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CN Lễ Mình Máu Thánh 
Chúa Giêsu 

TIN MỪNG 
Lc 9,11b-17 
Hôm ấy, Đức Giê-su nói với đám đông về 
Nước Thiên Chúa và chữa lành những ai 
cần được chữa. Ngày đã bắt đầu tàn. Nhóm 
Mười Hai đến bên Đức Giê-su thưa Người 
rằng: “Xin Thầy cho đám đông về, để họ 
vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm 
chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta 
đang ở đây là nơi hoang vắng”. Đức Giê-su 
bảo: “Chính anh em hãy cho họ ăn”. Các 
ông đáp: “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm 
cái bánh và hai con cá, trừ phi chính chúng 
con phải đi mua thức ăn cho cả đám dân 
này”. Quả thật có tới chừng năm ngàn đàn 
ông. Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh 
em hãy bảo họ ngồi thành từng nhóm 
khoảng năm mươi người một”. Các môn đệ 
làm y như vậy, và bảo mọi người ngồi 
xuống. Bấy giờ Đức Giê-su cầm lấy năm 
cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, 
dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho môn 
đệ để các ông dọn ra cho đám đông. Mọi 
người đều ăn, và ai nấy được no nê. Những 
miếng vụn còn thừa, người ta thu lại được 
mười hai thúng. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Tham dự Thánh Lễ 
Nhân ngày lễ kính Mình và Máu thánh Đức Kitô hôm nay, chúng ta cùng nhau 
suy nghĩ: Người Kitô hữu có cần phải đi tham dự Thánh lễ hay không? 
Việc tham dự Thánh lễ đối với nhiều người, dù chỉ trong ngày Chúa nhật, cũng 
đã là một gánh nặng, một việc cực chẳng đã mới phải làm mà thôi. Dĩ nhiên hơn 
một tiếng đồng hồ ở trong nhà thờ chẳng ăn nhằm chi với đời sống, với những 
tính toán làm ăn và hưởng thụ của họ. 
Nhưng nếu người Kitô hữu là người suốt tuần cảm thấy mình là phần tử của Dân 
Chúa và ý thức rằng thiên đàng không gì khác hơn là mọi người được hiệp nhất 
với Chúa và hiệp nhất với nhau, thì làm sao người đó lại không hân hoan đi về 
nhà Chúa, lại không cảm thấy mình cần phải có mặt trong cuộc gặp gỡ đầy tình 
mến thương, là Thánh lễ. 
Nếu người Kitô hữu là người luôn ý thức sứ mạng của mình ở giữa lòng cuộc 
đời, là phải chu toàn những nghĩa vụ trần gian từ trong gia đình đến ngoài xã hội, 
thì làm sao người ấy lại không cảm thấy mình cần phải đến trước mặt Chúa, thú 
tội cùng anh chị em và xin mọi người cầu khẩn cho mình trước tôn nhan Chúa? 
Nếu người Kitô hữu là người suốt tuần muốn được ánh sáng đức tin soi cho thấy 
mọi sự và tìm hiểu ý Chúa trong mọi hoàn cảnh và trong mọi biến cố, thì làm sao 
người ấy lại không cảm thấy mình cần phải đến lắng nghe và suy gẫm lời Chúa? 
Nếu người Kitô hữu là người suốt tuần không nhắm mắt và bịt tai lại, nhưng đã 
biết nhìn thấy những khổ đau vật chất cũng như tinh thần ở chung quanh mình, 
đã biết chia sẽ những niềm vui cũng như những nỗi buồn với mọi người anh em, 
và nếu người đó đã từng mang trong cõi lòng niềm hy vọng thúc đẩy mọi người 
tiến đến sự giải thoát của Đức Kitô, thì làm sao người ấy lại không mang niềm 
hy vọng và nỗi chờ mong đó, hợp với những ý nguyện trong Thánh lễ mà dâng 
lên Thiên Chúa toàn năng? 
Nếu người Kitô hữu là người luôn ý thức rằng mọi sự mình có từ mảnh vườn hạt 
lúa đến vợ chồng và con cái...đều do Chúa ban, còn mình thì có nhiệm vụ khai 
thác đất đai để giúp ích cho mọi người, thì dĩ nhiên người ấy sẽ hiểu vì sao 
Thánh lễ lại được gọi là lễ tạ ơn và vì sao mình phải cảm tạ Đức Kitô, Đấng 
phụng thờ Chúa Cha cách hoàn toàn hơn bất kỳ một người nào khác. 
Nếu suốt tuần, sự lao động được quan niệm như là một việc thờ phượng Thiên 
Chúa, nếu những công lao khó nhọc và những nỗi đau buồn trong tuần đã được 
biến thành một của lễ thiêng liêng, thì chúng ta hiểu được vì sao cần phải đem tất 
cả những lễ vật xuất phát từ lòng cuộc đời ấy kết hiệp với của lễ tinh tuyền của 
Đức Kitô mà dâng lên cho Thiên Chúa. 
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Việc dâng lễ và rước lễ chỉ có ý nghĩa và giá trị, đồng thời trở nên niềm vui 
mừng và hy vọng, nếu như trước và sau khi đến nhà thờ, chúng ta cảm thấy mình 
chỉ có một nghĩa vụ là yêu mến Thiên Chúa trong anh em và yêu mến anh em 
trong Thiên Chúa, khi đó chúng ta mới cảm thấy rằng chúng ta không có cách 
nào hơn để sống, ngoài việc kết hiệp với Đấng đã vì yêu thương mà hiến mình 
trên thập giá và hiện đang sống để chuyển thông sức mạnh tình yêu ấy cho mỗi 
người chúng ta. 
Bởi đó, hãy siêng năng tham dự thánh lễ và sốt sắng rước lễ, nhờ đó chúng ta sẽ 
kín múc được những lợi ích thiêng liêng cho tâm hồn, mà thánh lễ đem lại cho 
mỗi người chúng ta. 

SỐNG ĐẠO 
LÒNG TIN CỦA NICK VUJICIC 
Lúc ấy, vào khoảng 21 g 12 phút ngày 23 tháng 5 
năm 2013, hàng chục ngàn khán giả trên sân vận 
động Mỹ Đình - Hà Nội hết sức ngỡ ngàng trước 
tâm tình của Nick Vujicic : "Các bạn có biết tại sao 
tôi tin Đức Chúa Trời không? bởi vì tôi tin "Thiên 

Đàng" là có thật. Một ngày nào đó tôi sẽ lên Thiên Đàng và sẽ có đủ chân, đủ 
tay....." 
Chuyện là đến phần giao lưu với bé Linh Chi, bé sợ phát khiếp khi đứng trên sân 
khấu mà bên dưới có cả ngàn ngàn khán giả. Bé nhút nhát, sợ đến khiếp và cứ 
nép mình vào bờ vai của mẹ. Đến khi mẹ bé hỏi Nick là làm thế nào để cho bé 
bớt đi mặc cảm thì Nick đã trả lời như thế. 
Chuyện xảy ra làm khán giả kinh ngạc và nhất là ngoài ý muốn của Ban Tổ Chức 
khi Nick nhắc đến Đức Chúa. Tình thế này làm cho thông dịch viên cũng không 
thể nào làm khác hơn được dù lòng không muốn bởi lẽ Nick nói rõ và công khai 
niềm tin của anh trước công chúng. Có muốn dịch khác đi cũng không thể nào 
dịch khác được bởi lẽ Nick nói công khai và kiến thức tiếng Anh của công chúng 
không kém đến độ dịch khác nghĩa được. 
Nick Vujicic đến Việt Nam không chỉ như là một nhà diễn thuyết, một tấm 
gương của nghị lực phi thường, mà còn với tư cách một nhà truyền giáo Tin 
Lành. Chính vì vậy mà trong những phát biểu của Nick, có vài lần anh nhắc đến 
Chúa. Thế nhưng, theo nguồn tin riêng của chúng tôi, những người được giao 
nhiệm vụ thông dịch cho Nick đã được lệnh không được nói đến Chúa và nói 
chung là không được nói đến tôn giáo, kể cả khi Nick có nói thì phải dịch khác đi 
hoặc không dịch. Tuy vậy, đã có lúc Nick Vujicic nói về Chúa và được dịch 
đúng như vậy. Tại sân vận động Mỹ Đình ngày 23/05, khi trả lời một cô gái cũng 
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bị co rút chân tay bẩm sinh, Nick đã nói : « Sự cầu nguyện là một điều rất lớn 
trong cuộc đời của anh và khi cầu nguyện thì Đức Chúa Trời yêu thương chúng 
ta. Và hãy giữ vững niềm tin ». 
Để có một niềm tin mà ngày hôm nay Nick công khai lớn tiếng không phải là 
chuyện giản đơn: "Khi tôi 10 tuổi, tôi đã có 1 lần tự tử. Lúc đó tôi cố bỏ cuộc, 
lúc đó tôi không còn hi vọng, tôi thấy cô đơn. Nhưng nếu tôi bỏ cuộc thì sẽ 
không còn hy vọng. Nhưng có niềm hy vọng, chừng nào tôi chưa bỏ cuộc thì sẽ 
có một điểm sáng. Nhiều người bỏ cuộc vì không tìm thấy hi vọng. Tôi muốn 
các bạn nhận ra điều này. Đừng bao giờ bỏ cuộc". 
Và như vậy, chúng ta, không ai có thể tranh cãi về niềm tin của anh chàng đặc 
biệt này. 
Ở một đất nước mà trống vắng niềm tin vào Thiên Chúa phải chăng những lời 
phát biểu này của Nick làm cho nhiều người phải "chột dạ". 
Ở một đất nước mà người ta hô hào theo chủ nghĩa vô thần thì lời chứng này đã 
gợi lên một chút về Đấng Tạo Hóa 
Anh không chỉ nói nhưng chính anh, anh đã sống niềm tin của mình một cách 
thiết thực. Niềm tin anh sống, anh diễn tả trong đời thường chính là sự tha thứ và 
tình yêu thương. Anh không muốn anh chỉ là người biết nhận mà không biết cho 
đi. Anh cũng nói rằng đừng bao giờ nói là không có gì để cho đi bởi vì ai cũng 
có thể phục vụ người khác trong khả năng của mình. 
Anh rất hài hước và dí dỏm khi nhắc đến việc sau khi chết, người ta sẽ không hỏi 
rằng bạn thành đạt như thế nào, có bao nhiêu của cải nhưng người ta sẽ hỏi rằng 
bạn đã làm gì, bạn đã sống yêu thương như thế nào? 
Với hạnh phúc, Nick chia sẻ giản đơn như thế này : "Các bạn có nghĩ món đồ đó 
khiến mình hạnh phúc? Mình thử cùng nhau thực hiện 1 ví dụ nhé. Nếu bạn cho 
tôi 1 tỷ đô la, thì tôi sẽ hạnh phúc? Nhưng nếu tôi có tất cả tiền bạc của thế giới 
này mà mẹ tôi qua đời, lúc đó tôi có hạnh phúc không? Không ạ! Điều quan 
trọng nhất không phải là đồ vật mà là những con người. Đừng coi thường gia 
đình mình. Hãy biết ơn gia đình mình, những người  bạn của mình". 
Thật tuyệt vời : "Có rất nhiều người thành đạt trên thế giới nhưng họ không phải 
là người tử tế. Có nhiều người thành công và rất tốt, nhưng tôi không quan tâm 
bạn thành đạt đến mức độ nào. Tôi quan tâm bạn yêu người xung quanh đến bao 
nhiêu. Tôi không quan tâm bạn kiếm được công việc thế nào. Tôi quan tâm tới 
việc bạn hạ người khác xuống hay nâng người khác lên". 
Khi nói đến sự tha thứ : "Khi ai đó đối xử tệ với mình, hay làm gì sai với mình 
các bạn có 2 lựa chọn: tha thứ, hoặc căm ghét. Không tha thứ sẽ làm cho các bạn 
mệt mỏi ...Chúng ta đang sống trong 1 thế giới người nọ ép người kia. Nhưng tôi 
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muốn là 1 người biết tha thứ, 1 người biết yêu thương và tôi không muốn trở 
thành người chỉ nhận mà còn muốn trở thành người trao đi. Tôi muốn trở thành 
người có giấc mơ thật lớn và tôi muốn trở thành người trong vô số người muốn 
thế giới này tốt đẹp hơn... Hãy cố gắng tha thứ cho người nào đó làm tổn thương 
bạn. Tôi thấy đau buồn vì những tổn thương tan vỡ trên thế giới này". 
Cách diễn đạt về sự tha thứ của anh cũng thật giản đơn. Chỉ như thế thôi chứ 
không cần phải lòng vòng. Hoặc là tha thứ để yêu thương, hoặc là không tha thứ 
để tự hủy mình như liều thuốc độc. 
Ta không chỉ khâm phục sự vượt khó, sự cố gắng trong hoàn cảnh của anh nhưng 
ta phải khâm phục thêm cả niềm tin của anh. Bởi lẽ, trong đời thường, có những 
người có niềm tin cũng không dám bộc lộ niềm tin đó qua đời sống đức tin đơn 
giản là làm dấu Thánh Giá, là tham dự Thánh Lễ, là tham dự các giờ phụng vụ 
như kinh hạt, Chầu Thánh Thể, hành hương kính Đức Mẹ. Những biểu lộ niềm 
tin đơn giản như thế thôi nhưng ngày hôm nay còn bao nhiêu người giữ được 
cách biểu lộ đơn giản đó chứ chưa bàn đến sống niềm tin đó như thế nào. 
Thông điệp của anh Nick nhắm tới các thế hệ VN cần phải sống một cách nghị 
lực, có đạo đức, biết quan tâm và luôn san sẻ. Anh Nick kêu gọi những người trẻ 
không uống bia rượu khi hiện tại VN nằm trong danh sách các quốc gia tiêu thụ 
bia rượu nhiều nhất thế giới. Anh Nick cũng muốn người VN không hút thuốc 
giống như anh. Và anh Nick đến từ một quốc gia có nền văn hóa cởi mở lại 
khuyên các bạn trẻ nên giữ gìn trước hôn nhân trong khi quan điểm truyền thống 
không nên “ăn cơm trước kẻng” bị cho là cổ hủ, lỗi thời trong xã hội ngày nay. 
Với những người vô thần thì ta chẳng bàn đến làm chi bởi lẽ họ vô thần, nghĩa là 
họ chẳng tin vào ai cả. Chính "niềm tin" vô thần đó mà hậu quả của những "niềm 
tin" đó như thế nào thì nhiều người thấy rõ chứ không cần phải kiểm nghiệm 
nữa. Đền, Chùa, Nhà Thờ, Đất Thánh, những nơi thờ tự thiêng liêng, những nơi 
chốn sử dụng cho nhu cầu của Hội Thánh ... họ đã không ngần ngại chiếm giữ, 
chia chác và sử dụng vào mục đích khác. Nói hoài, nói mãi nhưng họ vẫn cứ khư 
khư chiếm giữ bởi lẽ họ không có niềm tin, họ vô thần. 
Và khi đã vô thần thì người ta sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì có lợi cho họ. Khi 
còn niềm tin vào vị thần nào đó hay vào Chúa thì cách hành xử, ứng xử của họ 
phải đi trong luồng của Chúa, đi trong con đường của Chúa là yêu thương và tha 
thứ như Nick đã sống. Vì lợi ích của cá nhân hay của nhóm mà họ bất chấp. 
Với những người tin Chúa, đứng trước lời phát biểu của anh, đời sống của anh 
chắc có lẽ chúng ta không khỏi suy nghĩ đặc biệt là sự tha thứ và lòng mến. 
Những người tin Chúa có can đảm sống như Nick đã sống, đã nói hay không. 
Nếu một người có Chúa thật, ắt hẳn trong họ sẽ chẳng có thù hận, ghen tương, 
mưu mô và tính toán. 
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Chúa đã tha thứ ngay khi con người lòng sôi sục hận thù và kết án: Chị hãy về đi 
và từ nay đừng phạm tội nữa. 
Chúa đã chẳng giận chẳng hờn ngay khi người ta đem treo và giết Chúa trên thập 
giá: Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. 
Chúa đã chẳng vun vén cho mình chút quyền lợi tư hữu nào: Vinh quang và 
vương quyền là thập giá và mão gai. 
Chúa đã sống như thế nhưng những người mang trong mình danh xưng hay nói 
đúng hơn là đã được ghi dấu ấn trong mình Thiên Chúa đã sống nhưng đã diễn tả 
niềm tin của mình như thế nào. 
Lời tuyên xưng, cách diễn đạt và nhất là cách sống của anh chàng Nick lại là một 
lời mời gọi, một lời nhắc cho những người vô thần và cũng như là lời nhắc với 
những người có niềm tin vào Thiên Chúa. Đã tuyên xưng rồi thì phải sống chứ 
không chỉ nói khơi khơi ngoài miệng. 

Anmai, CSsR 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha Phanxicô: Đức Maria luôn sẵn sàng cứu giúp chúng ta 
Theo Vatican Radio, sáng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi, 26.5.2013, Đức 
Thánh Cha Phanxicô đã có chuyến thăm mục vụ đầu tiên trên cương vị 
Giám mục Rôma đến Giáo xứ Thánh Elisabeth và Zechariah. Đức Giáo 
Hoàng đã đến bằng máy bay trực thăng để cử hành thánh lễ và ban Bí tích 
Thánh Thể cho 16 em nhỏ trong Giáo xứ. Tại đây, Đức Giáo Hoàng cũng 
giải tội cho 7 người. 
Nói với các tín hữu tại Giáo xứ Elisabeth và Zechariah, Đức Giáo Hoàng 
nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cộng đoàn cầu nguyện, nhất là cầu 
nguyện với Đức Maria. Ngài nói: “Đức Maria luôn sẵn sàng cứu giúp chúng 
ta, dạy chúng ta hiểu về Thiên Chúa. Khi xưa Mẹ đã ở lại giúp người chị họ 
Elisabeth khi bà sắp sinh nở.” Trong bài giảng, Đức Thánh Cha cũng tập 
trung vào chủ đề về Thiên Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa 
Thánh Thần là một. Thiên Chúa Cha vô hình và Ngài tạo dựng mọi sự, Ngài 
đã tạo dựng nên chúng ta. Chúa Giêsu là vị cứu độ chúng ta. Ngài đã nhập 
thể và ban cuộc sống của Ngài cho chúng ta. Chúa Thánh Thần là Đấng yêu 
thương chúng ta. 
Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đời sống Kitô hữu có ý nghĩa khi hiệp thông với 
Ba Ngôi Thiên Chúa. Ngôi Hai Thiên Chúa đã cùng bước đi với chúng ta. 
Ngài ban sức mạnh để chúng ta tiếp tục cuộc hành trình mỗi ngày cả trong 
những thời điểm khó khăn nhất. Ngài không bao giờ rời xa chúng ta.” 
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Sau thánh lễ, Đức Thánh Cha đã chào hỏi một số giáo dân, sau đó ngài trở 
về Vatican bằng trực thăng để kịp việc đọc Kinh Truyền Tin Chúa Nhật. 
Đức Thánh Cha Phanxicô phê bình nền văn hóa an sinh chỉ tìm sự thoải 
mái 
Theo Radiovatican, trong thánh lễ sáng thứ hai, 27-5-2013 tại Vatican, ĐTC 
Phanxicô phê bình thứ văn hóa chỉ tìm kiếm an sinh thoải mái và bị thu hút 
vì những gì làm tạm thời. 
Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài Phúc  âm nói về chàng 
thanh niên giàu có không muốn bỏ mọi sự giàu sang để đi theo Chúa Giêsu, 
và ngài nhận định rằng sự giàu sang và của cải là một cản trở, làm cho hành 
trình tiến về nước Thiên Chúa trở nên khó khăn. Mỗi người chúng ta cũng 
có những thứ giàu sang, của cải ngăn trở chúng ta đến gần Chúa Giêsu trên 
đường đời. Vì thế chúng ta phải xét mình xem đâu là những thứ giàu sang 
ấy. 
ĐTC đặc biệt nói đến hai thứ ”giàu sang văn hóa”, trước tiên là thứ văn hóa 
tìm kiếm an sinh thoải mái, làm cho chúng ta bớt can đảm, trở nên lười 
biếng và ích kỷ hơn. Sự an sinh thoải mái này là một thứ ‘thuốc mê’. Trong 
não trạng đó, người ta không muốn có hơn 1 đứa con vì sợ không thể đi nghỉ 
hè, không thể đi nơi này nơi kia, hoặc không mua được nhà cửa hay tìm 
kiếm các thứ tiện nghi khác. 
Đức Thánh Cha nói tiếp: ”Tôi đã nghe có người muốn làm linh mục, nhưng 
không muốn kéo dài quá 10 năm… Hoặc nhiều cặp kết hôn, tuy không nói 
ra, nhưng họ chỉ muốn kết hôn bao lâu tình yêu còn kéo dài, rồi sẽ tính sau”. 
Hai thứ giàu sang đó cản trở chúng ta tiến bước… Tôi nghĩ đến bao nhiêu 
người nam nữ đã bỏ quê hương của họ để đi làm thừa sai trọn đời: đó là một 
điều chung kết… Nhưng tôi cũng nghĩ đến bao nhiêu người nam nữ đã bỏ 
nhà mình để kết hôn trọn đời; đây cũng là sự theo Chúa Giêsu cận kề! Đó là 
một điều chung kết!”. (SD 27-5-2013) 
Bất đồng ngôn ngữ và văn hoá vẫn là điều khiến người Công giáo 
Khmer và Việt Nam tại Campuchia căng thẳng 
UCANews/ Ánh đèn lấp lánh trên Đảo Kim Cương rọi xuống dòng nước 
chảy qua Toul Tang. Đây là dự án phát triển khổng lồ trên sông Tonle 
Bassac, được chính quyền Campuchia tham vọng quy hoạch thành một khu 
có những toà nhà cao nhất thế giới. 
Nhưng trong vùng nghèo khổ tại phía nam Phnom Penh này, hiện đại hóa 
nhanh chóng thủ đô Campuchia dường như vẫn còn xa vời. 
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Toul Tang có vài trăm người Việt di cư chưa được nhập tịch, và Giáo hội 
Công giáo đang nỗ lực giúp họ hội nhập xã hội Campuchia, sự kháng cự ở 
cả hai phía, và chính trong Giáo Hội. 
Mặc dù một số người Việt ở Tuol Tang đã sống ở Campuchia hàng thập 
niên nay, nhưng đa số họ lại không thể nói được tiếng Khmer, quốc ngữ của 
Campuchia, theo Linh mục Văn Thế Vinh, người coi sóc Nhà thờ Đức Bà 
địa phương. Nhà thờ Đức Bà nằm ở cuối con đường đất nhỏ, gần sông. Các 
ngôi nhà gỗ xung quanh nhà thờ thường bị ngập lụt khi sông Bassac bị lũ. 
Trong vài năm qua, Cha Vinh đã giúp cho 60 con em người Việt ở Toul 
Tang đi học tại các trường công ở Campuchia. 
“Lúc đầu, gia đình các em rất phản đối. Họ hỏi tại sao con họ phải học tiếng 
Khmer”, ngài kể. Thù hằn giữa người Campuchia và người Việt rất sâu, 
ngay cả nơi người Công giáo. Cha Vinh nói: “Những người Việt lớn tuổi 
ghét người Khmer, và họ không muốn gia đình họ có dính líu gì đến người 
Khmer.” 
Một số gia đình Công giáo người Việt đến đây vào thập niên 1950 và 1960 
gặp cảnh trục xuất và chiến tranh sau đó khi Campuchia chìm trong cuộc nổi 
loạn do Khmer Đỏ đứng đầu. Khi chế độ tàn bạo Pol Pot lên nắm quyền vào 
năm 1975, có nhiều người phải sống trên các sông của Campuchia. 
Nơi định cư mới nhất của họ, đối diện với Toul Tang ngay bên kia sông, bị 
hoả hoạn cách đây vài năm. 
Nhờ Phnom Penh mở rộng mà hiện nay họ sống ann toàn trong thành phố. 
Dù hầu hết họ sinh tại Campuchia, đa số lại nói phương ngữ tiếng Việt ít 
được người biết và chỉ nói được tiếng Khmer cơ bản. Không có nước nào 
trong hai nước này công nhận họ là công dân của mình. 
Nhờ Cha Vinh, trẻ em người Việt ở Toul Tang được học 2 năm mẫu giáo tại 
nhà thờ. “Khi đến trường các em có thể nói tiếng Khmer đúng và không bị 
kỳ thị. Chúng tôi muốn cho các em cơ hội có được tương lai tốt đẹp và hòa 
nhập xã hội”, Cha Vinh nói. Nhưng nỗ lực của ngài gặp phải kháng cự ngay 
cả trong Giáo hội địa phương, có một số người Công giáo không tin hai 
cộng đồng có thể hoàn toàn hòa nhập. 
Khoảng 2/3 trong khoảng 30.000 người Công giáo ở Campuchia là người 
gốc Việt, theo Linh mục Mario Ghezzi, Tổng Đại diện Phủ doãn Tông toà 
Phnom Penh. Khoảng 10.000 người sống trong thủ đô hoặc ngoại ô thủ đô, 
trong tổng số khoảng 13.000 người Công giáo trong vùng này. 
“Nếu anh gộp chung người Công giáo Việt Nam và người Công giáo 
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Campuchia, thì trong vòng 10 năm nữa sẽ không còn người Công giáo 
Campuchia. Người Khmer sẽ lặng lẽ quay lưng lại với Giáo Hội, và cuối 
cùng sẽ biến mất”, Linh mục Francois Ponchaud, thừa sai người Pháp sống 
gần như cả đời tại Campuchia, cảnh báo. 
Chính Cha Ponchaud, người viết cuốn "Campuchia: Năm Zêrô năm 1977", 
cho thế giới biết mức độ tàn bạo mà Khmer Đỏ gây ra cho đất nước này. 
Trước cuộc cách mạng cộng sản này, Giáo hội Campuchia chỉ là một nhánh 
của Việt Nam. 
Theo Cha Ponchaud, “trước năm 1970, người Việt hoàn toàn chiếm hết Giáo 
hội. Không thể có Khmer và Công giáo”. Nhưng vào năm 1970, chính phủ 
Campuchia quyết định trục xuất hầu hết người Việt. “Đối với chúng tôi, đó 
là một cú sốc, một sự thay đổi lớn. Chúng tôi đã phải bắt đầu lại từ đầu”, 
Đức Giám mục Yves-Georges-René Ramousse kể lại. Ngài làm Đại diện 
Tông toà của Phnom Penh cho đến khi Khmer Đỏ nắm quyền kiểm soát 
thành phố vào tháng 4-1975. 
Trong 15 năm sau đó, Giáo hội gần như biến mất ở Campuchia. Trong 4 
năm Khmer Đỏ nắm quyền, không một tàn dư tôn giáo nào sống sót. Các 
thừa sai bỏ trốn và ngay cả các đền thờ trong quốc gia đa số Phật giáo này 
cũng bị phá huỷ hoặc được dùng cho các mục đích khác. Khi chế độ Pol Pot 
bị quân đội Việt Nam đuổi khỏi Phnom Penh vào đầu năm 1979, họ ở lại 10 
năm sau đó khi Campuchia bắt đầu bình ổn nhưng Giáo hội vẫn chưa được 
tái thiết vì chiến tranh vẫn còn diễn ra ác liệt ở biên giới nước này. 
Cho đến khi quân đội Việt Nam rút về nước vào đầu thập niên 1990, Giáo 
hội mới bắt đầu tái thiết ở đây, và mang bản sắc Khmer rõ ràng. 
Mặc dù đa số người Công giáo là người Việt thế nhưng phụng vụ hiện nay 
chỉ được tổ chức bằng tiếng Khmer. 
Nhưng trong những năm qua, Giáo hội đang từng bước bị “Việt hoá trở lại”, 
theo Cha Ponchaud. Và việc Cha Vinh nỗ lực hội nhập cộng đồng Việt Nam 
ở Toul Tang vào Giáo hội và xã hội nói chung nằm trong quá trình này. 
Cha Ghezzi nói những chia rẽ trong quá khứ, cùng với lịch sử xung đột gần 
đây giữa Campuchia và Việt Nam, phải được hàn gắn nếu Giáo hội ở đây 
muốn hoàn toàn hiệp nhất. 
“Tôi đồng ý các nghi thức phụng vụ phải dùng tiếng Khmer. Nhưng để có 
thể làm yên lòng hai cộng đồng, Giáo hội phải trở thành dấu chỉ tiên tri cho 
toàn xã hội, vượt qua những chia rẽ trong nội bộ”, ngài nói. 
“Chúng ta sống trong một kỷ nguyên mới. Dĩ nhiên khó đối với người 
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Khmer và người Việt lớn tuổi. Nhưng đối với người trẻ, thời gian chiến 
tranh hiện nay đã là quá khứ”, Cha Vinh đồng ý với ngài. 

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 

 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 
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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  

 

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 
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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              

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
“Do tội của người đó hay tội của cha mẹ 
người đó?” 

NGƯỜI KỲ DIỆU NHẤT HÀNH TINH 

Trang Zing.vn/Infonet vừa đưa tin về một 
con người kỳ diệu nhất hành tinh, đó là anh 
NICK VUJICIC, người Úc gốc Serbia, thuộc 

Giáo Hội Evangelist. 

Tại sao anh là con người kỳ diệu nhất hành tinh? Vì anh là người không có 
đôi chân, không có đôi tay, nhưng anh vẫn sống bình thường, vẫn vui vẻ và 
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thành công trong cuộc sống. Thử tưởng tượng nếu bạn sinh ra không có chân 
tay, bạn sẽ sống như thế nào ? Người ta cho như vậy thì thật bất hạnh. Khó có 
thể tưởng tượng, và thậm chí là không dám tưởng tượng ra hoàn cảnh như 
vậy ! Thế mà anh Nick Vujicic đã là người không may mắn như vậy đó !  

Nhìn những hình ảnh về thời thơ ấu của anh Nick Vujicic, chúng ta sẽ ngạc 
nhiên thấy anh là một nhân chứng sống về điều kỳ diệu mà anh đã và đang 
trải qua, chứng tỏ sự sống rất cần thiết và phải được bảo vệ bằng mọi giá. 

Ngày 4.12.1982, anh Nick được chào đời, nhưng cũng là ngày mà cha mẹ 
anh đã không dám tin vào mắt mình, họ thực sự bị “sốc” quá mạnh, chao 
đảo và cảm thấy suy sụp khi thấy chính sinh linh bé bỏng mình vừa sinh ra 
lại khiếm khuyết cả tay lẫn chân, chỉ như một cục thịt! Có lẽ lúc đó người 
mẹ đã phải bật khóc thôi. Nick bẩm sinh bị một bệnh hiếm gặp, đó là bệnh 
Tetra-amelia – một loại hội chứng rối loạn gen gây khuyết tật. Vừa đau khổ 
cho đứa con bất hạnh, họ vừa lo lắng cho tương lai của bé. 

Chắc hẳn cha mẹ của Nick đã bị giằng co rất nhiều mới có thể không “dứt 
bỏ” núm ruột của mình, vì họ không chỉ thất vọng về hình dáng của đứa con, 
mà rồi thiên hạ sẽ dị nghị và dè bỉu đủ điều. Khi thấy những hoàn cảnh 
tương tự, chúng ta thường cho rằng vợ chồng kia sống tội lỗi nên con cái 
lãnh hậu quả, nói theo thuyết luân hồi thì kiếp trước vợ chồng kia hoặc đứa 
con đã sống không tốt ở kiếp trước nên kiếp này chịu quả báo! 

Cha mẹ của Nick là những con người can đảm và đáng khâm phục. Tục ngữ 
Việt Nam nói: “Thuận vợ, thuận chồng, tát biển Đông cũng cạn”. Họ đã 
hoàn toàn đồng tâm nhất trí nên mới có thể bảo vệ sự sống của Nick. Nếu 
một trong hai người mà “sợ” thì chuyện sẽ hóa phức tạp ! 

Có lần người ta hỏi Chúa Giêsu về một người bị bệnh tật: “Do tội của người 
đó hay tội của cha mẹ người đó?” Chúa Giêsu xác định ngay: “Không phải 
do tội của người đó hay tội của cha mẹ người đó, mà là để vinh danh 
Thiên Chúa”. Xác định niềm tin để có thể sống đức tin là điều không dễ 
chút nào, vì chúng ta không chỉ phải đấu tranh với chính mình mà còn phải 
đấu tranh với cả người đời – trước những ánh mắt khinh bỉ, trước những 
động thái xa lánh, trước những lời nói mỉa mai, trước những hành động bè 
phái, trước những hành động tẩy chay, thậm chí là hành động xua đuổi thẳng 
thừng ! 

Khó thật. Nhưng Chúa Giêsu đã nói rạch ròi. Như vậy, chúng ta không có 
quyền xét đoán hay suy diễn theo tư tưởng của loài người. Tuy nhiên, dám 
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suy nghĩ theo cách nghĩ của Thiên Chúa mà sống theo đức tin thì cũng chẳng 
dễ, vì có thể chính những người đồng đạo cũng cho đó là lập dị! Cha mẹ và 
Nick là những Kitô hữu, chắc chắn họ đã và đang được “tình yêu Đức Kitô 
thúc bách” ( 2Cr 5, 14 ). 

Lạy Chúa, xin thêm Đức Tin còn yếu kém của con ! ( Mc 9, 24 ). 

 

 

 

Trở lại chuyện anh 
Nick. Sự khuyết tật 

không cản bước tiến của anh. Với nỗ lực chính của bản thân, qua sự giúp đỡ 
và động viên của cha mẹ, Nick đã có thể vượt qua chính mình và có một khả 
năng khéo léo bậc thầy trong việc giải quyết các hoạt động thường nhật, những 
việc mà đối với người bình thường cũng phải cố gắng nhiều. 

Với chuyển động của đôi vai, hai ngón chân của bàn chân trái – dù rất ngắn, 
ngay từ bé, Nick đã tự tập luyện cách đánh răng, uống nước, chải tóc, trả lời 
điện thoại... 

Lúc 18 tháng tuổi, Nick đã được người cha cho xuống bể bơi và cố 
gắng dạy con trai học bơi, 
sau đó là chơi gôn, lướt 
sóng… Cha của Nick là 
lập trình viên máy tính nên 
ông đã dạy cho Nick cách 
dùng bàn chân nhỏ của 
mình để đánh máy từ lúc 
lên 6 tuổi. 

Khi Nick đến tuổi đi học, 
cha mẹ anh quyết định 
không gửi con vào trường 
dành cho những người 

khuyết tật mà lại đăng ký cho con trai cùng học với những đứa trẻ bình 
thường. Họ muốn con mình học cách sống tự lập ngay trong hoàn cảnh khó 
khăn nhất. Nick được người mẹ tận tụy “sáng chế” một chiếc kẹp bút có thể 
gắn vào một trong hai ngón chân nhỏ để viết lách. Người mẹ này quả là tuyệt 
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vời. Tình mẫu tử quá đỗi kỳ diệu ! 

Ở trường, Nick luôn bị bạn bè bắt nạt, miệt thị và tẩy chay trong nhiều năm. 
Nick bị tổn thương trầm trọng và suy sụp đến mức không muốn tồn tại nữa. 
Nhiều lần Nick đã tự tử nhưng không thành. Người mẹ đã đưa cho Nick một 
bài báo về một người đàn ông tật nguyền nhưng khát khao được sống khỏe để 
tiếp tục giúp đỡ cho cộng đồng. Nick cho biết: “Hình ảnh đó đã khiến thay đổi 
tôi hoàn toàn, tôi bắt đầu tìm lại sự tự tin, niềm ham sống và khát khao thể 
hiện chính mình”. 

Ngày nay, bằng chính niềm khát khao cháy bỏng và nghị lực sống phi 
thường, chàng trai khuyết tật Nick Vujicic đã trở thành “biểu tượng thế giới” 

về sự chiến thắng nghịch cảnh. Anh trở thành một nhà 
diễn thuyết và đi đến nhiều nước trên thế giới để làm 
nhân chứng sống về ý chí vươn lên không ngừng. 

Anh vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc và yêu đời. Anh nói: 
“Tôi yêu cuộc sống và tôi hạnh phúc”. Đặc biệt là ngày 
22.5.2013, anh có mặt tại Hà Nội để bắt đầu hành trình 
tham gia các hoạt động diễn thuyết, trao học bổng và 
giao lưu với học sinh, sinh viên. Với sự kỳ diệu mà Nick 
đã làm được, hàng chục ngàn vé tham dự sự kiện có mặt 

anh đã được phát hết. Dù vậy, giới trẻ vẫn cố gắng “lùng sục” để có được một 
tấm vé quý giá này. Quả là cơ hội hiếm có ! 

Lạy Thiên Chúa hằng sống, tạ ơn Chúa đã cho con còn nguyên vẹn thể hình, 
thế mà con vẫn thụ động nên bất tài và vô dụng.  

Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho những người khuyết tật – dù về 
thể lý hay tinh thần, vì chính họ là những người can đảm và mạnh mẽ, cả 
cha mẹ họ cũng vậy, và chính họ đang làm vinh danh Chúa.  

Xin Thánh Thần tác động để biến đổi hồn xác con, để con mạnh mẽ và can 
đảm vượt qua mọi nghịch cảnh. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, 
Đấng cứu độ nhân loại. Amen. 

TRẦM THIÊN THU 

NICK VUJICIC: “HÃY BIẾT ƠN NHỮNG GÌ ĐANG CÓ” 

“Thay vì tức giận vì những gì mình không có, hãy biết ơn những gì đang có” 
chính là bí quyết để chàng trai không tay chân Nick Vujicic vượt qua nghịch 
cảnh. 
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Xuất hiện với gương mặt trẻ trung, hài hước và tự tin, trong 40 phút chương 
trình "Chào Việt Nam", Nick Vujicic đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm 
xúc bằng những câu chuyện kể sống động của mình. Câu đầu tiên Nick 
Vujicic nói bằng tiếng Việt: “Xin chào Việt Nam” và lời nhận xét chân thành: 
“Tôi chưa từng đến đất nước nào mà mọi người đón tiếp nồng nhiệt như ở 
đây” nhận được tràng pháo tay giòn giã. 

Người đón Nick đầu tiên trên sân khấu là dịch giả 
Nguyễn Bích Lan, người đã dịch 3 cuốn sách của anh 
sang tiếng Việt với những ngón tay run run trên bàn 
phím máy tính vì căn bệnh loạn dưỡng cơ. Và cũng 
bằng đôi tay yếu ớt ấy, chị trao cho Nick “cái ôm gửi 
gắm” mà nhiều bạn trẻ đã nhờ chị thực hiện  

( Ảnh chụp cô Bích Lan với đôi tay yếu ớt bởi bệnh 
nan y, ôm lấy Nick không có đôi tay, đã lay động hàng 
triệu trái tim ). 

Tuổi ấu thơ đầy thử thách của Nick tưởng như có 
thể khiến nhiều người rơi nước mắt nhưng qua lời 
kể vui vẻ và tự tin của anh, nó trở nên nhẹ nhàng và thú vị: “Nhiều người 
cho rằng tôi sẽ sống rất chật vật bởi bị khuyết tật, nhưng tôi có gia đình và 
tình yêu thương để vượt qua khó khăn. Bố mẹ dạy tôi rằng thay vì tức giận 
vì những gì mình không có, hãy biết ơn những gì đang có. Ví dụ, tôi rất yêu 
bàn chân có hai ngón của mình. Với hai ngón ấy, tôi có thể đi, bơi lội, đánh 
máy và làm nhiều việc khác…” 

Khán phòng không ngớt trầm trồ khi được xem những đoạn clip về sinh hoạt 
hàng ngày của chàng trai khuyết tật: chải đầu với chiếc lược cố định trên 
tường, cạo râu, nấu ăn cùng vợ… động tác nào cũng nhanh nhẹn, khéo léo. 

Rồi Nick cho thấy hình ảnh một người khuyết tật lạc quan với nhiều trò đùa vui 
rất riêng của mình: tự xoay người trên ghế ô tô, khiến cho người khác nhìn qua 
ô cửa sửng sốt khi thấy chiếc đầu có thể xoay đầu nhiều vòng… và nhiều trò 
nghịch ngợm vui nhộn của anh trên máy bay. 

Xúc động nhất là chuyện tình của chàng trai không chân tay. Đôi uyên ương 
một khuyết tật một lành lặn cùng nhau đi xe lăn, cười đùa với sóng biển, và 
cái nắm tay đặc biệt của hai người: tay nàng nắm lấy chân chàng. Niềm hạnh 
phúc của Nick dâng trào trong lòng khán giả, khi anh được làm bố, ôm bé 
trai hoàn toàn lành lặn bằng chiếc địu vải. 
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Vui vẻ và tự tin, Nick Vujicic sự chinh phục khán 
giả với bài diễn thuyết đầu tiên của anh tại Việt 
Nam. Những ai đã biết Nick qua trang sách nhận 
ra: vẫn là là Nick mà mình đã xem mỗi lúc cần tiếp 
thêm nghị lực, vẫn đôi mắt với cái nhìn ấm áp đầy 
cảm thông nhưng hôm nay, họ được học hỏi thêm 
nhiều điều nữa, lắng lòng tự hỏi mình đã cố gắng 
nhiều chưa ? 

Nick Vujicic nói: “Bạn không ngồi trên xe lăn nhưng có thể bạn đang sống 
trong nhiều nỗi sợ hãi: lo sợ về tương lai, sợ thất bại, sợ ai đó nghĩ gì không 
tốt về mình... Tôi cho rằng, ai đó cứ mãi sống trong sợ hãi thì đó đã là bị 
khuyết tật”. 

Thầy giáo khuyết tật Nguyễn Thế Vinh ( Ảnh chụp đang biểu diễn hát, thổi 
kèn Harmonica và đệm đàn Guitar), một trong 24 tấm gương nghị lực được 
vinh danh, rất ấn tượng với nụ cười của Nick: "Những gì anh ấy chia sẻ quả 
thật rất đúng với tinh thần không tay – không chân – không lo âu". 

Tại Việt Nam cũng có một Nick khác. Đó là 
một đàn ông không chân tay, thậm chí không áo 
mặc, mà phải rong ruổi khắp nơi để xin lòng 
thương hại của người đi đường! Không biết anh 
ở vùng nào và tên gì, tôi tạm gọi anh là Nick 
Việt Nam, vì anh rất giống Nick Úc về vóc 
dáng, nhưng Nick Việt Nam đáng thương hơn 
nhiều!  

Hình ảnh của Nick Việt Nam khiến chúng ta 
phải suy nghĩ rất nhiều, ít ra là về tình đồng loại, cao hơn thì là lòng nhân 
đạo. Giáo huấn Xã hội của Giáo hội Công giáo đề cập đến các vấn đề tương 
tự, liên quan an sinh xã hội. Thế nhưng phải chăng chúng ta mới dừng lại ở 
dạng lý thuyết?  

Lạy Thiên Chúa, xin thương xót những người khuyết tật, đặc biệt là Nick 
Việt Nam và những người như anh. Xin tha thứ sự vô tâm của chúng con, và 
xin Thần Khí Chúa biến đổi chúng con từ trong tâm khảm để chúng con tuân 
giữ Thánh Luật Ngài và sống như Đức Giêsu Kitô.  

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ nguyện giúp cầu thay và nâng đỡ những người 
khuyết tật, những người bị xã hội ruồng bỏ, tuy họ là những bông hoa 
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không “đẹp mắt” với người đời, nhưng họ lại có thể là những bông hoa đẹp 
nhất dâng kính mừng Mẹ trong Tháng Hoa này.  

Chúng con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ chúng con. 
Amen. 

TRẦM THIÊN THU 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
  TRÀ LÁ ĐU ĐỦ VÀ SẢ  

Cách đây hơn hai năm , anh em VHV trường Võ 
Bị  Dalat nhận được hai tin không vui về một 
cựu Giáo sư , anh Phùng Văn Bộ là việt kiều 
Canada đang gặp phải:  

- một là hơn nửa triệu đô  la đầu tư về VN  bị 
mất trắng   

- hai là anh gặp bệnh nan y: Ung thư gan giai 
đoạn cuối, sau xét nghiệm cuối cùng về y khoa ở 
bệnh viện ở Canada. Anh đã nằm viện mấy 

tháng, khối u gan trên 04 cm đã được xử dụng kỹ thuật cao chặn đứng sự  di 
-căn bằng cách cắt, cô lập cách mạch máu nuôi u và đưa thuốc vào nội tạng 
gan để cô lập . 

Anh Bộ sinh năm 1933, nay đã trên 80 tuổi, không đủ sức chịu đựng, nên 
mất sức nhanh, tóc rụng và đứng đi không nổi. Bệnh viện cũng cho anh hay  
với tình trạng sức khoẻ của anh khó vựợt qua nổi sáu tháng. Trước 2009 
anh  Phùng Văn Bộ, bị ung thư tuyến tiền liệt giai đoan đầu, bệnh viện đề 
nghị giải phẩu, anh không chịu cho mổ, cố chịu cảnh “đái rắc” vì thấy mình 
cũng tuổi già, không  nên   đụng vào dao kéo làm gì. 

Vừa ung thư gan và tiền liệt tuyến (cả hai đều là  ung thu nguyên phát), vừa 
được y khoa tiến triển của Tây Y “báo tử”, là anh không đủ sức chịu nổi “xạ 
trị” và các ca dao kéo. 

Vốn là thầy thuốc châm cứu, và hiểu rõ y lý đông phương, hơn nữa cũng sẵn 
tâm thuận đạo sinh tử lẽ thường, anh trở về VN, Vĩnh Long, thử chữa theo 
cách của mình. Dẫu sao, ru mình những ngày cuối đời ở quê nhà vẫn là hạnh 
phúc! 

Anh Phạm Kế Viêm, một Giáo Sư toán nổi danh, người suốt đời nghiên cứu  
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tử vi, bạn VHV Đà Lạt, với anh Bộ, gửi thư động viên anh Phùng Văn Bộ   
giữa năm 2011: “cái rủi mất tiền, đầu tư sai chỗ ở VN của anh biết đâu là 
“của đi thay người” gánh cho anh cái nạn bệnh nan y này. Anh qua được    
năm này, tôi tin Anh sẽ còn thọ, sẽ tốt” 

Tất cả anh em VHV đều tin rằng anh Viêm chỉ an ủi, còn việc anh Bộ về quê 
với ung thư gan giai đọan cuối, tóc rụng, chân run , đi một bước có người 
dìu đỡ… đưa được thân xác tàn tạ về quê hương  những  ngày cuối đời đã là 
điều quý.(!!)  

Vậy mà ngày 02/04/2013, hay tin anh Phùng- Văn- Bộ  từ Vĩnh Long  lên 
Saigon để về Canada. Tôi và anh Diệp VHV, đến thăm anh và tôi không thể 
tin ở mắt mình: Một ông già 81  tuổi  chắc nịch, mắt sáng, dáng đi cứng cáp 
bước lên xuống cầu thang gác đón tôi và anh Nguyễn -Văn -Diệp như là một 
"trung niên hán tử" ! 

- Hai năm qua anh đă chữa trị ung thư bằng cách nào, mà mới ngày nào tôi 
gặp anh, xin lỗi tôi nghĩ anh không qua được sáu tháng.?.Tôi hỏi. 

-Bệnh viện Canada nó cho mình bản án báo tử. Mình về quê-hương "còn 
nước còn tát ". Mình chỉ có kiên trì 1 thứ thuốc đó là:”Nước trà lá đu đủ với 
sả,".  Uống thay mọi thức uống. Chỉ có vậy. Mình muốn nói với các bạn, lấy 
kinh nghiệm bản thân của mình mà nói cho mọi người. Giúp được ai thì 
mừng nấy các bạn à. 

Anh Bộ, nhấn mạnh cách chữa trị  ung thư của anh như sau  : 

- Ung thư gan, nội tạng, phổi… Đều xử dụng trà lá đu đủ và sả chữa trị 
được. Nhưng cũng tùy tạng người, có người chữa dứt, có người được giai 
đọan đầu biến chuyển nhanh, nhưng sau đó chậm. Ung thư gan thì tôi thấy 
biến chuyển rõ rệt. Tôi dùng trà lá đủ đủ và sả trong hai năm, nay đi tái 
khám và xét nghiệm thì đã hòan tòan hết sạch bứơu trong gan cũng như 
sưng phù tuyến tiền liệt. Tôi đã chỉ vẻ cho nhiều người dưới quê , kết quả rất 

tốt , nhất là  các bệnh ung thư gan, phổi, bao 
tử, siêu vi B, siêu vi C...Nó là loại trà  giải độc, 
lọc máu số một, không bệnh uống ngừa bệnh 
cũng rất hay. 

Cách chế biến như sau: lá đu đủ xắt tươi phơi 
khô, sả củ xắt mỏng phơi khô, cả hai thứ trộn 
lẫn, nấu như nấu nước chè, bỏ vào chai để nguội 
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uống suốt ngày. Tỉ lệ sả trong đu đủ ít thôi, khỏang 1 phần mười sả làm mùi 
nước thơm dễ uống và nó dẫn chất thuốc rất nhanh. 

Thời gian đầu, khỏang hai tuần, khi mới uống thì phân và tiểu thải ra có mùi 
hôi thối  nồng nặc. Đó là chất độc đã được trục ra khỏi máu. 

Nhìn cách anh Phùng Văn Bộ trình bày, cách anh nói cười diễn đạt tôi 
không tin vào mắt mình rằng đây là nguòi trước đây  hơn một năm, tôi bắt 
bàn tay lạnh giá của anh với ý nghĩ  là lần vĩnh biệt. 

Cách đây mấy ngày tôi vừa nhận đựơc tin bạn tôi, Lê Thiệp, ở Mỹ cũng 
đang đi vào kiếp nạn ung thư gan giai đọan cuối. Trong phát biểu trước thân 
hữu tại  Lễ kỉ niệm 10 năm Tủ-Sách Tiếng Quê Hương, bạn  Lê Thiệp  cho 
biết thi sĩ Uyên Thao nhờ uống  trà lá đu đủ mà thóat tay tế bào ung thư. Thế 
thì món thuốc đơn giản này không phải là khám phá mới, nhưng theo Anh  
Phùng -văn -Bộ khó nhất và cần nhất là kiên trì, kiên trì uống!! .Chỉ đơn 
giản có vậy!! 

 Tôi mong bạn tôi Lê -Thiệp, Nguyễn -khắc -Nhượng...   cũng được như anh 
Phùng- Văn -Bộ, 81 tuổi, nói cười ha hả khoe với tôi và anh Diệp: “Tôi nói 
các bạn chia vui, khỏan ung thư thì nay đã qua khỏi rồi, mà khỏan "sức sống 
"thì nay mình hơn tám mươi mà lạ quá mình cũng còn "rạo rực" lắm lắm  
mấy bạn à!!" 

NGUYỄN QUANG TUYẾN 

LÁ ĐU ĐỦ CHỐNG UNG THƯ 

Các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ vừa phát 
hiện thêm một tác dụng mới của cây đu đủ: chất 
chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng diệt tế bào 
ung thư. 

Kết quả nghiên cứu mới này được đăng tải trên 
“Tạp chí dược lý dân tộc” của Nhật Bản. Theo 
phát hiện mới của nhóm nghiên cứu gồm các 
nhà khoa học của Văn phòng thí nghiệm lâm 
sàng thuộc Trung tâm Ung thư, Đại học Florida, 
Mỹ và Đại học Tokyo, chất chiết xuất từ lá đu 
đủ có khả năng kháng ung thư và hiệu quả này 

tương thích với tất cả các tế bào ung thư được gây dựng trong phòng thí 
nghiệm, gồm ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư gan, phổi, 
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ung thư tuyến tụy... 

Khi cho 10 loại tế bào ung thư khác nhau tiếp xúc với chất chiết xuất này, 24 
giờ sau có thể thấy tốc độ phát triển của tế bào chậm hẳn lại, và nếu nồng độ 
chất chiết xuất càng cao, hiệu quả kháng tế bào ung thư, thậm chí giết chết 
nó càng rõ rệt. Cũng trong một thí nghiệm tương tự, các nhà khoa học còn 
phát hiện ra chất chiết xuất từ lá đu đủ có khả năng thúc đẩy tế bào Th1 - tế 
bào đóng vai trò quan trọng trong hệ miễn dịch - sinh trưởng và phát triển. 

Mặt khác, việc sử dụng chất chiết xuất từ lá đu đủ kháng ung thư còn có ưu 
điểm ở chỗ nó không mang độc tính và không gây ra tác dụng phụ. Nó có 
thể tiêu diệt tế bào ung thư, song không ảnh hưởng xấu đến các tế bào khỏe 
mạnh, vì vậy sẽ tránh được các trường hợp làm tổn thương đến cơ thể người 
bệnh như khi dùng các loại thuốc thông thường. 

“Chúng ta từng biết đến đu đủ như một loại trái cây rất có ích trong việc 
phục hồi sức khỏe”, tiến sỹ Bharat Gawol thuộc Trung tâm Ung thư 
Anderson, Đại học Texas cho biết, “Đu đủ có rất nhiều thành phần có lợi, 
trong đó phải kể đến chất papain, một ezyme có rất nhiều trong quả và lá của 
chúng”. Hiện các nhà khoa học đang đẩy mạnh nghiên cứu để thử nghiệm 
trên động vật và người. 

Gia Vinh 

THƯ NGƯỜI DÙNG LÁ ĐU ĐỦ 

 Anh chị Bình thân quý, 

Tôi thật tiếc đã không được biết sớm hơn bệnh tình của anh. Nếu biết sớm, 
tôi tin chắc anh đã không phải chịu đau đớn vì cái bệnh nan y đó vì người ta 
đã có cách chữa khỏi, vừa rẻ tiền, vừa công hiệu làm kinh ngạc nhiều người, 
như thể phép lạ. 

Đó là dùng lá Đu Đủ làm thuốc chữa ung thư mà chính tôi biết rõ. Anh Bình 
có biết anh Thái Quang Minh Tuấn thuộc trường Phi Hành ngoài Nha Trang 
ngày xưa không? Anh Tuấn bị ung thư phổi rất nặng và bác sĩ cho xuất viện 
về nhà... đợi chết, nói anh ấy chỉ có thể sống được thêm 5 ngày tới một tuần 
lễ mà thôi. Cả nhà tuyệt vọng nhưng anh Tuấn có nghe biết về Lá Đu Đủ 
nên nấu dùng thử. Tụi tôi có đến thăm, thấy anh ấy không khác gì những 
người tù Do Thái trong trại tập trung Đức Quốc Xã, đợi lùa vào phòng hơi 
ngạt!  

Chị ấy kể rằng máu mủ từ phổi chảy ra qua ống nylon chảy ra ngoài, hôi 
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thối không ai chịu nổi, kể cả con cái. Thế mà, kỳ diệu thay, mới chỉ uống 
nước Lá Đu Đủ được 3 ngày, anh ta thấy bớt đau và phổi không còn thải ra 
nước hôi thối nữa! Qua tuần lễ đó, anh vẫn sống, vẫn tiếp tục uống và khỏi 
luôn khiến bác sĩ và các y tá điều trị cho anh ở bệnh viện Fort-Worth phải 
cực cùng kinh ngạc. 

Anh phục hồi sức khỏe rất nhanh chóng, bây giờ không hút thuốc lá nữa, 
phương phi khỏe mạnh như xưa. Hôm gặp anh ấy trong một tiệc cưới, tôi 
ngạc nhiên không thể ngờ. Lúc đó bà cụ tôi vừa khám phá ra bệng ung thư 
xương. Cancer ăn tiêu mất 1/3 xương hông, nơi đó đùn lên một cái mass 
cancer to bằng cái chén và cụ tôi đau đớn không đi lại được, phải ngồi xe 
lăn. Mỗi ngày tôi phải đưa cụ vào bệnh viện chạy radiation và rồi làm 
chemo-therapy. Anh Tuấn cho tôi một ít lá đu đủ, nói để Me tôi dùng thử, 
may ra khỏi vì anh không biết nó có công hiệu cho các ung thư khác 
không…. Tôi lấy về cho Me tôi dùng thay nước trà mỗi ngày, gửi thư về VN 
nói cô em tôi kiếm gửi qua nữa. Cụ tôi 81 tuổi. Khi chữa thuốc tây, tôi vẫn 
cho cụ uống lá đu đủ song song và bác sĩ phải lấy làm lạ lùng vì cụ không bị 
rụng tóc hay bất cứ một phản ứng gì khác do chất hóa học và radiation làm 
ra như skin rash, táo bón... 

Sau đó còn một vài trường hợp như ung thư bao tử, trực tràng, phổi... cả 
Việt lẫn Mỹ đều khỏi rất nhanh chóng. Một ông bạn già của tôi có ông con 
rể người Hoa Kỳ bị bác sĩ chê, sắp sửa ra đi, vậy mà mới uống lá đu đủ vài 
tuần đã đi làm lại được và tin tưởng tuyệt đối vào môn thuốc ngoại khoa 
này. Thật ra việc dùng lá đu đủ chữa bệnh ung thư, hồi mới qua đây được ít 
năm, tôi có đọc một tài liệu y khoa trên báo Mỹ nói đến thổ dân ở Úc đã lấy 
Lá Đu Đủ chữa khỏi bệnh cancer. Tài liệu này do một bác sĩ người Đức làm 
việc ở Canberra viết và phổ biến. 

Tôi cũng xin gửi kèm thư này cái eMail tôi gửi cho thân hữu có kèm thư anh 
Văn Quang từ Saigon mới gửi cho tôi cách đây hai tuần. Anh Văn Quang 
cho biết trường hợp một bà bị ung thư tử cung mà khỏi nhờ lá đu đủ do tôi 
mách bảo. Hồi đó nghe tin nhà văn Mặc Thu bị ung thư phổi, tôi bèn viết 
eMail nhờ Văn Quang nói với gia đình ông Mặc Thu nhưng họ không tin. 
Văn Quang cũng nghi ngờ nhưng bây giờ thì tin lắm. 

Vậy anh Bình ơi, anh hãy nghe tôi, chịu khó dùng xem sao. Nó không khó 
uống đâu và làm rất giản dị. Chỉ bốc một nhúm cho vào bình nước sôi như ta 
pha trà rồi uống thay nước mỗi ngày, càng nhiều càng tốt. Đừng pha nhạt 
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quá mà cũng đừng pha đặc quá khó uống. Tôi gửi gói này, cũng phải mấy 
tháng mới dùng hết. Anh chị đừng lo. Nếu thấy đỡ và cần thêm, tôi sẽ cung 
cấp cho anh chị. 

Tụi này nhớ đến hai bác rất thường. Hôm trước có gọi thăm nhưng không 
được, tôi tưởng hai bác dọn nhà hay đổi số mới mà không cho biết nên định 
bụng năm nay gửi thiệp Giáng Sinh sẽ hỏi số điện thoại và địa chỉ eMail của 
anh chị hay của cháu Trang, cháu Tiến để liên lạc nhanh chóng hơn. 

Chúng tôi vẫn bình thường và vừa có cháu ngoại đầu lòng được hơn tháng 
rồi, bận với thằng nhỏ cũng vui lắm. 

Chúng tôi mong chúc anh chóng bình phục. Thăm cả nhà và mong có dịp sẽ 
gặp lại anh chị và hai cháu. 

Thân quý, 
Hùng & Phụng 
 

 

  

 

 

 
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  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại  

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 
 



 24

  

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

Grand Opening 
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 


