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TIN MỪNG  
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Một hôm, Đức Giê-su đi đến thành kia 
gọi là Na-in, có các môn đệ và một đám 
rất đông cùng đi với Người. Khi Đức 
Giê-su đến gần cửa thành, thì kìa người 
ta khiêng một người chết đi chôn, người 
này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại 
là một bà goá. Có một đám đông trong 
thành cùng đi với bà. Trông thấy bà, 
Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà 
đừng khóc nữa!” Rồi Người lại gần, sờ 
vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. 
Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, 
tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” Người chết 
liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su 
trao anh ta cho bà mẹ. Mọi người đều 
kinh sợ và tôn vinh Thiên Chúa rằng: 
“Một vị ngôn sứ vĩ đại đã xuất hiện giữa 
chúng ta, và Thiên Chúa đã viếng thăm 
dân Người”. Lời này được đồn ra trong 
khắp cả miền Giu-đê và vùng lân cận. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Ngài vẫn còn làm phép lạ 

Mark Link 

Việc làm cho con trai bà góa trong Phúc Âm sống lại tiên báo Chúa Giêsu sẽ 
dẫn chúng ta vào cuộc sống vĩnh cửu. 
Khó có một nhà đạo diễn phim nào dàn dựng được một pha hấp dẫn như quang 
cảnh được ghi lại trong bài Phúc Âm hôm nay. Thánh sử Luca đã trình thuật lại 
quang cảnh này như sau: “Khi Chúa Giêsu tiến vào một thành phố nọ có tên là 
Naim… đám dân đông đúc chen lấn theo Ngài. Vừa đến gần cổng thành, thì 
Ngài gặp người ta đang khiêng đi chôn một thanh niên, con trai độc nhất của bà 
góa nọ”. Để mục kích rõ hơn quang cảnh này, chúng ta hãy tưởng tượng mình 
đang ở trên một chiếc trực thăng cùng với đoàn làm phim có máy ghi hình từ xa 
đang quay lại diễn biến đó.  
Nhìn từ trên trực thăng xuống, chúng ta thấy một thị trấn nhỏ có một bức tường 
chắn chung quanh. Phía bên trong tường thành chúng ta thấy một đám người bận 
toàn bộ đồ tang đen đang từ từ bước ra cổng chính, còn phía ngoài tường thành, 
có một đám đông khác cũng đang tiến lại cái cổng đó vừa đi vừa cười cười nói 
nói huyên thuyên. Vài phút sau đó, cả hai đám đông này cùng gặp nhau tại trạm 
dừng ở cổng thành. Và lúc đó điều ngoạn mục đã xảy ra. 
Từ trong đám đông phía ngoài cổng thành, Chúa Giêsu bước ra đi thẳng tới cỗ 
quan tài, đoạn vừa cầm tay người thanh niên chết nằm trong đó, Ngài vừa 
phán: “Hỡi chàng thanh niên, Ta truyền cho anh hãy trỗi dậy”. Lập tức một sự 
yên lặng kinh hồn phủ xuống trên cả hai đám đông. Ai nấy đều như ngộp thở khi 
nhìn thấy chàng thanh niên bắt đầu cử động. Kìa chàng ta sống lại rồi! Thánh sử 
Luca kết thúc trình thuật trên bằng những lời sau đây: “Dân chúng đều rất sợ hãi 
và ngợi khen Thiên Chúa”. 
Chúng ta phải cắt nghĩa phép lạ trên như thế nào sau hơn 20 thế kỷ qua? Chúa 
Giêsu muốn nói gì với chúng ta qua phép lạ đó? 
Để trả lời câu hỏi này chúng ta hãy nghe câu chuyện sau:  
Linh mục thừa sai Paul Belliveau ở Maryknoll cai quản một trong những giáo xứ 
đặc biệt nhất thế giới. Giáo xứ này gồm khoảng 11 ngàn người tỵ nạn Salvador 
sống trong một trại tập trung ở Honduras. Đa số họ là phụ nữ, trẻ em và người 
già. Họ giống như những tù nhân bị giam lỏng, bởi vì chung quanh trại, đám 
lính luôn canh chừng không cho họ trốn chạy đi tìm tự do ở nơi khác chẳng hạn 
như ở Mỹ. Đây là hai đoạn trích từ một quyển nhật ký mà Linh mục Belliveau 
còn giữ lại.  
Đoạn thứ nhất được ghi lại vào một ngày Chúa Nhật, nội dung như sau: Tôi để ý 



 3

thấy nhiều dân tỵ nạn cứ dán mắt vào những tấm ván hở để nhìn ra phía ngoài 
nhà nguyện khi có 18 người lính gác Honduras đi ngang qua trại. Tôi cảm thấy 
hình như họ rất sợ hãi. Biết bao nhiêu lần chính mắt họ đã từng nhìn thấy những 
toán lính vũ trang như thế tiến vào giết chóc và tiêu diệt làng mạc của họ tại El 
Salvador. Tôi đã phải trấn an họ trước khi chúng tôi tiếp tục Thánh lễ.  
Đoạn thứ hai đề ngày thứ ba, nội dung như sau: Khi đến khu trại số 5, tôi thấy 
có nhiều phụ nữ đang đọc kinh trong nhà nguyện. Tôi bước vào và ngồi xuống. 
Khoảng 80 phụ nữ đang gẫm Đàng Thánh Giá. Mỗi một chặng ngắm họ đều so 
sánh nỗi đau đớn của Chúa Giêsu với khổ đau mà dân tỵ nạn đang gánh chịu. 
Hai người phụ nữ kể cho tôi rằng họ đã đặt tên cho nhóm của mình là ‘Nhóm 
các bà mẹ mất con vì bạo lực ở El Salvador’. Trong khi nói chuyện với đám phụ 
nữ, Linh mục Belliveau nhìn thấy nơi khuôn mặt họ nỗi đau đớn mà Chúa Giêsu 
đã nhìn thấy nơi khuôn mặt bà góa thành Naim. Cha hết lòng ao ước phải chi 
cha có thể làm cho những người con đã chết của họ sống lại giống như Chúa 
Giêsu đã làm cho con trai của bà góa nọ. Nhưng tiếc thay Belliveau không phải 
là Chúa Giêsu. Nhưng rồi vị Linh mục chợt nhận thấy một điều gì đó. Cha nhận 
ra rằng lúc này đây, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện thực sự trong nguyện đường 
này giống như Chúa đã từng hiện diện nơi làng Naim hơn 2000 năm về trước; và 
hơn thế nữa, Chúa Giêsu vẫn đang thực hiện nơi nhà nguyện bé nhỏ này phép lạ 
còn vĩ đại hơn phép lạ tại Naim nữa; Vì nhờ lời cầu xin của các phụ nữ góa bụa 
này, Chúa Giêsu không phải chỉ phục sinh đám con cái họ về mặt thể lý, vì điều 
này cũng sẽ chỉ kéo dài nhiều lắm là 30-40 năm, trái lại, Ngài ban cho lũ con ấy 
cuộc sống vĩnh cửu, như lời Ngài đã phán: Đây là ý Chúa Cha: Hễ ai thấy Chúa 
Con và tin vào Ngài sẽ được sự sống đời đời, và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày 
tận thế (Ga 6,40). Và bỗng dưng, Linh mục Belliveau nhận ra rằng phép lạ Chúa 
Giêsu thực hiện cho các tín hữu còn vĩ đại hơn nhiều so với phép lạ Ngài đã làm 
cho con trai bà góa thành Naim. 
Đây là sứ điệp Chúa Giêsu muốn gửi đến chúng ta qua bài Phúc Âm hôm nay. 
Ngài muốn chúng ta nhìn thấy nơi phép lạ thành Naim không chỉ là dấu chứng 
lòng thương của Ngài đối với bà góa nọ, cũng không chỉ là dấu hiệu minh chứng 
Ngài là Đấng Mêsia, mà còn là dấu chỉ báo trước điều Ngài sẽ thực hiện cho 
chúng ta nếu chúng ta tin vào Ngài, nghĩa là Ngài sẽ làm cho chúng ta sống lại 
không phải chỉ với một thân xác mới mẻ về mặt thể lý mà còn với một cuộc sống 
trường tồn vĩnh cửu nữa. Đó chính là Tin Mừng Ngài ban cho chúng ta qua bài 
Phúc Âm hôm nay. Tin Mừng mà chúng ta cùng tụ họp nơi đây để hân hoan 
mừng kính. 
Chúng ta hãy kết thúc với lời cầu nguyện: 
Ôi đôi tay Chúa Giêsu, đôi tay từng chạm vào mắt kẻ mù lòa để đem lại cho họ 
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thị giác. Xin hãy chạm vào đôi mắt chúng con để mắt chúng con nhìn thấy Chúa. 
Ôi đôi tay Chúa Giêsu, đôi tay từng chạm vào lỗ tai kẻ điếc để phục hồi thính 
giác cho họ. Xin hãy chạm vào tai chúng con để tai chúng con nghe thấy Chúa. 
Ôi đôi tay Chúa Giêsu, đôi tay từng chạm vào thân xác người thanh niên làm 
cho thân xác ấy được sống. Xin hãy chạm vào chúng con để chúng con được 
sống muôn đời. 

 
SỐNG ĐẠO 

 
VÒNG QUAY ĐỊNH MỆNH 
“Anh có muốn một ly sữa không?”, tôi hỏi một cách nhẹ nhàng. Khi hắn gật đầu, 
tôi trông thấy vết dơ dính trên tóc hắn và ngửi thấy mùi khói ám của điếu xì gà 
trên áo khoác của hắn. 

“Hôm nay anh khỏe không?”, tôi hỏi tiếp và đưa cho hắn ly sữa. 

Không một lời đáp lại. “Anh còn cần thêm gì nữa không?” Vẫn không có tiếng 
trả lời. 

Việc này không chỉ xảy ra một lần mà là hàng chục lần rồi.  Khi còn thiếu niên, 
tôi làm cho chương trình “Bánh mì và Cá”, một chương trình do mẹ tôi sáng lập.  
Chúng tôi phục vụ bữa ăn cho những người cần giúp đỡ, thường là những người 
lang thang ở Mineapolis, khu vực St. Paul. 

Cho dù làm bất cứ cách nào để động viên tinh thần, tôi vẫn thường bị lúng túng 
trước thái độ những người này phản ứng với tôi.  Họ không nhìn tôi khi tôi nói 
chuyện với họ, và họ hiếm khi nào thấy biết ơn.  Tôi như muốn hét lên: “Này, 
chúng tôi đang làm những điều rất tốt cho mấy người.  Ít nhất mấy người phải 
cảm ơn chúng tôi chứ!” 

Sau khi ngừng làm tình nguyện cho chương trình “Bánh mì và Cá”, tôi tự lèo lái 
số phận của mình. Hơn mười năm sau, tôi đã phấn đấu có một cuộc sống gần như 
hoàn hảo, một công việc dạy học, một người chồng tuyệt vời và có đứa con đầu 
tiên của chúng tôi, Derian. 

Niềm hạnh phúc khi có được con bỗng bị đập vỡ khi bác sĩ khám phá ra Derian 
bị bệnh tim cần phẫu thuật ngay.  Làm sao điều này có thể xảy ra được? Tôi tự 
hỏi và cảm thấy rất sốc. 

Sau đó, Derian được chuẩn đoán bị mắc hội chứng CHARGE, một căn bệnh 
không di truyền, và tỉ lệ mắc phải chỉ là một trên mười hai nghìn trẻ em.  Khi ra 
khỏi bệnh viện, tôi nhận ra rằng không như những vấn đề khác của cuộc sống, 
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với chuyện này tôi không thể làm chủ được. 

Căn bệnh này không những ảnh hưởng đến tim của con tôi mà nó còn ảnh hưởng 
đến tai, mắt, mũi cũng như sự phát triểm của cả cơ thể.  Derian cần phải được 
điều trị thường xuyên, nghĩa là cần có bác sĩ đến thăm hàng kì và phải vào bệnh 
viện thường xuyên. 

Mười ba tháng sau khi Derian được sinh ra, tôi sinh Connor, đứa con trai thứ hai 
của chúng tôi, và nhờ trời nó rất khỏe mạnh. 

Những lần khám bác sĩ, những cuộc phẫu thuật cho Derian, và việc có đứa con 
thứ hai khiến tôi phải xin nghỉ dạy không lương.  Trong khi tiền bảo hiểm chỉ đủ 
trang trải một phần cho tiền thuốc, nhiều người cũng đã đến giúp đỡ và động 
viên tôi.  Có lần những sinh viên của tôi đã quyên góp được sáu trăm đô la chỉ 
trong một ngày.  Số tiền này đủ cho tôi trả tiền nhà trong hai tháng và có thể 
trang trải thêm cho Derian. 

Mặc dù Rob, chồng tôi là chủ của một cửa hàng quần áo nhưng với những khoản 
tiền nhà, tiền thuốc và trách nhiệm nuôi nấng của cha mẹ đã khiến anh bị hao tốn 
khá nhiều. Chúng tôi đã làm những gì tốt nhất có thể làm.  Nhưng đến mùa xuân 
1995, chúng tôi quyết định đi tìm sự giúp đỡ. 

Tôi có nghe về một chương trình giúp đỡ các bà mẹ và con nhỏ bằng những 
phiếu ăn.  Tôi đặt sự kiêu hãnh của mình qua một bên và đã xin một cuộc hẹn. 

Vào sáng của buổi hẹn, chúng tôi đã phải bàn bạc mãi nên ăn mặc như thế nào để 
mình trông không giàu quá, nhưng cũng không nghèo quá.  Chúng tôi đã thử ít 
nhất ba bộ quần áo.  Chúng tôi biết rằng việc ăn mặc sẽ quyết định sự đánh giá 
khả năng làm mẹ của tôi: không quá vững vàng, nhưng vẫn còn khả năng làm 
chủ và tự tin. 

Cùng với hai đứa nhỏ, chúng tôi đã đi bộ một quãng dài đến điểm hẹn.  Tôi đăng 
ký và nhìn chung quanh xem những người khác ở khu vực chờ đợi, tự hỏi rằng 
hoàn cảnh của họ như thế nào.  Lúc đó tôi cảm nhận được vòng xoay nguy hiểm 
của định mệnh và xấu hổ trước những ấn tượng ngu dốt của tôi về người nghèo.  
Và bây giờ thì đến lượt tôi trở thành người nghèo.  Tôi ghét nó.  Tôi không đáng 
để bị như thế và tôi không thể xoay xở được.  Tôi định nắm chặt lấy tay lũ trẻ và 
chạy đi.  Nhưng khi nhìn vào đôi mắt sáng của chúng, tôi biết tại sao tôi phải ở 
lại. 

Lần đầu tiên trong đời tôi đã hiểu được vì sao những người mà tôi từng phục vụ 
lúc trước lại không tỏ ra biết ơn. Có ai lại muốn ở trong cảnh khốn khổ này 
không?  Nó thật thấp kém, và sẽ tồi tệ hơn khi những người – như tôi lúc bé – lại 
có vẻ như đang ban phát ân huệ và ta phải nợ họ sự biết ơn. 
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Cầu xin sự giúp đỡ trong lúc cần nhất quả thật khó khăn vô cùng! Tôi không bao 
giờ muốn có liên quan tới những người giúp đỡ tôi những thứ mà tôi rất cần.  Sẽ 
dễ dàng hơn rất nhiều nếu như đứng cách xa và giữ mọi thứ ở mức độ khách 
quan. 

Tôi mím chặt môi khi tên mình được gọi.  Chuyện gì sẽ xảy ra nếu có ai đó nhận 
ra tôi?  Tôi sẽ rất nhục nhã nếu như ai đó biết tôi đang phải nhận phiếu ăn.  Sau 
ba tiếng đồng hồ hỏi và kiểm tra, tôi cũng đã có thứ tôi cần.  Và một cuộc tìm 
kiếm sự tồn tại ngày qua ngày đã bắt đầu; chúng tôi kiên quyết làm được nó. 

Sau hai năm rưỡi đấu tranh, linh hồn nhỏ bé của Derian đã ra đi ngày 9 tháng 
Năm năm 1996.  Tôi biết nó đến với tôi vì nhiều lý do, và tôi sẽ không bao giờ 
quên những bài học đó: lòng yêu thương và sự cảm thông cho người nghèo, 
không chỉ là sự thương hại nhất thời và bố thí. 

Sau khi trải qua những giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời, Rob và tôi lập ra tổ 
chức “Tiết kiệm cho người nghèo” để tưởng nhớ Derian.  Nhiệm vụ của tổ chức 
là giúp đỡ những gia đình ở Minnesota với những trẻ em bệnh hiểm nghèo phải 
chịu nhập viện trong một thời gian dài bằng trả tiền thế chấp trong một lần.  
Trong bốn năm đầu tiên, chúng tôi đã trợ cấp hơn một trăm trường hợp với mức 
trung bình tám trăm năm mươi đô la. 

Chúng tôi thường không được cảm ơn khi trợ cấp một khoảng cho ai đó.  Nhưng 
điều này chẳng phiền gì, vì tôi biết được cuộc sống như thế nào khi đặt mình vào 
vị trí của họ. 

Giờ đây tôi đã hoàn toàn hiểu được niềm vui của công việc tình nguyện không 
phải nằm ở từ “cảm ơn” hay cảm giác tốt đẹp khi giúp được những người xung 
quanh lúc họ cần mình nhất. 

Mỗi một đứa trẻ được sinh ra với thông điệp rằng Thượng đế vẫn chưa làm nản 
chí con người.” Rabindranath Tagore 

 
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

 

Đức Thánh Cha Phanxicô: Phải chống lại nền “văn hóa lãng phí” và thúc 
đẩy nền văn hóa của tình đoàn kết 

VIS/ (06.06.2013) – Buổi tiếp kiến chung ngày thứ Tư 05-06 cũng là Ngày Môi 
trường Thế giới, nên trong bài huấn từ thường lệ, Đức Thánh Cha Phanxicô đã 
đặc biệt nói về môi trường. 

Từ năm 1972, Liên hiệp quốc ấn định Ngày Môi trường thế giới (WED) được cử 
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hành vào ngày 05 tháng Sáu hằng năm; và năm nay chủ đề của WED là “Think-
Eat-Save” – tạm dịch: “Hãy suy nghĩ trước khi ăn để bảo vệ môi trường”. Trong 
bối cảnh này, Đức Thánh Cha đã lên án chủ nghĩa tiêu thụ và “nền văn hóa lãng 
phí”. 

Đức Thánh Cha nói: “Khi nói về môi trường, về thiên nhiên, tôi nghĩ đến những 
trang đầu của Kinh Thánh, đến Sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế khẳng định rằng 
Thiên Chúa đặt con người trên mặt đất để vun trồng và chăm sóc nó. Và câu hỏi 
đặt ra cho tôi là, “vun trồng và chăm sóc trái đất” nghĩa là gì? Chúng ta có đang 
thực sự vun trồng và chăm sóc trái đất? Hay là chúng ta bóc lột và bỏ bê nó?” 

Và ngài giải thích: “Vun trồng và chăm sóc thiên nhiên là chỉ thị của Thiên 
Chúa, không chỉ được Ngài phán ra trong buổi đầu của lịch sử, nhưng còn dành 
cho mỗi người chúng ta. Điều này nằm trong kế hoạch của Ngài. Đó là trách 
nhiệm làm cho thế giới phát triển, biến nó thành một khu vườn, một nơi mà tất cả 
có thể sinh sống”. 

“Tuy nhiên, vun trồng và chăm sóc không chỉ đề cập đến mối quan hệ của chúng 
ta với môi trường, mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên. Đó còn là các mối 
quan hệ giữa con người với nhau. ... Chúng ta đang sống trong giai đoạn khủng 
hoảng. Chúng ta đã thấy môi trường bị khủng hoảng nhưng nhất là chúng ta cũng 
thấy nhân loại gặp khủng hoảng. Con người đang gặp nguy hiểm. Hệ sinh thái 
của con người đang gặp nguy hiểm! Thật hết sức nguy hiểm bởi vì cái gốc của 
vấn đề nằm ở tầng sâu chứ không phải ở bề mặt. Đó không chỉ là vấn đề kinh tế 
nhưng là vấn đề đạo đức và nhân chủng học. ... Một nền kinh tế và tài chính 
thiếu tính đạo đức đang thống trị”. 

Đức Thánh Cha nói thêm: “Ngày nay người chỉ huy không phải là con người mà 
lại là tiền bạc. Đồng tiền ra lệnh. Nhưng Thiên Chúa Cha chúng ta đã không giao 
nhiệm vụ chăm sóc trái đất cho đồng tiền mà là cho chúng ta: cho người nam 
cũng như người nữ. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Thế mà người ta lại hy sinh 
cho các thần tượng của lợi nhuận và tiêu thụ. Đó là một “nền văn hóa lãng phí”. 

“Nếu như trong một đêm đông, có người chết ở đây, trên đường Ottaviano này, 
thì đó không phải là tin tức. Nếu ở rất nhiều nơi trên thế giới có những trẻ em 
không có gì để ăn, đó không phải là tin tức. Có vẻ như đó là chuyện bình thường. 
Nhưng nếu thị trường chứng khoán sụt mất mười điểm thì lại là một tai họa! Như 
thế con người đã bị loại bỏ như là rác rưởi”. 

“Cuộc sống con người không còn được coi là giá trị ưu tiên phải được tôn trọng 
và chăm sóc... Nền “văn hóa lãng phí” này cũng đã làm cho chúng ta không còn 
nhạy cảm với sự lãng phí lương thực... Chủ nghĩa tiêu thụ khiến chúng ta thường 
sử dụng quá mức và lãng phí lương thực, khiến chúng ta không còn nhận ra 
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được giá trị thật của nó, vốn vượt xa các giới hạn kinh tế đơn thuần. Nhưng hãy 
nhớ rằng lương thực bị vứt bỏ là lương thực chúng ta đánh cắp của người nghèo, 
của những người đói ăn”. 

Đức Thánh Cha kết luận: “Tôi mời tất cả anh chị em suy nghĩ về vấn đề thiếu 
thốn và lãng phí lương thực... Hãy nghiêm túc tôn trọng và chăm sóc thiên nhiên, 
quan tâm đến mọi người để chống lại nền “văn hóa lãng phí” và thúc đẩy một 
nền văn hóa của tình đoàn kết và gặp gỡ”. 

 

Đức Giáo hoàng giải tội tại xứ đạo 

UCANews/ Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, Đức Giáo hoàng thăm xứ đạo nhỏ ở 
ngoại ô Rôma, lần nữa, ngài làm cho nhiều người ngạc nhiên 
Chuyến thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm Chủ Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi tại 
Giáo xứ Thánh Elizabeth và Dacaria nằm xa phía bắc thành phố, khởi đầu cho 
các chuyến viếng thăm các giáo xứ tại Rôma, lập tức toát lên những tính cách 
đặc biệt của ngài. 
Đức Giáo hoàng đến vào sáng sớm, trước thời điểm công bố, và điều đầu tiên 
ngài muốn làm là gặp các trẻ em được rửa tội năm ngoái, khoảng 50 em, cùng 
với cha mẹ của chúng. 
Đức Giáo hoàng Jorge Mario Bergoglio rất quan tâm đến việc rửa tội trẻ em. 
Ngày hôm trước, trong bài giảng trong Thánh lễ sáng tại Nhà nguyện Nhà khánh 
Thánh Martha, ngài đã đề cập trường hợp một người mẹ vị thành niên đi xin rửa 
tội cho con của cô ta và bị từ chối. “Đứa trẻ không có lỗi gì trong tình trạng hôn 
nhân của cha mẹ chúng” - đây là nguyên tắc của ngài từ khi là Giám mục ở 
Argentina - và thật ra, bí tích rửa tội “thường giúp các cha mẹ bắt đầu lại”. Thật 
đáng buồn khi người ta lập ra “cơ quan hải quan mục vụ” ngay tại cổng vào đời 
sống đức tin: “Quá nhiều lần chúng ta trở thành giám sát viên đức tin, thay vì trở 
nên người thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi cho đức tin của con người.” 
 
Điều đặc biệt thứ hai của chuyến thăm này xảy ra ngay sau đó. Đức Giáo hoàng 
bước vào phòng thánh, đóng cửa lại và trước Thánh lễ, ngài ngồi toà giải tội cho 
từng cá nhân. Có 8 giáo dân được chọn ngẫu nhiên. Dự kiến chỉ có 5 giáo dân, 
nhưng sau đó thêm 3 người nữa. Phóng viên tờ L’Osservatore Romanoviết: “Khi 
cửa toà giải tội mở ra, khuôn mặt hối nhân trở nên thánh thoát, và hầu hết họ đều 
khóc.” 
Trước ngài, Đức Gioan Phaolô II và Bênêđictô XVI đã ngồi toà giải tội tại Đền 
thờ Thánh Phêrô trong suốt Tuần Thánh. Đức nguyên Giáo hoàng Joseph 
Ratzinger cũng đã ngồi toà giải tội vào Ngày Quốc tế Giới trẻ tại Madrid năm 
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2011. 
Tuy nhiên, Đức Phanxicô muốn ngồi toà iải tội tại giáo xứ, trước Thánh lễ. Ngài 
nêu gương cho các linh mục và giáo dân. Ngài muốn mọi người thấy sự liên kết 
mật thiết giữa Bí tích Giải Tội và Bí tích Thánh Thể, điều chỉ lãnh nhận khi 
“sống trong tình trạng ân sủng của Chúa”. 
 

Điều thứ ba ít bất ngờ hơn diễn ra trong bài giảng. Đức Giáo hoàng đặt sang một 
bên các trang giấy soạn bài sẵn và ứng biến, linh hoạt đối thoại, hỏi và trả lời với 
các trẻ em ngồi ở những hàng ghế đầu theo phong cách một lớp giáo lý với chủ 
đề ngày Lễ Chúa Ba Ngôi hôm đó. 
Bài giảng được ghi chép lại từng từ trên website của Vatican. Nhưng nếu chỉ đọc 
qua thì không thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Trên hết, người đọc cần thấy và 
nghe Đức Phanxicô đã thực hiện cuộc đối thoại với các thính giả nhỏ và đám 
đông tín hữu trong không gian trước nhà thờ. Trung tâm Truyền hình Vatican đã 
quay và đưa video cuộc đối thoại đó lên Internet. 
 
Điều thứ tư: Thánh Thể. Đức Giáo hoàng Bergoglio thường không trao Thánh 
Thể cho bất kỳ ai. Ngài không muốn - và ngài đã nói như vậy - rằng nhiều người 
thích rước lễ do ngài trao để tìm kiếm sự nổi tiếng, hoặc tệ hơn, từ một vị trí 
không rõ ràng liên quan đến giáo lý và luân lý của Giáo Hội. Ngài không muốn 
những điều đó xảy ra với Đức Giáo hoàng giống như trường hợp hôm thứ Bảy, 
ngày 25-5, tại Genoa. Trong Lễ An táng Cha Andrea Gallo, khi rước lễ từ tay 
Đức Hồng y Angelo Bagnasco, người đàn ông đồng bóng mang áo quần phụ nữ 
Vladimir Luxuria đã trở nên nổi tiếng khi báo chí đồng loạt đưa hình ảnh này. 
Nhưng lần này, Đức Phanxicô đã trao Mình Thánh Chúa. Có đến 16 em trai và 
em gái rước lễ lần đầu trực tiếp từ tay Đức Giáo hoàng, và hàng chục trẻ em khác 
trong giáo xứ đã rước lễ lần đầu vào những tháng trước. Ngài chỉ trao Mình 
Thánh cho các em, vốn điển hình cho những tâm hồn thanh khiết mà người ta 
cần có khi đón nhận các bí tích. Các em rước lễ trong tư thế đứng chứ không quỳ 
như với Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI. Trong bất cứ tình huống nào, Đức 
Phanxicô rõ ràng muốn làm nổi bật sự thiêng liêng đỉnh điểm khai tâm Kitô giáo. 
 

Điều thứ năm. Vào cuối Thánh lễ, 16 trẻ em rước lễ lần đầu tụ tập xung quanh 
Đức Thánh Cha và hát cho ngài bài ca chúc lành của Thánh Phanxicô Assisi. 
Đức Giáo hoàng Phanxicô nghe các em hát, đầu cúi thấp và bàn tay siết chặt, đón 
nhận ân lành với lòng sùng mộ sâu sắc như ngài đã làm vào buổi tối cuộc bầu cử 
Giáo hoàng trên hành lang Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, khi ngài yêu 
cầu và đã nhận được sự cầu nguyện của đám đông. Kết thúc hai lần này, ngài đều 
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nói: "Cám ơn các con về việc này." 
Vào cuối buổi sáng "vi hành ngoại vi", Đức Phanxicô trở về Vatican, nơi ngài 
đọc Kinh Truyền Tin với đám đông khách hàng hương tại Quảng trường Thánh 
Phêrô. 
Có khả năng những chuyến thăm đến các giáo xứ khác ở Rôma sắp tới của ngài 
sẽ kéo dài hơn và mang lại nhiều điều mới lạ hơn. 
 

Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI: “Tôi đọc sách, tôi cầu nguyện. Tôi 
khoẻ mạnh.” 

WHĐ (08.06.2013) – “Tôi khoẻ mạnh. Tôi sống như một đan sĩ”, Đức Thánh 
Cha Bênêđictô XVI đã nói như trên với một người bạn cũ người Đức mới đến 
thăm ngài tại Đan viện Mater Ecclesiae ở Vatican. 
 
Sau buổi viếng thăm Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI kéo dài 30 phút, 
Manfred Lutz, một học giả người Đức - là thành viên Hội đồng Toà Thánh về 
Giáo dân và Hàn Lâm viện Toà Thánh về Sự sống - đã viết trên tờ Bild Zeitung 
rằng ông thấy vị Giáo hoàng 86 tuổi đã về hưu “yếu hơn và lưng khòm hơn một 
chút” so với vài tháng trước, nhưng tinh thần vẫn minh mẫn và vui vẻ. Ông nói 
rằng Đức nguyên Giáo hoàng cho biết ngài hoàn toàn tán thành những giáo huấn 
về thần học của Đức Giáo hoàng Phanxicô. 
 
Đức nguyên Giáo hoàng Bênêđictô XVI đã mô tả cuộc sống hiện nay của ngài là 
yên tĩnh và thoải mái. Ngài nói: “Tôi đọc sách, tôi cầu nguyện. Tôi khoẻ mạnh.” 

 

Người Công giáo Hoa Kỳ được mời gọi ủng hộ công việc bác ái của ĐGH 
Phanxicô 

Washington, D.C., 5-6-2013, Zenit.org) - Các tín hữu Công giáo Hoa Kỳ có cơ 
hội ủng hộ ĐGH Phanxicô trong công việc bác ái của ngài trên khắp thế giới 
bằng việc gửi tiền lạc quyên tới thùng tiền quyên góp của Thánh Phêrô. Hầu hết 
các giáo phận trên toàn nước Mỹ sẽ tổ chức lạc quyên vào 2 ngày cuối tuần 29 và 
30-6. 
Chủ đề năm 2013 là “Hãy là một khách hành hương bác ái” và nhấn mạnh vai trò 
của người Công giáo trong việc để cho tình yêu của Đức Kitô đến với tha nhân. 
“Thùng tiền quyên góp của Thánh Phêrô, đặt ở những hàng ghế trong nhà thờ 
khắp nước Mỹ, cho mỗi người một cơ hội đi đến những nơi gánh chịu sự đau 
khổ nhất trên thế giới với tư cách là một khách hành hương bác ái cùng với ĐGH 
Phanxicô”, Đức Tổng Giám mục Dennis Schnurr của Cincinnati, Chủ tịch Uỷ 
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ban Quyên góp Quốc gia trực thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, cho biết. 
Việc lạc quyên mang tính toàn cầu này ủng hộ những nhu cầu của Giáo Hội và 
những hoạt động nhân đạo, thông qua việc hỗ trợ những nạn nhân của chiến 
tranh, của sự áp bước, ngược đãi tôn giáo, của thiên tai và những dự án thăng 
tiến nhân loại trên toàn thế giới. Nó cũng giúp đỡ các chủng viện và học viện 
Kitô giáo hình thành ở các quốc gia đang phát triển. 
Trong Sứ điệp Phục sinh “Urbi et Orbi” của ngài, ĐGH Phanxicô đã khuyến 
khích các tín hữu Công giáo phục vụ những người túng thiếu. 
“Chúng ta hãy để cho lòng thương xót của Chúa đổi mới… và hãy trở thành 
những tác nhân của lòng thương xót này, trở thành những nguồn suối qua đó 
Chúa có thể tưới gội trái đất, bảo vệ toàn thể công trình sáng tạo và làm cho công 
lý và hoà bình triển nở”, ngài nói.  

Thánh lễ Phong chức Linh mục 50 thầy Phó tế GP. Xuân Lộc 

 VRNs /Vào lúc 7h00 sáng thứ Năm, 
30.05.2013, tại khuôn viên Tòa Giám Mục 
Xuân Lộc, diễn ra thánh lễ Phong chức Linh 
mục cho 50 thầy Phó tế (45 thầy thuộc khóa I 
Đại chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc, 5 thầy 
thuộc các dòng tu và tu hội).  Thánh lễ Truyền 
chức do Đức cha chính Giáo phận Đaminh 
Nguyễn Chu Trinh chủ sự, với sự hiện diện 
của Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo – Giám mục 

Phụ Tá Giáo Phận, Giám đốc ĐCV Thánh Giuse Xuân Lộc; Đức cha Giuse 
Nguyễn Năng- Giám mục Giáo Phận Phát Diệm; Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu,- 
Giám mục Phó Giáo Phận Bùi Chu. Có đến gần 300 Linh mục trong và ngoài 
giáo phận đồng tế, đông đảo nam nữ tu sĩ, hàng ngàn giáo dân từ các giáo xứ 
khắp nơi trong giáo phận tuốn về. Đúng như tâm tình cảm nhận của một vị Tân 
chức “Hôm nay ngày đại phúc, giáo phận Xuân Lộc ngập tràn trong biển trời 
hồng ân.” 

“ Tôi biết tôi tin vào ai” ( x. 2Tm 1,12) được chọn làm khẩu hiệu cho thánh lễ 
Phong chức Linh mục trong Năm đức tin, giáo phận ước mong Chúa thương ban 
cho các Tân chức mạnh mẽ trong đức tin, thấm nhập trọn vẹn hữu thể xác hồn và 
tỏa sáng trong cuộc đời hiến thân phục vụ, đức tin hồn nhiên như trẻ thơ để phó 
thác trọn vẹn cho Thiên Chúa như trong phần dẫn lễ hướng ý.  

 
Lễ Tấn Phong Linh Mục Cho Thầy Phó Tế Phêrô A Đên  
Từ còn rất tinh sương, lúc người ta còn chưa thấy mặt nhau thì trên con đường từ 
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ngã ba Trung Tín đi vào Sa Thầy đã dập dìu những chiếc xe máy, xe hơi…Người 
từ Gia Lai, từ Đăk Glei, Đăk Tô, Đăk Hà, Kon Tum…đang hân hoan tiến về 
Giáo Xứ Kơbei để dự lễ Tấn Phong Linh Mục Cho Thầy Phó Tế  Phêrô A Đên, 
Nụ Hoa quý của Cách Rừng Truyền Giáo Kon Tum. 
Thầy A Đên là người con thứ tư trong một gia đình gồm có năm người con. 
Ông Cố là Người Dân Tộc Jarai ở Kon Tum. Ông đã được Chúa gọi về trước khi 
nhìn thấy con mình bước lên Bàn Thánh . Bà Cố là người Jarai gốc Ayunpa-
Cheo Reo. 
Những năm tháng Kơbei đang đi vào đời  sống ổn định tại vùng đất “Kơbei 
mới”, thế nhưng gia đình vẫn còn nán lại Giáo Xứ Măng La, và tại đó, Thầy A 
Đên đã chào đời. Hiện nay gia đình đang sống tại quê nội, Plei Kơbei mới, chính 
là nơi diễn ra Buổi Lễ Tấn Phong đáng ghi nhớ này. 
 
Vào khoảng 5h sáng thì mọi sự đã đi vào bầu khí ổn định và thánh thiện. Người 
từ các vùng xa thuộc Huyện Sa Thầy, có lẽ đã thức dậy trước cả bình minh, dắt 
dìu nhau về dự Lễ, đã ngồi kín các sân cỏ trước và hai bên Lễ đài. 
Trật Tự – Thinh Lặng – Tạ Ơn  và Nguyện Cầu… 
Trên mặt ai cũng rạng lên ánh Đức tin và niềm Tự hào, vì Người Con Quê 
Hương của mình hôm nay đã được vinh dự khơi nguồn Ơn Phúc qua Hồng Ân 
Linh Mục mà Thiên Chúa đã và sẽ còn thương ban … 
Đó là đặc nét mà ai vừa bước đến cổng Nhà Thờ  Kơbei  sáng hôm nay cũng đều 
cảm nhận được. 
 
Đúng 5h30’, chuông Nhà thờ vang lên rộn rã hòa với tiềng cồng chiêng trầm ấm, 
Đoàn Rước tiến ra từ Nhà Xứ và đi vào giữa lòng giáo dân trước khi tiến lên Lễ 
Đài. Hơn 100 Linh Mục cả trong và ngoài Giáo Phận. 
Người ta cũng thấy quý Cha trong Ban Giám Đốc và Đào tạo của Đại Chủng 
Viện Xuân Bích Huế cùng tháp tùng Quý Đức Cha và Linh Mục Đoàn của Giáo 
Phận để giới thiệu Người Chủng Sinh mà các Ngài đã dày công đào luyện, chăm 
sóc trong bảy năm qua. 
Giữa trời và đất mênh mông này, giữa các Anh Em Linh Mục đang vây quanh; 
và giữa Cộng Đoàn Dân Chúa đang tụ họp vừa cầu nguyện, vừa ngóng chờ; và 
đặc biệt, dựa vào những đôi tay đầy yêu thương của Đức Giám Mục Giáo Phận 
và Đức Cha Phêrô, Nguyên Giám Mục Giáo Phận Kon Tum, Người đã ươm 
mầm, chăm sóc Ơn Gọi cho mình, như được tăng thêm sức mạnh; Thầy Phó Tế 
A Đên đã vững vàng bước lên, đáp lại lời mời gọi của Hội Thánh, quyết tâm trở 
nên Người thợ gặt của Chúa Kitô trong Cánh Đồng Truyền Giáo mênh mông của 
Giáo phận mến yêu này. 
Đức Cha Micae đã rất tế nhị, chuyển Quyền Chủ Phong cho Đức Cha Phêrô. 
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Phải chăng đây là lời nhắn gửi và đồng thời cũng là lời khích lệ mà Ngài muốn 
gửi đến cho các Vị Mục Tử, để các Ngài luôn để tâm và hết lòng chuẩn bị những 
Ơn Gọi còn đang tiềm ẩn trong những bạn trẻ 
Mọi người cũng đã trào nước mắt khi thấy Bà Cố của Thầy A Đên, từ giữa anh 
chị em mình, trang trọng bước ra bưng Tấm Áo Lễ lên dâng Đức Cha như lời 
khẩn xin, một lần nữa, hãy chúc lành và tiếp tục dắt dìu đứa con bé bỏng của 
mình. 
Quả là một hồng ân, một vinh dự cho Bà Mẹ của một Linh Mục! 
Và còn vinh dự, qúy báu hơn nữa, là con Bà được kể như Hoa Trái Linh mục đầu 
tiên xuất thân từ Chủng viện thừa sai Kontum nơi Cánh Rừng Truyền Giáo Tây 
Nguyên này, kể từ 80 năm trước trở về đây. 
Chúc mừng và chia vui với Bà Cố và Gia đình. 
Các Bạn Trẻ Tây Nguyên, cách riêng các Bạn Trẻ Kơbei, hãy can đảm bước đi 
trong ơn Chúa theo gương người anh quý mến của mình! 

 
TGP Sài Gòn: Thánh lễ Truyền chức Linh mục 1.6.2013 

WGPSG -- Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục 
(ĐHY) Tổng giáo phận Sài Gòn (TGP) đã chủ sự Thánh lễ Truyền chức Linh 
mục cho 12 thầy Đại Chủng viện Thánh Giuse (ĐCV), 8 thầy Dòng Đồng Công 
và 5 thày Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn vào lúc 8g30 thứ Bảy 1/6/2013, 
tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. 

Đồng tế với ngài có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục phụ tá TGP; 
Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân Lộc, Linh mục 
Gioakim Trần Văn Hương, giám đốc ĐCV, Cha Tổng Đại diện, quý cha Đại diện 
giám mục, quý cha bề trên và trên 200 linh mục. 

Tham dự có đến hàng ngàn tu sĩ nam nữ, chủng sinh, cha mẹ, thân nhân của 25 
tiến chức và giáo dân khắp nơi. 

Dẫn vào Thánh lễ, ĐHY mời gọi mọi người hãy chung lòng tạ ơn Thiên Chúa, là 
người Cha giầu lòng từ bi thương xót, đã ban cho Giáo hội tại Việt Nam những 
mục tử để chăm lo, dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Với tâm tình cảm mến, tạ ơn, 
chúng ta hãy hợp ý với nhau cầu xin Chúa Thánh Thần luôn đồng hành, đổi mới 
và giúp cho các mục tử ngày càng trở nên những mục tử như lòng Chúa mong 
muốn và như dân Chúa mong đợi. 

 

 



 14

 
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

Tin Vui: Nghi thức làm phép khu đất xây dựng Thánh Đường 

Ngày: thứ bẩy ngày 15 tháng 6 năm 2013 
Thời gian: 9:30 – 11:30 AM 
Địa điểm: ngã tư Whisper Heights và Winchester Road 
Nghi thức:  
_ sơn Thánh Giá 
_ thả chim bồ câu 
_ lần chuỗi Mân Côi 
_ dâng những biểu tượng của mỗi Cộng Đoàn trong Giáo Xứ 
_ dâng lời nguyện 
_ rẩy Nước Thánh 

Trân trọng kính mời quý ông bà anh chị em bớt chút thời giờ đến tham dự. 
Cha xứ Tom Burdick 
 
Mừng Tân Linh Mục Giuse Trương Minh Nhiên SVD 

Tân Linh Mục Giuse Trương Minh Nhiên thuộc Dòng Ngôi Lời sẽ cử hành 
Thánh Lễ Tạ Ơn tại nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta vào CN 16/6/2013. 

Trong tâm tình Tạ Ơn Thiên Chúa, kính mời quý ông bà anh chị em đến 
tham dự Thánh lễ và chung vui bữa tiệc mừng ngay sau Thánh Lễ  

tại tư gia anh chị Thu-Oanh: 
34514 Simpson Rd. Winchester, CA, 92596 
951-375-6687 
Trân trọng kính mời 
Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 

 

Ban Xã Hội báo cáo tài chánh  
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Chương Trình Piano Mùa Hè  

Tóm tắt: 

Mục tiêu của chương trình này là để tìm người để đánh đàn thay thế cho Kelley 
Nguyễn và Hùng Lê. Chương trình piano sẽ được tổ chức tại nhà của Kelley,  

38907 Rockinghorse Rd  

Murrieta, CA 92563 

Để tạo sự thuận tiện nhất cho các bạn, chương trình sẽ được bắt đầu vào ngày 17 
/6/2013, và được miễn phí hoàn toàn.  Đây là một chương trình rất quan trọng vì 
tôi dự định sẽ ra mắt một người đánh đàn mới vào buổi dã ngoại tháng 8 thường 
niên của Cộng Đoàn. Vào cuối chương trình, bạn sẽ chịu trách nhiệm trong việc 
đánh đàn ở nhà thờ cho đến khi bạn quyết định không tham gia nữa, khi đó 
nhiệm vụ của bạn là phải tìm người thay thế mới. Để tham gia chương trình, các 
bạn vui lòng viết đầy đủ họ, tên và địa chỉ Email, hạn chót là chủ nhật 
(9/6/2013),  để tôi có thời gian trong việc sắp xếp lịch học. 

Yêu Cầu: 

 Từ 8 tuổi trở lên. 
 Các phụ huynh phải quan tâm và tạo điều kiện đưa rước các em đến đúng 

giờ, phải báo trước cho ca trưởng nếu bạn không thể tham gia trong buổi 
hôm đó. 

 Không đòi hỏi có kiến thức âm nhạc trước. 

Lịch Trình: 
 Tôi sẽ dạy 2 ngày trên 1 tuần vào bất kỳ thời gian nào (từ 12 - 6pm). 
 Mỗi lớp học sẽ diễn ra trong khoảng 2 tiếng (1 tiếng lý thuyết, 1 tiếng thực 

hành). 
 Lịch học có thể thay đổi 

Địa Chỉ Liên Lạc: 

 Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cũng như thắc mắc nào, hãy liên hệ với tôi qua 
điện thoại hoặc Email dưới đây: 

E-Mail: Kelhnguyen@gmail.com 
ĐT: (951) 834-7430  (có thể nhắn tin hoặc gọi).                        

 Summer Piano Program  
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Description: 

The goal of this program is to find replacement pianists for Kelley Nguyen and 
Hung Le. The Summer Piano Program will be run by Kelley Nguyen at her 
home: 

38907 Rockinghorse Rd  

Murrieta, CA 92563 

 It will start June 17th, 2013 at anyone's convenience. There will be no charge for 
this program. Please know that this program is very rigorous because I plan to 
debut the new pianist at Blessed Theresa’s Annual August Picnic. At the end of 
this program, the newly trained pianists will be in charge of playing the piano 
until they decide to quit. After that, it is the new pianist’s responsibility to find 
their own replacement.  Please have the student's names (first and last) and e-
mail addresses sent to me NO LATER than Sunday, June 9th 2013. The 
purpose of this is so that I may create a schedule for students.  

Requirements: 

 The age requirement is 8 years or olders 
 However, parents must know that they are responsible for driving their kids 

to mass and to events ON TIME! If the new pianist can't make it, it's their 
responsibility to notify the choir 

 No prior knowledge in music required 

Schedule: 
 I will conduct class 2 days a week anytime from 12 PM until 6PM 
 Each class will be about 2 hours: 1 hour for instruction and 1 hour for in 

class practice 
 Schedule of classes is subject to change 

Contact: 
If you have any questions about this program please contact me through cell 
phone or e-mail: E-Mail: Kelhnguyen@gmail.com 
Phone #: (951) 834-7430 – text or call              

 

VƯỜN ADONG & EVA 
Bức tranh không có mắt 

Gia đình họ sống rất hạnh phúc. Những ngày nghỉ, họ thường cho con đi 
chơi công viên, dạo phố. Chị dắt tay con trai đi trước; anh thong thả đi đằng 
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sau. Chị luôn nắm tay con thật chặt. Lúc nào chị cũng nghĩ đường phố lắm 
người, nhiều xe, lại còn bọn trẻ mới lớn tự xưng ''anh hùng xa lộ'' lạng lách 
như điên. Cứ nhìn thấy chúng, chị vội bế con đứng nép vào bên lề đường, 
hoặc rẽ vào một cửa hàng nào đó, chờ cho chúng đi qua. 
Một lần, có chiếc xe hơi suýt cán vào con chị; chị liền lăn vào che cho con. 
Con trai chị thoát nạn, nhưng chị bị thương. Nó nhìn mẹ, khóc và hỏi: ''Mẹ 
thương con lắm phải không?'' Chị chỉ nhìn con và cười. 
Sau đó, hàng xóm thấy họ ít dạo phố hơn trước. Chồng chị bị ốm nặng. Đêm 
khuya, không có người trông con, một mình chị lưng cõng chồng, tay dắt 
con vào bệnh viện. Những ngày anh điều trị, hôm nào chị cũng phải dắt con 
vào chăm sóc chồng. Đến bữa, chị nấu cháo, rồi đánh nhuyễn, lọc kỹ, bón 
cho anh từng thìa. Mỗi thìa cháo, trước khi bón cho anh, chị đều đưa lên 
miệng thử trước, tránh cho anh bị bỏng. 
Hết bệnh, anh rơm rớm nước mắt, nắm tay chị thật chặt: ''Em thật tốt! Anh 
biết ơn em!'' Đứa con trai cũng rưng rưng: ''Mẹ ơi, con thương mẹ!'' Chị chỉ 
cười, ôm con vào lòng. 
Anh được ra viện. Cuộc sống gia đình lại trở nên bình thường. Những ngày 
nghỉ, cả nhà lại cùng nhau đi dạo phố. Anh còn yếu, chị vừa đi, vừa đỡ anh, 
luôn miệng nhắc anh phải cẩn thận. Khi có xe hơi đến gần, chị thường đứng 
trước mặt anh che chắn, đề phòng bất trắc. 
Nhưng, một ngày kia, không ai có thể ngờ gia đình họ tan vỡ. Anh chạy theo 
cô gái khác. Cô ta trẻ hơn, hấp dẫn và khiêu gợi hơn chị. Hình ảnh chị mờ 
dần trong tim anh. Anh thấy chị không chiều anh được như cô ta. Trong mắt 
anh, chị ngày một xấu. Khi anh dọn đi, đứa con trai giữ chặt tay bố: ''Tại sao 
bố bỏ đi? Chẳng phải bố đã khen mẹ tốt là gì?'' Người bố không dám nhìn 
vào mặt con, nhắm mắt lại như để chạy trốn. Hình ảnh ấy đã ăn sâu vào 
trong ký ức của đứa con...  

Rồi con chị khôn lớn. Cậu vẽ rất đẹp. Nhưng có điều đặc biệt, những người 
đàn ông cậu vẽ đều không có mắt. Có người xem những bức tranh cậu vẽ, 
lấy làm lạ, hỏi: ''Người này là ai vậy?''  
Cậu đáp: ''Cháu vẽ bố cháu đấy!''  
Người kia hỏi tiếp: ''Sao cháu vẽ bố mà lại không có mắt?''  
Cậu trả lời ráo hoảnh: ''Bố cháu không có mắt!'' 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Người Đàn Bà Tuyệt Vời 

 Tôn Nữ Huyền Trang 

Thời giờ thấm thoát trôi qua! Anh đã đi gần một năm rồi, từ ngày chuẩn bị 
Ngày Lễ Mẹ năm ngoái. Ngôi nhà tôi ở tự nhiên sao rộng mông mênh, lạnh 
lẽo quá. Chỉ có ba mẹ con mà bốn phòng ngủ, chưa kể phòng đọc sách do 
anh chế thêm. Mỗi khi đi qua phòng này, tôi lại hình dung thấy anh đang 
ngồi trước computer, hý hoáy viết gì đó. 
Anh thích viết lắm, nhất là viết tranh luận về những đề tài chống Cộng. Bọn 
tay sai nằm vùng vẫn phóng những điều bậy bạ, không đúng sự thật lên 
mạng làm anh nổi giận, viết trả lại chúng. Tôi có nói với anh là “kệ chúng, 
việc gì phải tranh luận với bọn vô liêm sỉ này”, thì anh trả lời: “Không được! 
Anh là chiến sĩ, thì suốt đời vẫn là chiến sĩ. Phải đánh cho bọn này bỏ chạy, 
để diễn đàn được trong sạch, không để cho bọn chúng tuyên truyền nhảm 
nhí.” Và anh cứ lên mạng, viết liên miên. 
Ngày hôm nay, nghe báo, đài nói về Ngày Lễ Mẹ, lòng tôi lại nhói đau hơn 
các ngày thường. Vì anh đã ra đi đúng vào ngày Lễ Mẹ, sau khi chúng tôi 
cãi nhau một trận kịch liệt. Anh lẳng lặng cho quần áo, vật dụng thường 
ngày vào vali, và mang theo cái computer, rồi đi thẳng. Trước khi bước ra 
khỏi cửa, anh nói với lại: “Nhớ bảo thằng Hoàng ghi tên học kẻo trễ thì 
không có lớp.” Tính anh vậy đó. Lúc nào cũng lo lắng cho từng đứa con, hỏi 
han vợ về cơn đau lưng kinh niên của vợ. Vậy mà anh đã ra đi! 
Hôm nay, chắc như mọi năm, anh mua về nhà một chục hoa hồng tại 
Costco, trao cho cô vợ nhỏ và nói: “Chúc em ngày lễ mẹ vui vẻ nhé!”, như 
anh vẫn làm với tôi từ mấy thập niên nay. 
Năm nay, tôi không có hoa, và cũng không còn tiếng cười, tiếng nói của anh 
vang vang khắp mấy căn phòng, tiếng anh cưa, đục, đóng, đẽo cái gì đó ở 
gara, hoặc tỉa cây, cắt cỏ… Anh đi, để lại cho mẹ con tôi nỗi buồn cô quạnh, 
nỗi buồn không thể nào nguôi. Cho đến chết. Nhưng, không phải lỗi tại anh, 
mà là tại tôi. Tại tôi, tại tôi.. Tôi có một lỗi lớn vô cùng, đó là tôi luôn nghĩ 
rằng mình là người đàn bà tuyệt vời! Ngược đời thay, người đàn bà tuyệt vời 
này đã làm cho ông chồng phải dứt gánh ra đi! Chồng tôi là một người đàn 
ông tốt, một người chồng lo lắng cho gia đình, một người cha đầy trách 
nhiệm! Thế mà anh cũng phải bỏ đi, không thể sống với người đàn bà tuyệt 
vời này nữa! 
Tôi luôn nghĩ mình là người vợ hoàn hảo nhất trên mọi người vợ mà tôi 
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quen biết. Từ nhỏ, tôi đã đẹp, tuy không chim sa cá lặn, nhưng luôn là hoa 
khôi trong các lớp học, từ trung học đến đại học, tôi đi đâu cũng có vài anh 
ngấp nghé đi theo. Hồi đó, tôi hãnh diện lắm về nhan sắc của tôi, tôi càng 
hãnh diện về đức tính hiếu thảo của tôi với cha mẹ. Tôi không hề đi tắt về 
trễ, ngay cả sau khi tôi đi làm, lương cao, người theo tôi càng đông, tôi vẫn 
luôn tìm cho mình một người chồng xứng đáng, không cần tiền bạc giầu 
sang gì, chỉ cần vừa đủ, nhưng phải là một người hoàn hảo. Và tôi đã gặp 
anh, người Sĩ Quan trẻ trung, dân tác chiến, ngực đầy huy chương, tính tốt, 
ôn hòa, nhẫn nhịn, có hiếu với cha mẹ, tuy là lính nhưng không uống rượu, 
hút thuốc, cà phê cà pháo linh tinh. 
Vừa qua một người bạn giới thiệu, tôi thấy anh có đủ điều kiện để làm 
chồng tôi, nên tôi đã loại tất cả các Bác Sĩ, Kỹ Sư, Giáo Sư, Thanh Tra... ra 
ngoài và nhận lời lấy anh, vì tôi sợ mấy ông kia, đào hoa, nhiều tiền, sẽ 
chẳng mang lại hạnh phúc gia đình, y như bố tôi, có uy thế, có một vợ và 
năm, sáu bà nhân tình, chẳng hề chăm sóc mẹ con tôi, ngoài việc đưa tiền về 
tháng tháng. Tôi đã tính đúng. Chồng tôi có đủ tính nết dễ thương, không cờ 
bạc, rượu chè, hút sách gì, chỉ biết lo cho vợ con, biết gạt ngoài tai mọi lời 
gạ gẫm của các cô gái đoảng hư cứ bám theo chồng tôi sát nút. Tôi thương 
anh thật tình. 
Chúng tôi sống hạnh phúc và cho ra đời ba đứa con xinh đẹp. Cho đến 30-4. 
Anh đi tù, tôi lẽo đẽo đi theo, cơm nắm muối vừng thăm nuôi chồng tù đầy 
từ Trảng Lớn, Cà Tum, rồi ra Bắc... Trong thời gian đó, tôi cũng như chồng 
tôi, phải chống cự với bọn khốn, chủ sở, chủ phường, chủ quận, cứ dùng đủ 
mọi âm mưu hòng nuốt sống tôi và cướp nhà tôi. Tôi hãnh diện với sự cứng 
cỏi của tôi, nhất định không chịu đầu hàng, như chồng tôi cũng không chịu 
sự đàn áp của cai tù, mà hay chống đối, đến bị đánh hộc máu mồm, máu 
mũi. Nghe bạn của chồng tôi kể lại cho vợ bạn chồng tôi, tôi mến phục và 
càng thương anh hơn. 
Cho đến tám năm sau, tám năm vất vả, ngược xuôi, bán chợ trời, bán đường 
dài, buôn lậu, buôn đồ ăn trộm, tôi đón chồng tôi về, vui vẻ hạnh phúc chan 
hòa. Chúng tôi cùng sát vai nhau, làm đủ chuyện để kiếm sống, nhưng có 
chồng tôi về, tôi đỡ lo, vì anh cũng được bạn bè cho làm một công việc khá 
tốt trong một tổ hợp làm dao, kéo gì đó. Từ đó, đời sống chúng tôi cải thiện 
đôi phần và để khi đi Mỹ theo diện H.O. Chúng tôi vui lắm, vì lại được sống 
tự do, không sợ công an xét nhà bất tử, đem nhốt! 
Nhưng cũng từ đó, hạnh phúc vợ chồng bắt đầu nứt rạn. Cũng vì tôi! 
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Như đã nói trước, tôi luôn hãnh diện là người đàn bà tuyệt vời, mà không 
biết rằng tính cứng cỏi của tôi đã đem họa cho gia đình. Vốn bao năm phải 
tranh đấu, giành dật với bọn cộng sản để sống, để nuôi chồng tù cải tạo, tôi 
đâm ra cứng rắn, chai đá con tim. Cũng vì khi sang đất mới, chúng tôi phải 
bương chải mưu sinh căng thẳng, tính cứng rắn của tôi lại càng lên cao độ. 
Tôi hay cáu kỉnh, gắt gỏng thường xuyên. Mà cũng tại chồng tôi nữa! Anh 
thấy tôi cáu kỉnh thì không cản ngăn mà chỉ chịu đựng âm thầm. Anh cứ 
nhịn, vì anh cứ bảo: “Anh thương em quá! Thương em vất vả vì gia đình, 
nên anh phải chịu đựng em.” Khi nghe anh tâm sự như thế, thì tim tôi mềm 
nhũng cả ra, nhưng chỉ vài ngày, đâu lại hoàn đó. Tôi vẫn cáu gắt, và vì anh 
cứ im lặng, nên tôi được thể làm già. Càng ngày càng nói những lời độc địa, 
rỉa rói hơn. Nếu anh có cự cãi, thì tôi gầm lên: “Anh là đồ vô ơn! Không có 
em chịu đựng để nuôi anh trong tù, thì anh chết rũ từ hồi nào rồi!” Thế là 
anh lại im lặng, lầm lũi đi làm việc gì đó, hoặc chúi đầu vào computer… Tôi 
cũng hiểu là tôi lỗi, nhưng tôi lại nhủ mình: “Thật thế, nếu không có mình 
thì ông ấy ra sao? Nếu mình như người đàn bà khác, bỏ chồng đi lấy cán bộ, 
thiếu gì tiền, lên xe xuống ngựa chứ? Đâu có khổ như bây giờ? Bạn bè bao 
đứa sang trước, lúc nào cũng rủng rỉnh nhẫn kim cương, hột nào hột nấy to 
tổ chảng. Còn mình, có đòi hỏi gì đâu? Có ăn diện gì đâu? Suốt ngày chỉ lo 
cho gia đình, con cái! Anh ấy phải hiểu giá trị của mình chứ! Người đâu mà 
hay giận!” 
Và thế là tôi mỗi ngày mỗi sa vào cái thế giới Người đàn bà tuyệt vời của 
mình và quên rằng anh cũng có tự ái chứ! Tự ái của anh lớn lắm! Ngày nào 
còn xe díp, hộ vệ, bây giờ đi làm Technician  cho một hãng điện tử, tuy 
lương cũng khá đủ nhưng chỉ đủ chi dùng, không mang nợ thôi, chứ không 
có tiền cho vợ con đi du lịch, không mua nổi cho vợ một cái nhẫn xoàn… 
Anh buồn lắm và tủi thân lắm. Thỉnh thoảng, anh chỉ vào các cửa tiệm lóng 
lánh kim hoàn và cười nói: “Khi nào anh trúng số, anh sẽ mua cho em 
nguyên một tiệm vàng cho em đeo hột xoàn đầy người”. Tôi lại quạt anh: 
“Hừ! Số anh chỉ có mà trúng gió!” Anh xịu mặt, im lặng. Tôi tuy biết mình 
có lỗi, nhưng không bao giờ tôi nhận lỗi, vì tự ái và cũng vì nghĩ rằng mình 
là người đàn bà tuyệt vời mà! Cứ thế, cuộc sống chúng tôi cứ trôi đi trong tự 
ái và căng thẳng. Dần dần anh lạnh nhạt với tôi và tìm quên trong computer. 
Tôi cũng chẳng cần. Hễ tôi nổi nóng là tôi nói như tát nước vào mặt anh! Có 
lần tôi quạt anh ngay trước mặt một nhóm bạn vì anh quên không mang theo 
cuốn “check” để trả tiền hội họp ăn nhậu! Anh cúi đầu, lẳng lặng đứng dậy 
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đi ra ngoài. Bạn tôi mắng tôi: “Sao cái con này! Mày dữ quá! Có gì đâu mà 
mày cũng la lối!” Tôi gạt tay chúng nó ra: “Mày biết gì mà nói! Kệ tao! Ổng 
già rồi, lẩm cẩm bỏ mẹ. Quên sót hoài!” Tính nết tôi như thế đó, tôi biết mà 
không hiểu sao, tôi không thể nào xuống nước với anh, nói lời xin lỗi! 
Ngược lại, tôi còn nói: “Anh mà không lấy em, mà lại lấy mấy bà khác, thì 
chúng nó cho anh leo cây từ khuya!” Nghe tôi nói thế, anh chỉ cười: “Đừng 
đùa nhe! Có khối bà ngoài kia đòi theo anh hoài mà anh không chịu!” Tôi 
hừ mũi: “Chúng nó lấy anh để lấy cái quần xi líp của anh hả! Anh thì có chó 
gì cho chúng lấy!” 
Mấy tháng trước đây, nhân dịp coi phim “người đàn bà tuyệt vời” của Đại 
Hàn, tôi mới chợt bừng tỉnh, thấy mình thua xa hai nhân vật nữ chính trong 
phim đó. Chính họ mới là những người đàn bà tuyệt vời, vì họ nhẫn nhịn, 
chịu đựng, và ôn hòa. Trong khi tôi hay nổi nóng, cáu gắt, không tôn trọng 
chồng, nói năng vũ phu, lại tự ái cao như cái đình. Và vì thế, mà anh ra đi… 
Ngày Lễ Mẹ năm ngoái, anh mua bó hồng về tặng tôi. Có lẽ lúc đó, tôi đang 
viết trả “bill” nên đầu óc âu lo, tôi chỉ liếc anh rồi nói: “Bầy đặt làm chi! 
Dành tiền trả bill đi thì tốt hơn!”Anh “quê độ”, cụt hứng, đứng lóng ngóng 
một lúc rồi bỗng vất mạnh bó hoa vào thùng rác. Tôi la lên: “Làm gì thế? Đã 
nghèo mà còn xài hoang!” Đột nhiên, như bị tức nước vỡ bờ, anh cũng gầm 
lại: “Cái gì là xài hoang? Tôi mua hoa về cho vợ là xài hoang hả?” Nghe 
chữ “tôi”, tự nhiên tôi cũng nổi nóng lên: “Bộ tiền chứ có phải cứt đâu mà 
muốn xài là xài! Làm hộc máu ra cũng không đủ trả nợ, mà còn bầy đặt!” 
Anh cũng không chịu nhịn: “Bầy đặt cái cục c.! Mẹ kiếp! Thằng này có biết 
bầy đặt bao giờ!” Rồi anh phẫn nộ, gào lên: “Đ.M. Thằng này mà bầy đặt 
hả! Nó đi làm hộc máu, chỉ biết vợ với con, có biết con c. gì là bầy đặt!” 
Nghe anh chửi bậy, tôi biết là anh đã điên lên rồi, nhưng tôi không sợ, cũng 
điên theo: “Chửi như đồ vô giáo dục!” 
Anh nhẩy tới một bước: “Ai bảo tôi là đồ vô giáo dục? Cô dám nói thế hả! 
Có cô mới là đồ vô giáo dục! Ăn nói như con mẹ nặc nô!” Tôi đứng phắt 
dậy, chống tay, gầm gừ, rồi đập mạnh giấy tờ xuống đất, bỏ đi. Anh chợt nói 
với theo: “Ở với con nặc nô như cô thì thà chết mẹ nó cho rồi! Lúc nào cũng 
đành hanh. Đã vậy, tôi đi.” Và anh ầm ầm lôi quần áo ra khỏi tủ, chất vào 
vali. Tôi chẳng nhịn: “Đi thì đi luôn, đừng có về!” Anh lẩm bẩm: “Chỉ nói 
một lời. Chiến sĩ ra đi không mong trở lại.” Nhưng, trước khi bước ra khỏi 
cửa, anh lại nói: “Nhớ bảo thằng Hoàng ghi tên học kẻo trễ thì không có 
lớp.” 



 23

Thế là anh đi. Và đi luôn, không trở lại. Đến nay đã đúng một năm. Nghe 
nói có người nào trẻ hơn tôi đã rước anh về. Tôi hối hận thì đã không kịp 
nữa rồi. Tự ái tôi có giảm xút nhiều nhưng vẫn không đủ để ngỏ lời xin lỗi 
anh. 
Năm nay, ngày lễ Mẹ, tôi không có một bông hoa nào trong bình. 
Người đàn bà không tuyệt vời. 

Tôn Nữ Huyền Trang 
 
 

 
 

 

  

 

 

 
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 


