nhà cô Hoa. Từ ngày đó ba ít đi hoang hơn, chăm chỉ 
đi làm và ở nhà. 

Một buổi chập tối ba dẫn tôi sang nhà cô Hoa, dường như hai người đã hẹn 
nhau trước, cô Hoa đóng cửa tiệm may sớm, đón cha con tôi vào nhà. Cô 
Hoa trịnh trọng rót nước trà và lấy bánh ngọt ra: 
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- Mời anh Giang ăn bánh, uống trà.… 

Quay sang tôi, cô Hoa trìu mến: 

- Con ăn bánh ngọt đi, có nước ngọt cho con nè… 

Ba tôi vào đề ngay: 

- Cô Hoa à, tôi muốn bàn với cô một chuyện quan trọng, nếu cô thương yêu 
tôi thì thương yêu luôn con gái tôi được không? Có như vậy tôi mới vui vẻ 
mà kết duyên cùng cô, còn không thì thà tôi ở giá. .. 

Cô Hoa cảm động và mau mắn đáp: 

- Anh Giang, em thương anh và thương con anh như con em mà. Tội nghiệp 
con nhỏ mồ côi mẹ từ nhỏ, ai nỡ lòng nào ghét bỏ … 

Thế là sau đó ba và cô Hoa chính thức về ở với nhau sau một đám cưới nhỏ 
mời họ hàng và những người hàng xóm. Năm ấy tôi 12 tuổi. 

Có cô Hoa như có phép nhiệm màu, ba đã dần dần bỏ nhậu nhẹt, bài bạc và 
đi làm thợ xây cất rất đều đặn, kể cả phải đi xa nhà năm bảy bữa hay một 
tháng. Ba yên chí vì ở nhà đã có cô Hoa lo cho tôi. 

Quả tình cô Hoa rất thương yêu tôi, dù có mặt ba ở nhà hay dù ba đi làm xa, 
thì lúc nào cô Hoa cũng đối xử như nhau. Cô gọi tôi là “con” và xưng “má”, 
dần dần tôi cũng gọi cô Hoa là “má” một cách tự nhiên từ đáy lòng. 

Hai đứa em trai cùng cha khác mẹ của tôi lần lượt ra đời. 

Biến cố 1975, gia đình tôi may mắn xuống tàu trong dòng người di tản và 
được định cư ở Mỹ. 

Ba má tôi xin đi làm hãng xưởng ngay để nuôi ba chị em chúng tôi, tôi tuy 
là con lớn nhất nhà nhưng tuổi đời 16, học tiếp thì không có khả năng, đi 
làm thì chưa đủ tuổi. Ba má cho tôi đi học tiếng Anh còn hơn ngồi không ở 
nhà. 

Hai đứa em cùng cha khác mẹ của tôi đã lớn lên ở Mỹ và ăn học nên người, 
cả hai đều tốt nghiệp đại học làm kỹ sư và vợ con yên ổn. Tôi cũng lập gia 
đình. 

Ba đứa con như ba cánh chim đã tung cánh rời tổ ấm của cha mẹ, lập tổ ấm 
của riêng mình. Chúng tôi mỗi người ở một nơi nhưng sự liên hệ với ba má, 
với chị em vẫn gắn bó với nhau.. 

* * * 
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Tôi tất tả đi vào bệnh viện, hai em trai tôi cũng đã về, cả nhà thay phiên 
nhau luôn ở bên ba. Ba đã dặn dò nhắn nhủ vợ con xong, chỉ còn mình tôi. 

Tôi nhào tới ôm lấy tấm thân gày guộc của ba nghẹn ngào: 

- Ba ơi, con đây… 

Ba hé mắt cố nhìn thấy mặt của tôi và yếu ớt đáp lại: 

- Giờ phút này…có đông đủ vợ con…ba mãn nguyện lắm rồi, riêng với con, 
ba chỉ muốn nói lời cuối cùng là ba xin lỗi con thời thơ ấu cực khổ…con có 
giận hờn gì ba không? 

- Sao ba lại nói thế? Con luôn hạnh phúc sung sướng khi được ở bên ba mà. 

- Nhưng con thiệt thòi…thời đó ba hư quá, chỉ biết ăn chơi mà không lo 
được gì cho con…chuyện học hành không đến nơi đến chốn…tha lỗi cho 
ba… 

Tôi khóc nức nở lên: 

- Không bao giờ ba có lỗi với con hết. Quãng đời thơ ấu ấy con thương nhớ 
mãi cho tới bây giờ… 

Đôi môi khô héo của Ba cố mỉm cười, ba không còn sức để nói thêm gì nữa. 
Ba tôi thiêm thiếp đi vào hôn mê. 

Buổi tối ba tôi đã vĩnh viễn ra đi trước sự chứng kiến của những người thân 
vây quanh. Má Hoa là người đầu tiên vuốt mắt cho ba, người đàn ông, người 
chồng mà má đã hết lòng yêu thương. 

Khi đến phiên tôi vuốt mắt cho ba, nhìn khuôn mặt ba thanh thản, tôi tin là 
ba đã vui lòng, vì ba biết chắc rằng vợ con đã yêu thương ba, kể cả tôi, đứa 
con gái gần gũi với ba qua đoạn đường ấu thơ nghèo khó nhất. 

Ba Giang, ba Giang Hồ của tôi vẫn là cái tên đẹp mà tôi yêu qúy mãi. 

Nguyễn Thị Thanh Dương 
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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 


