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TIN MỪNG CN 
LỄ CHÚA BA 

NGÔI 
 

Ga 16,12-15 

 

Thầy còn nhiều điều phải nói với anh 
em, nhưng bây giờ anh em không có 
sức chịu nổi. Khi nào Thần Khí sự 
thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự 
thật toàn vẹn, Người sẽ không tự 
mình nói điều gì, nhưng nghe gì, 
Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh 
em biết những điều sẽ đến. Người sẽ 
tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những 
gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 
Mọi sự Cha có, đều là của Thầy. Vì 
thế Thầy đã nói: Người lấy những gì 
của Thầy mà loan báo cho anh em”. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
NHỮNG HÌNH ẢNH VỀ THIÊN CHÚA 
Có một câu chuyện ở Châu Phi về Thiên Chúa như sau. Một ngày Thiên 
Chúa du hành qua các đại lục mênh mông, khi lên cao khi xuống thấp. Đặc 
biệt Thiên Chúa nhận thấy một bộ tộc đã đánh mất đức tin vào Người. Vì 
thế, Người hiện ra trong một cánh đồng nơi có bốn người làm việc, mỗi 
người một góc. Những người làm ruộng thấy Thiên Chúa đứng đó, giữa một 
cánh đồng, liền nhìn thật kỹ và rồi họ sấp mình thờ lạy Người. 

Kế đó, Thiên Chúa biến mất nhưng vẫn theo dõi việc gì xảy ra sau đó. Bốn 
người nông dân chạy về ngôi làng của họ, tập họp dân làng và tuyên bố 
không còn nghi ngờ gì nữa: Thiên Chúa thật sự hiện hữu và chăm sóc họ khi 
Người ngự xuống viếng thăm họ. Vì vậy, tất cả mọi người phải bắt đầu thờ 
phụng Người một cách nghiêm chỉnh. Dân làng tiếp nhận tin tức với sự 
nồng nhiệt. Họ muốn biết những người ấy đã có thị kiến hay không. Thế nên 
một dân làng hỏi: "Thiên Chúa ăn mặc như thế nào?". 

"Người mặc một cái áo choàng đỏ", người thứ nhất đáp. 

"Không, Người mặc một cái áo choàng xanh lam", người thứ hai đáp. 

"Cả hai anh đều sai", người thứ ba nói. "Đó là một áo choàng màu xanh lá 
cây". 

"Các anh điên rồi", người thứ tư gào to. "Người mặc một cái áo choàng 
màu vàng". 

Và đến đây, họ bắt đầu cãi nhau. Hết cãi nhau lại đánh nhau. Sau cùng, họ 
khinh miệt nhau và thù ghét lẫn nhau, và phân chia ra thành bốn bè phái. 

Với một chút suy nghĩ, họ có thể dễ dàng đạt đến sự nhất trí. Mỗi người chỉ 
được nhìn Thiên Chúa thoáng qua. Thay vì nhấn mạnh đến thị kiến toàn 
diện, họ nên thừa nhận mỗi người chỉ có được một phần thị kiến. 

Nếu họ cởi mở đối với quan điểm của người khác thì cuối cùng họ có thể đạt 
được một hình ảnh rộng rãi hơn và phong phú hơn về Thiên Chúa. 

Thiên Chúa cao cả hơn tất cả chúng ta. Chúng ta có thể không bao giờ hiểu 
đầy đủ về Thiên Chúa. Chúng ta đã phải vất vả để hiểu biết những sự vật 
trần gian. Vậy làm thế nào chúng ta có thể hiểu hết mọi việc trên trời? Chỉ 
có ơn khôn ngoan mới có thể giúp chúng ta biết những đường lối của Thiên 
Chúa. Người ta có thể biết những chân lý đức tin nhưng vẫn chưa biết Thiên 
Chúa. 
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Có một hình ảnh chính xác về Thiên Chúa là rất quan trọng. Nếu chúng ta có 
một hình ảnh sai lầm, mọi sự việc khác sẽ mù mờ. Làm thế nào chúng ta có 
thể cầu nguyện đúng đắn, hoặc có một quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa, 
nếu chúng ta có một hình ảnh sai lầm hoặc không phù hợp với Người? 
Người Kitô hữu quan niệm đời sống là một lời đáp lại tình yêu Thiên Chúa. 

Để nói Thiên Chúa giống với cái gì, tất cả chúng ta chỉ cần nhìn vào Đức 
Giêsu. Trong ngôn ngữ của Thánh Phaolô: "Người là hình ảnh của Thiên 
Chúa vô hình". Vậy Đức Giêsu giống cái gì? Trong tất cả những hình ảnh 
mà chúng ta có về Đức Giêsu, một hình ảnh đáng yêu nhất là người Mục Tử 
Nhân Từ. Chính Đức Giêsu đã dùng hình ảnh ấy. Đức Giêsu là Mục Tử 
Nhân Từ, đã thí mạng sống mình cho đàn chiên. Trong Đức Giêsu, chúng ta 
thấy tình yêu của Chúa Cha đối với chúng ta. Còn về Chúa Thánh Thần? 
Chúa Thánh Thần là dây liên kết yêu thương giữa Chúa Cha và Chúa Con, 
và giữa hai ngôi Cha và Con với chúng ta. 

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi không phải để bàn cãi hoặc nghiên cứu mà 
để cầu nguyện và để sống. Người Kitô hữu sống trong thế giới của Chúa 
Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Thế giới ấy không phải là một nơi nào 
đó ở bên ngoài không gian. Nó cũng là thế giới của mỗi ngày. Như trong câu 
chuyện Châu Phi cho chúng ta thấy thế giới mỗi ngày là nơi Thiên Chúa 
biểu lộ chính Ngài cho chúng ta. 

McCarthy 

SỐNG ĐẠO 
CÔ GÁI NẦY LÀ AI ? 

Jennifer Katherine Gates!!  

Con gáí của Bill Gates, người giàu nhất hành tinh 

Thật giản dị, đẹp, phúc hậu và dễ thương vô cùng .... 

 - Phục sức đơn giản, màu sắc standard: Trắng - đen 

- Trang điểm nhẹ nhàng, không mắt xanh môi đỏ, 
không mascara đen, không lông mi giả. 

- Nữ trang trên tay chỉ là 2 chiếc nhẫn nhận hột nhỏ, 
không bông tai tòn teng, không dây chuyền lủng 
lẳng... 

- Khuôn mặt thông minh, thanh tú; toát lên vẻ thanh 
nhã, quý phái, thân thiện. 
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TỈ PHÚ MỸ GIẦU NHẤT THẾ GIỚI XÀI TIỀN NHƯ THẾ NÀO? 

Là vợ của Bill Gates, người đàn ông giàu nhất hành tinh nhưng Melinda 
không mấy quan tâm đến những cửa hàng thời trang sang trọng, những loại 
mỹ phẩm đắt tiền hay những tác phẩm nghệ thuật danh giá. Thay vào đó, 
suốt ngày bà chúi mũi vào những chuyện đại loại như... chu trình sống của 
con muỗi. 

Ngay sau khi cưới nhau, vợ chồng Bill Gates bắt đầu làm từ thiện nhưng làm 
một cách dè dặt, trong đó có lần tặng máy vi tính xách tay cho các ngôi làng 
ở khu vực cận Sahara (Phi châu). Nhưng rồi hai người nhận ra người dân lục 
địa đen cần thức ăn để no bụng và thuốc men để chống lại cái chết hơn là 
phần mềm Windows xa xỉ. Thế là họ tậu bao nhiêu là sách về các bệnh lây 
lan vì ký sinh trùng, về hệ miễn dịch, về cách phòng bệnh...  "Bạn không thể 
nói về chuyện tài trợ cho thuốc chống sốt rét nếu như bạn không hiểu rõ chu 
trình sống của con muỗi. Làm từ thiện không chỉ đơn giản là ký séc chi 
tiền", Melinda nói."Tại sao lại phải nhọc công đến thế? " Melinda có thể tận 
hưởng một cuộc sống trong nhung lụa, dành thời gian chăm sóc con cái. 

"Khi cưới nhau, tôi và Bill định khi về già sẽ chia sẻ tiền bạc với người 
khác. Lần đầu tiên chúng tôi đến châu Phi là nhân một chuyến đi săn năm 
1993.  Chúng tôi không thể nào tận hưởng thiên nhiên hoang dã vì cảnh 
tượng mọi người đi chân đất, phụ nữ phải vừa bế con vừa xách nước đi hàng 
cây số và bởi lời mời từ một bộ lạc về việc dự buổi lễ cắt âm vật phụ nữ. Sau 
đó về nhà, chúng tôi tìm đọc Báo cáo về phát triển thế giới năm 1993 và 
không khỏi giật mình. Trẻ con đang chết hàng loạt chỉ vì căn bệnh tiêu chảy 
và những loại bệnh cơ bản mà trẻ con ở nước chúng tôi đã được tiêm vắc-
xin. Chúng tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm tìm hiểu sự thật và càng tìm 
hiểu, chúng tôi càng thấy không thể chờ vì bệnh tật không đợi chúng tôi. Tôi 
đi vòng quanh thế giới để xem điều gì đang xảy ra. Nỗi sợ hãi khi quay về 
quá khủng khiếp đến độ tôi không dám hy vọng. Nhưng rồi bạn thấy đó, 
kinh tế đang thay da đổi thịt ở các nước phát triển và tự nó cải thiện mọi 
chuyện. Điều đó đã vực Bill và tôi dậy".   "Chúng ta có xem rẻ mạng sống 
của người Phi châu hơn mạng sống của chúng ta không? Bill và tôi cho rằng 
không có sinh linh nào mang giá trị hơn hay kém so với sinh linh khác. 
Chính sự công bằng này là lý do để quỹ từ thiện của chúng tôi hoạt 
động"  Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates (BMGF) bắt đầu hoạt động với 
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quy mô nhỏ vào năm 1997 rồi chính thức khai trương vào năm 2000. Vợ 
chồng Gates đã cam kết sẽ trao tặng hết 95% tài sản khổng lồ của mình 
(hiện ước tính khoảng 46 tỉ USD). Vắc-xin và tạo hệ miễn dịch cho trẻ em là 
mục tiêu chính của quỹ. Đến nay BMGF đã chi tổng cộng 28,8 tỉ USD. Hồi 
đầu năm, BMGF đã tặng cho Liên minh Vắc-xin và miễn dịch toàn cầu 
(Gavi) 750 triệu USD - một trong những món quà cá nhân lớn nhất lịch 
sử. Những lần tài trợ trước đó của vợ chồng Bill Gates đã giúp tiêm phòng 
viêm gan siêu vi B cho 43 triệu trẻ em, giúp giảm 39% tỷ lệ trẻ em bị 
sởi... Ngoài ra, BMGF còn chi mạnh cho các dự án khoa học nghiên cứu 
vắc-xin và thuốc men, trong đó phải kể đến chương trình trị giá 35 triệu 
USD để thử nghiệm vắc-xin chống sốt rét ở Zambia. Hẳn nhiều người sẽ 
ngạc nhiên vì ông bà Gates không dành phần lớn tài sản của mình để lại cho 
con cái. Hiện họ đang có 3 đứa con nhỏ nhưng Melinda không tỏ ra lo 
lắng: "Bất cứ lúc nào gia đình tôi nói tới chuyện tài sản, chúng tôi đều nói 
đến trách nhiệm phải trao tặng nó cho thế giới. Các con của chúng tôi đã có 
tài khoản riêng của chúng. Không phải lúc nào chúng muốn mua gì cũng 
được nấy mà phải đợi đến những dịp như sinh nhật mới được tặng hay đợi 
cho đến khi chúng tự để dành đủ tiền". Hiệp hội Bill & Melinda Gates đã chi 
bao nhiêu cho ai?  Tính đến đầu năm 2005, tỷ phú này đã cam kết số tiền 28 
tỷ USD cho nhiều dự án cứu tế, từ thiện, y tế và giáo dục. Tức ông đã đem 
cho không đến 38% tổng tài sản của mình. 12,5 tỷ USD là tổng số tiền mà tỷ 
phú giàu nhất thế giới Bill Gates đã chi cho các công cuộc từ thiện cứu tế và 
giáo dục thông qua hiệp hội mang họ tên mình thành lập vào năm 
2000. Chúng được chia ra như sau:    

  - Sức khoẻ: 5,4 tỷ USD (gồm chi An lược sức khoẻ toàn cầu, 2,3 tỷ USD 
nghiên cứu trị HIV/AIDS, bệnh lao và y tế sinh sản, 1,5 tỷ USD; các bệnh 
lây lan khác, 1,1 tỷ USD; nghiên cứu phát triển công nghệ y tế toàn cầu, 0,4 
tỷ USD; nghiên cứu y tế, chiến dịch y tế toàn cầu…, 0,1 tỷ USD)   

  - Giáo dục: 2,4 tỷ USD 
  - Chương trình xây dựng thư viện toàn cầu: 0,3 tỷ USD  
  - Những dự án đặc biệt khác: 0,6 tỷ USD   
  - Các chương trình từ thiện ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương: 0,6 tỷ 
USD 
   - Quỹ Thiếu Niên Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc : 1,2 tỷ USD 
  - Quỹ hoạt động Tổ chức Liên Hiêp Quốc     : 1 tỷ USD 
  - Quỹ Tổ chức Y Tế Thế Giới                        : 1 tỷ USD 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Giáo hoàng nói người Công giáo hãy hô to "Giêsu" thay vì 
"Phanxicô" 

Đức Giáo hoàng Phanxicô đề nghị những người hiện diện trong Thánh lễ 
Vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống tại Vatican hôm 18-5 hãy gọi tên Chúa 
Kitô thay vì tên giáo hoàng của ngài. ĐGH nhấn mạnh rằng vai trò của ngài 
chỉ như người đại diện Chúa Kitô trên trần gian. 

“Từ nay, đừng hô lên “Phanxicô” nữa, mà chỉ hô lên “Giêsu” thôi, được 
chứ? Tất cả các bạn hô lên “Phanxicô, Phanxicô, Giáo hoàng Phanxicô”, 
nhưng Chúa Giêsu ở đâu?” - ngài nhắc nhở - “Tôi muốn nghe các bạn hô to 
“Giêsu, Giêsu là Chúa, và Ngài đang ở giữa chúng ta.” 
Trong bài giảng, nói với hơn 200.000 thành viên của các phong trào của 
Giáo Hội từ khắp nơi trên thế giới, Đức Giáo hoàng kể lại cách thức bà của 
ngài là người đầu tiên truyền đạt đức tin cho ngài như thế nào, và nhấn mạnh 
rằng đức tin của một người bắt đầu từ gia đình mình. 
“Tôi đã nhận được lời tuyên xưng Kitô hữu lần đầu tiên từ bà của mình. Đó 
là một điều gì đó thật tuyệt vời” - ngài nói - “Lời tuyên xưng đầu tiên ở 
trong nhà mình, trong gia đình mình. Điều này làm cho tôi nghĩ về tình yêu 
của nhiều người mẹ và rất nhiều người bà trong việc truyền đạt đức tin”, 
ngài chia sẻ. Ngài khuyên các bà mẹ hãy tận tâm truyền đạt đức tin cho con 
cái, bởi vì “Thiên Chúa đặt con người ở bên cạnh chúng ta, là những người 
trợ giúp chúng ta trong cuộc hành trình đức tin”.  
Ngài cũng kể rằng vào một ngày lúc ngài được 16 tuổi, ngài cảm thấy có 
một sự thôi thúc đột ngột để đi xưng tội. Trong lần đó, ngài nghe tiếng gọi 
đến với chức linh mục. “Sau khi xưng tội xong, tôi cảm thấy một điều gì đó 
đã thay đổi, tôi không còn như trước nữa. Tôi cảm thấy có một tiếng nói gọi 
tôi và tôi đã bị thuyết phục rằng mình phải trở thành một linh mục.”  
“Kinh nghiệm đức tin như thế thật quan trọng” - ngài nói thêm - “Chúng ta 
nói rằng chúng ta tìm kiếm Chúa, đến với Ngài để xin sự tha thứ, nhưng khi 
chúng ta đến thì Ngài đã đang chờ chúng ta, Ngài là người đầu tiên có mặt ở 
đó.” 

Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu phục vụ người nghèo 

VATICAN - Trong cuộc viếng thăm Nhà Hồng Ân của Đức Maria chiều 21-



 7

5-2013, ĐTC Phanxicô khích lệ các tín hữu phục vụ Chúa Giêsu nơi chính 
các anh chị em nghèo và bệnh nhân kỷ niệm đúng 25 năm thành lập nhà này.  
Nhà này ở sát biên giới giữa Vatican và thành Roma, cạnh trụ sở Bộ Giáo lý 
Đức tin, được Đức Chân phước Giáo hoàng Gioan Phaolô II và Chân phước 
Mẹ Têrêsa Calcutta khánh thành ngày 21-5-1988 như một nhà tiếp đón và 
giúp đỡ người nghèo. Mỗi ngày có hàng trăm người nghèo nam nữ được các 
nữ tu Thừa sai Bác ái và những người thiện nguyện trợ giúp lương thực. 
Ngoài ra, Nhà có thể đón tiếp từ 50 đến 70 phụ nữ qua đêm, cũng như săn 
sóc y tế cho các phụ nữ nhờ một bệnh xá. 

ĐTC nói: "Anh chị em nói với chúng tôi rằng yêu mến Thiên Chúa và tha 
nhân không phải là một cái gì trừu tượng, nhưng rất cụ thể: yêu mến Thiên 
Chúa có nghĩa là nhìn thấy nơi mỗi người khuôn mặt của Chúa mà chúng ta 
cần phụng sự, phục vụ Ngài một cách cụ thể. Anh chị em thân mến, anh chị 
em chính là khuôn mặt của Chúa Giêsu!" 

ĐTC cũng nêu cao sự kiện Nhà này là một hồng ân của Mẹ Maria. Mẹ là 
gương mẫu và là một khích lệ cho những người sống trong Nhà này và cho 
tất cả chúng ta, hãy sống đức bác ái đối với tha nhân, không phải như một 
nghĩa vụ xã hội, nhưng khởi hành từ tình yêu của Thiên Chúa... Tại nhà này, 
mỗi người tìm cách yêu mến tha nhân, nhưng đồng thời cũng để cho tha 
nhân yêu mến." 

Điện thư của Đức Thánh gửi tới các nạn nhân của cơn lốc xoáy tại 
Oklahoma 

Theo Zenit – Đây là nội dung bức điện tín được gửi bởi Đức Hồng Y 
Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh tới Đức Tổng Giám Mục Paul 
S. Coakley của Oklahoma City bày tỏ sự cảm thông của Đức Thánh Cha 
Phanxicô với các nạn nhân của cơn lốc xoáy xảy ra Oklahoma City hôm 20 
tháng 5 vừa qua. 

Đức Thánh Cha đã theo dõi tình hình với sự quan tâm sâu sắc về hậu quả 
của cơn lốc xoáy xảy ra tại Oklahoma và Ngài xin Đức cha chuyển lời tới 
toàn thể cộng đồng sự cam đoan về tình liên đới của Ngài cũng như sự gần 
gũi trong lời cầu nguyện. Ý thức được sự mất mát bi thảm và vô vàn công 
việc phải làm nhằm tái thiết, Đức Thánh Cha nài xin Thiên Chúa toàn năng 
ban sự nghỉ yên muôn đời cho những người đã khuất, niềm an ủi cho những 
người bị ảnh hưởng cũng như sức mạnh và hy vọng cho người vô gia cư và 
những người bị thương. Ngài cũng đặc biệt phó thác cho Cha nhân từ các trẻ 
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em nằm trong số những nạn nhân và toàn thể thân nhân. Đức Thánh Cha 
cũng khẩn cầu để quà tặng từ Chúa Phục Sinh là sức mạnh, sự kiên trì xuống 
trên các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự, cũng như những ai đang tham gia 
vào các nỗ lực cứu trợ. 

Hồng Y Tarcisio Bertone 
Quốc vụ khanh Tòa Thánh 

Giáo hội cùng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân cơn lốc xoáy ở 
Oklahoma 

Đức Hồng Y Timothy Dolan của Tổng Giáo Phận New York, chủ tịch Hội 
đồng Giám Mục Hoa Kỳ, đã gửi văn thư tới Đức Tổng Giám Mục Paul 
Coakley của Oklahoma City như sau: 
"Trước cảnh mất mát của các gia đình, nhà cửa, trường học, khu dân cư, và 
thậm chí cả một bệnh viện địa phương, những cảnh tàn phá ấy đã thôi thúc 
chúng tôi cùng sát cánh với ĐGM và tất cả những người dân tốt lành của 
thành phố Moore trong lời cầu nguyện cho những nỗ lực cứu trợ và xin ơn 
an ủi để làm giảm bớt nỗi đau khổ của những người có cuộc sống bị ảnh 
hưởng bởi thảm họa khủng khiếp này". 
Xin cho những lời của Chúa Giêsu:'Này Ta sẽ ở với các con luôn mãi', và 
việc Ngài đã dẹp yên các cơn bão, mang lại sự hy vọng và sự an ủi vào thời 
điểm nhạy cảm này trong lịch sử của giáo phận". 
"Xin cho tất cả những người đang trong cơn đau buồn có thể cảm nhận 
được sức mạnh của Thiên Chúa và sự cảm thông của tất cả những người 
đang đứng sát cánh cùng họ, từ khắp nơi, ở tại địa phương cũng như từ 
hàng ngàn dặm xa xôi." 

Riêng tại tổng giáo phận Oklahoma city, Đức Tổng Giám Mục Paul S 
Coakley đã lên tiếng cam kết với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn 
lốc rằng Ngài và các tín hữu Oklahoma sẽ cùng đi với họ "không chỉ là 
trong vài ngày tới, nhưng còn là trong nhiều tuần, tháng và năm để tái thiết." 

Cô giáo gốc Việt lấy thân mình che cho học sinh trong cơn lốc ở 
oklahoma 

Cô giáo VN có tên là Jennifer Đoàn, 30 tuổi, hiện đang được cấp cứu và có 
hy vọng sẽ hồi phục hoàn toàn, cô bị gẫy xương nhiều nơi và nhiều thương 
tích khác. 
Theo tin của CBS thì cô Jennifer Đoàn là một vị anh hùng đã lấy thân mình 
làm bia che chở cho các học sinh. Lúc đó cô đang giữ học sinh trong hành 
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lang để đợi cha mẹ đón về. 

Khi cơn lốc xoáy bất ngờ đổ xuống thì vẫn còn 11 
em ở với cô. Cô đã ôm lấy chúng và lấy lưng ra đỡ 
cho chúng khi bức tường xụp xuống. 
Hai đứa bé được cô ôm vào lòng sống sót. 
Nằm trong phòng cấp cứu cô không ngừng hỏi thăm 
về học sinh của mình, cô kể lại những tiếng kêu thất 

thanh của các em khi chúng không thể thở được hoặc chúng không còn bám 
viú vào đâu được nữa. 
Theo AP thì cô Jennifer đang có thai được 8 tuần. Cầu xin cho cô được mẹ 
tròn con vuông. 

Tháng Hoa đến với Đức Mẹ Măng-den của Kontum 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi được diễm phúc hành hương Mẹ Măng-đen tại Kontum trong ngày lễ 
Chúa Thánh Thần Hiện Xuống và cũng là những ngày trung tuần của tháng 
Năm- tháng Hoa kính Mẹ. 

Từ Saigon đi mất khoảng 16 giờ đồng hồ với 700 cây số, vì quốc lộ 14 quá 
xuống cấp với nhiều ổ voi và ổ trâu.  
Trung tâm hành hương Mẹ Măng-den của Gp. Kontum cách thành phố 
Kontum khoảng 50 km về hướng đông bắc.  
Đường đi xấu và hiểm trở, tuy nhiên nỗi lòng nao nức khi được đến viếng 
mẹ đã chiến thắng được sự say xe, mệt mỏi của mọi người. Qua ngọn đèo 
Măng-đen là tới chân Mẹ ! 
Vừa tới nơi, chúng tôi được tham dự thánh lễ do cha Thịnh- dòng Chúa Cứu 
Thế- phụ trách trung tâm hành hương chủ tế. 
Thánh lễ với khoảng gần 200 khách hành hương ngồi chung nhau dưới 
những tấm bạt che tạm giữa bạt ngàn núi rừng, giữa tiếng gió đại ngàn và 
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nhưng cơn mưa rừng có thể ập xuống bất cứ lúc nào. 
Mẹ đứng đó với khuôn mặt tiều tụy, với đôi tay không có bàn tay. Chẳng nơi 
nào có Đức Mẹ xấu thế này ( con xin lỗi Mẹ !), nhưng Mẹ vẫn lôi cuốn 
người ta chạy đến với Mẹ.  
Tôi không có diễm phúc ở bên Mẹ hàng ngày để thống kê số khách hành 
hương về với Mẹ, và cũng rất xa xôi để ở bên Mẹ lâu giờ. Tuy nhiên, những 
tấm bảng tạ ơn Mẹ đã làm bằng chứng hùng hồn cho những người được ơn 
của Mẹ. 

Ngoài những tấm bảng đựơc gắn dưới chân của Mẹ, tôi bắt gặp hơn 12 tấm 
bảng gắn các bảng tạ ơn khác nữa, mà mỗi bảng cũng khoảng 20 bảng tạ ơn 
lớn nhỏ khác nhau. Rồi bảng tạ ơn gắn chung quanh vườn hoa, các dây hoa 
uốn quanh, lấp lối. Có hai bảng tạ ơn để lại ấn tượng cho tôi thật nhiều đó là 
tấm bảng một gia đình tạ ơn cho một em bé gặp tai nạn, hôn mê 3 tháng và 
nằm một chỗ 2 năm, nhờ lời cầu nguyện mà Mẹ đã cho lành bệnh. Tấm thứ 
hai, chẳng giải nghĩa gì ngoài một câu: “con tạ ơn Mẹ” trên một phiến đá 
trắng. Nhìn vào đó người ta nhận biết ngay là không phải thợ làm, có lẽ 
chính người được ơn của Mẹ đã ngồi khắc lên những dòng chữ này. Tuồng 
chữ rất mộc mạc, nhưng để khắc được trên đá như thế này, lại không phải là 
thợ thì người này phải mất rất nhiều thời gian và trong lúc khắc những lời tạ 
ơn như thế thì tâm tình của người khắc phải yêu mến Mẹ là nhường nào, với 
ơn lành mà anh hay chị đã nhận được từ nơi Mẹ. 
Bức tượng trắng giản đơn với hai bàn tay cụt mà lôi kéo dân chúng đến rất 
đông. Bao nhiêu ghế đá chung quanh tượng của Mẹ, cũng là những bảng ân 
nhân của những gia đình được ơn, những ân tình của các gia đình được khắc 
trên lưng ghế đá, dâng kính Mẹ. 
Nhìn những chàng thanh niên, những cụ bà, những thiếu nữ và những bà mẹ 
bế con trẻ lần lượt bước lên mấy bậc thang để vuốt vào tà áo Mẹ rồi áp lên 
mặt của mình, những cử chỉ thành kính ấy cũng đủ làm cho những người 
hiện diện thấy mình đang được chứng kiến những giây phút linh thiêng nhất, 
ngọt ngào nhất và diễn tả niềm tin cao vời nhất.  
Ai cũng muốn dâng Mẹ những khắc khoải của lòng mình, của những người 
thân của mình. Ai cũng muốn vòng tay của Mẹ hướng đến gia đình mình. Ai 
cũng muốn Mẹ lắng nghe lời thầm thĩ van nài của mình... 
Lời cầu xin, những tiếng thì thầm, những thánh vịnh, những tràng chuỗi Môi 
Khôi, những lời nguyện tắt, những bài thánh ca ngày mỗi ngày dát vào khu 
rừng, âm vang trong những thanh âm của rừng núi và chắc chắn đọng lại 
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trong tâm hồn của Mẹ, tâm hồn thương xót kẻ khốn cùng. 
Không chỉ Mẹ lôi cuốn được những người Công Giáo mà cả những người 
trước nay chưa từng biết đạo là gì cũng đến thành kính thắp nhang khấn vái 
với Mẹ. Anh tài xế chở chúng tôi nói: cứ nhìn thấy người nào thắp nhang 
cầm bằng hai bàn tay úp lại với nhau là biết người không Công Giáo. Quả 
đúng là như vậy. Đang trong thánh lễ, tôi thấy có những người tới trước 
tượng đài Mẹ thắp nhang và vái như thế. Tôi còn thấy họ mang theo trái cây 
để dâng Mẹ nữa. Con nhà có đạo không mang theo trái cây dâng cúng bao 
giờ và chỉ cầm nhang bằng hai đầu ngón tay trỏ và ngón cái. 
Mẹ không chỉ là Mẹ của người Công Giáo mà Mẹ chung của mọi người. Ai 
có lòng tin vào Mẹ thì Mẹ sẽ chúc phúc và nhậm lời. Có lẽ vậy mà từ Quảng 
Ngãi, Gia Lai, Kontum, Quy Nhơn, Đồng Nai, Buôn Mê Thuột, Sài Gòn... 
xa xôi hay từ khắp mọi nơi trên mọi nẻo đường đất nước, hễ ai có dịp lên 
vùng truyền giáo Kontum, hoặc có lòng yêu mến, đều tìm về hành hương 
bên Mẹ. 
Hoa ở bên Mẹ có lẽ còn nhiều hơn cả hoa ở chợ Kontum gộp lại. Hoa ở 
chung quanh tượng đài Mẹ, rải rác các bình hoa trong khuôn viên của Mẹ.  
Tôi chưa từng thấy một trung tâm hành hương nào như trung tâm hành 
hương Mẹ Măng-den. Trung tâm hành hương không nhà nguyện, không một 
nếp nhà, Mẹ đứng lồng lộng giữa gió trời, với những lán bạt sơ sài, với 
những bảng tạ ơn để khắp nơi, với những lời tạ ơn rất chân tình từ trái tim, 
và đặc biệt với một tượng Đức Mẹ chưa từng thấy ở nơi nào giống như 
thế.... vậy mà với một trái tim vô biên, Mẹ đã gọi mời được bao nhiêu người 
về với Mẹ. Câu nói vui mà người ta hay nói về Măng-đen là: “ ruồi vàng, bọ 
chó, gió Măng-đen”. Gió trên đại ngàn là như thế, mà Mẹ cứ chơ vơ giữa 
rừng thông, đứng chờ hết lớp người này đến đoàn con khác. Quả là một nơi 
hành hương của Mẹ có một không hai trên thế giới! Tuy nhiên, dù hoang sơ 
và giữa núi rừng đại ngàn như thế mà không có một cái rác nào, một hình 
ảnh đẹp và văn minh! 

Tạ ơn Chúa đã cho con được diễm phúc hành hương bên Mẹ trong những 
ngày cuối tháng Hoa của Mẹ. Xin cho con cái Mẹ khắp nơi luôn tìm được sự 
bình an trong bóng từ mẫu của Mẹ, và xin cho chúng con trở nên những 
cánh tay còn dang dở của Mẹ, để giúp đỡ những anh chị em bên cạnh chúng 
con. Amen 

Maria Nguyễn Thị Minh Du 
Nữ tu Dòng Đa Minh Rose of Lima VIET NAM 
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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 

 

VƯỜN ADONG & EVA 
Ly Hôn 

Mới đây, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà chia sẻ câu chuyện của hai vợ chồng 
chị khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ lại vừa thích thú. 

Theo lời Hà Tăng, tối qua 17/5, vợ chồng chị giận nhau và trong lúc hờn 
dỗi, chị đã buột miệng nói rằng: “Hay là mình ly hôn đi, chứ sống vầy em 
cũng thấy mệt mỏi quá chừng!”. 

Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn 

 Trước câu nói này của Tăng Thanh Hà, Louis 
Nguyễn nhăn nhó bỏ ra khỏi phòng và không 
quên buông lại một câu xanh rờn: “Ừ, nếu em 
muốn vậy thì để anh ghi đơn cho!”. 

Sau phút nông nỗi đó, nữ diễn viên cũng tự 
nhận là mình dại dột, suy nghĩ không chín chắc 

trước khi nói. Chị chia sẻ rằng đã lo lắng suốt đêm, đến sáng ra thấy trên bàn 
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trang điểm đã có sẵn một tờ đơn của chồng. 

Nội dung đơn như sau: 

 “Đơn xin hôn 
 Kính gửi: Tòa án tại gia 
Tôi tên là: Chồng xấu xa 
Sinh năm: 199x 
Cư ngụ tại: Ngôi nhà ngập tràn tình yêu. 
Xin được hôn cô: Vợ đáng yêu. 
Sinh năm: 199x 
Cư ngụ tại: cũng ngôi nhà ngập tràn tình yêu ở trên. 

Nội dung xin hôn: Do cuộc sống có vài điều không hòa thuận dẫn đến cãi 
nhau khiến vợ chồng cả đêm không ngủ được. 

Tôi viết đơn này để xin giải quyết một vấn đề vô cùng bức bách là được hôn 
vợ tôi càng nhiều càng tốt, càng lâu càng tốt. 

Chỉ có việc hôn này mới giúp tránh được chiến tranh lạnh. 

Kính mong tòa nhanh chóng giải quyết tình trạng của chúng tôi. Nếu không 
tôi buộc phải đơn phương thực hiện. 

Về tài sản chung: Tài sản chung duy nhất của vợ chồng tôi là tình yêu, tôi 
xin được giữ nguyên và không có nhu cầu chia chác. 

Để thực hiện việc hôn này, tôi xin tòa yêu cầu mỗi bên đóng góp tài sản 
riêng của mình là… cái miệng. Ai không thực hiện thì bên kia có quyền tự 
ý… tấn công. 
Ngày…tháng…năm 
Chồng xấu xa (đã ký)”.  

Câu chuyện của nữ tài tử Angelina Jolie 

Mới đây, chúng ta, qua truyền thông được biết 
Angelina Jolie phải đưa ra quyết định để cắt bỏ bộ 
ngực của mình để chống lại căn bệnh ung thư vú, 
rồi dũng cảm công bố cái tin ấy trên truyền thông, 
nữ diễn viên nổi tiếng Angielina đã được nhiều 
người gọi là người hùng. 
Nam tài tử điện ảnh Bratt Pritt chồng của 
Angelina Jolie cũng được ca ngợi là người hùng vì 

anh luôn sát cánh bên vợ trong những giờ phút khó khăn nhất đối 

 
Nữ tài tử Angelina Jolie 
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mặt với phẫu thuật và dư luận. 
Dù một trong những bộ phận quyến rũ, một biểu tượng của sắc đẹp bị "cắt 
bỏ", nhưng hình ảnh của nữ diễn viên lại trở nên quyến rũ. Cả thế giới đang 
ngợi ca một người dám "rũ bỏ" cái vẻ đẹp bên ngoài để cắt bỏ mầm mống 
của khối u ác tính có thể hủy hoại mạng sống.  

"Bây giờ, Angelina thực sự là người phụ nữ đẹp nhất thế giới" (David 
Krumholtz);  

"Điều này rất cảm động và đang truyền cảm hứng. Angelina Jolie là người 
phụ nữ đẹp nhất, đẹp từ trong ra ngoài" (Ariana Grande). 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
CUỐN SỔ NỢ CỦA MẸ KẾ 

1. Cô không có ấn tượng gì về mẹ ruột của mình, lúc mẹ cô bỏ nhà ra đi cô 
còn quá nhỏ, hai tuổi là cái tuổi không có ký ức đối với một đứa bé. Sống 
với cha cho đến năm tuổi, thì cô có mẹ kế. Không giống những gia đình 
khác là cha con cô sống ở nhà mẹ kế, xài tiền của mẹ kế. 

Mẹ kế có người con trai lớn hơn cô ba tuổi, không ức hiếp cô, nhưng lại ít 
nói, thỉnh thoảng cũng dùng ánh mắt lơ đễnh nhìn cô. Bà có một sạp bán trái 
cây, tình cảm đối với cha cô cũng tốt, cơm nấu xong phải chờ cha cô về mới 
được ăn, còn chuẩn bị cho cha cô một ít rượu ấm. Lúc đó cha cô đang làm 
thời vụ cho một công trường với mớ lương ba cọc ba đồng. 

Cô là một đứa bé sống lặng lẽ, ít nói, không thân thiện với mẹ kế lắm. Mẹ kế 
đóng học phí cho cô, giặt quần áo cho cha con cô. So với những đứa trẻ 
khác, cô không quá hạnh phúc, nhưng cũng sống yên ổn. 

Cuộc sống bình dị cứ lặng lẽ trôi qua, cho đến năm cô lên mười tuổi, công 
trường nơi cha cô đang làm việc bị sập do quá cũ, bốn người bị vùi trong 
đống đổ nát, trong đó có cha cô. 

Lúc cô chạy đến bệnh viện, cha cô đã được người ta phủ vải trắng lên người, 
bên cạnh là mẹ kế đang khóc lóc vật vã. Cô đứng như trời trồng trước cửa 
phòng bệnh, con của mẹ kế ở phía sau đẩy lưng cô: ”Mau đi nhìn cha lần 
cuối…”, cô định thần lại, nhảy bổ đến, khóc thét lên một tiếng rồi ngất đi 
trên mình cha cô. 

Ngày đưa quàn, cô thẫn thờ bê bức di ảnh của cha, nghe những người xung 
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quanh xì xào, đứa bé thật tội nghiệp, không biết có bị mẹ kế đuổi khỏi nhà 
không? Tối đó, cô mơ thấy mình quần áo rách rưới, ăn xin ở ngoài đường, 
lâu lâu lại bị mấy thằng choai choai chửi bới, ném đá vào người. Tỉnh lại, 
lần đầu tiên trong đời cô cảm thấy tột cùng sợ hãi. 

Sáng sớm, mẹ kế giống như thường ngày, thức dậy nấu cơm, sau đó kêu cô 
dậy tựa như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đầu cô nhức, cô thấp giọng van nài: ” 
Hôm nay con có thể không đi học không? Con nhớ cha.” 

Cô nghĩ bà sẽ đồng tình với cô, nhưng bà lạnh lùng nói: Không được! 
Không đi học thì cha cô sẽ sống lại được hay sao? Nếu ông ấy có sống lại 
cũng cho cô vài cái tát. 

Hôm đó, cô đến trường trong nước mắt. Trước lúc ra khỏi nhà, mẹ kế từ 
phía sau la tới: ” Châu Gia Ngọc, cô nhớ cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay tôi 
không muốn nhìn thấy cô khóc.” 

Cũng từ hôm đó, mẹ kế hầu như không bao giờ cười với cô, nói chuyện với 
cô cũng toàn nạt nộ, hoàn toàn khác xa so với lúc cha cô còn sống. Cô nghĩ, 
quả thật là hành vi của những bà mẹ kế. Mình nhất định phải mau lớn, nhanh 
chóng rời khỏi cái nhà này, không bao giờ trở về nữa. 

Năm học lớp bảy, lần đầu tiên có chu kỳ, cô sợ hãi, hốt hoảng. Mẹ kế biết 
chuyện, vứt cho cô miếng băng vệ sinh. Nhón lấy miếng băng mà cô không 
biết dùng như thế nào, bà không giúp cũng không chỉ, nghiêng mắt nhìn cô, 
quát ”Châu Gia Ngọc, chuyện gì cũng dựa vào người khác dạy mới làm 
được à?” 

Chính giây phút đó, nước mướt uất ức bỗng tuôn trào, cô biết bắt đầu từ đây, 
chuyện của mình tự mình làm, đừng bao giờ trông chờ vào người khác. 

Cô bắt đầu học cách giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa, ngay cả khâu nút 
áo. Mẹ kế nói được làm được, bà không còn giặt đồ cho cô lần nào nữa, và 
cũng không cần cô giặt đồ cho cả nhà. 

2. Mẹ kế không được học nhiều, con trai của bà thành tích học tập thuộc loại 
bình thường, tốt nghiệp trung học xong thì chuyển sang học trung cấp. 
Nhưng bà ra lệnh cho cô phải được hạng nhất, nếu không thì đừng hòng trở 
về nhà. 

Cho dù thành tích học tập của cô cũng không đến nỗi tệ lắm, nhưng để giành 
được hạng nhất thì đó là một khoảng cách quá xa. Cô hận, hận người mẹ kế 
độc ác, đối xử hà khắc với cô, cô có cảm giác bà ta đang tìm trăm phương 
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ngàn kế đuổi cô ra khỏi nhà này, nhưng bây giờ cô không thể ra đi, cô không 
muốn trở thành một kẻ ăn mày. Không còn cách nào khác, cô lao đầu vào 
học. Học ngày học đêm. Đèn nhà người ta đã tắt hết, chỉ có đèn nhà cô vẫn 
sáng. Có nhiều lúc không chịu nỗi cô nằm dài xuống bàn thiếp đi một lúc, 
tỉnh dậy đi rửa mặt lại ngồi vào bàn học tiếp. Cô chán ghét việc học, nhưng 
cô không có quyền lựa chọn, bắt buộc phải giành được hạng nhất. Kết quả 
thi cuối năm công bố, tên của cô vượt lên hai mươi mấy người, xếp hạng ba. 
Đến chủ nhiệm lớp còn kinh ngạc, một cô bé vốn dĩ lặng lẽ ít nói lại có thể 
xếp thứ ba trong lớp. Bạn bè ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô chỉ biết cắn chặt 
môi, không có chút niềm vui của kẻ chiến thắng. 

Tan học, cô ngập ngừng bước vào nhà, mẹ kế chỉ vào góc tường mắng ” 
Đúng là đồ phế vật không có chí, quỳ xuống.” Thì ra, trước khi cô về, mẹ kế 
đã đến nhà bạn học của cô hỏi thăm kết quả. Tối đó, cô cứ quỳ mãi như thế, 
đối diện với bức tường cô không hề rớt một giọt nước mắt nào, cũng không 
nói một câu yếu lòng. Vì hai tiếng ”phế vật” cô thề sẽ thi đậu đại học – 
trường điểm, tốt nghiệp xong cô sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau đó sẽ đem tiền 
quăng vào mặt bà ta mà hỏi ” Năm xưa bà nói ai là đồ phế vật?” 

3. Chuyện mua bán của mẹ kế không được như trước. Trước đây, thỉnh 
thoảng bà đem về một ít trái táo nhỏ, vài trái cam, hay là những quả chuối đã 
chín rục, nhưng bây giờ rất hiếm thấy. Mỗi ngày bà ngồi trên giường đếm 
từng tờ tiền, Tiền càng ngày càng ít. Cô nhìn thấy hết, bây giờ cô chỉ cầu 
nguyện ông trời phù hộ đừng để cho mẹ kế không kiếm không ra tiền, nếu 
không cô sẽ không được đi học. 

Lần đó, một bạn học ở gần nhà đến tìm cô, mẹ kế mở cửa, bạn cô nói ” Châu 
Gia Ngọc mượn sách tham khảo của cháu, không biết đã xem xong chưa. 
Sắp tới thi tốt nghiệp phổ thông rồi, cháu cần dùng gấp.” 

Sách tham khảo không rẻ chút nào, một bộ hai quyển dày cộp, giá hơn năm 
chục đồng một quyển, vì thế nhiều lần cô muốn xin tiền mua nhưng không 
biết làm sao mở miệng. Không ngờ hôm sau bà đưa cho cô tờ một trăm 
đồng, nói đúng ra là vứt vào mặt cô tờ bạc một trăm, tựa như bố thí rồi nói ” 
Cầm tiền đi mua giống sách của người ta”. Cô nhặt lấy, lòng vừa ấm lại một 
chút đã bị tạt nước lạnh. ”Một trăm này tôi sẽ ghi nợ, kiếm được tiền rồi 
phải trả tôi hai trăm, chính cô nói sẽ trả tôi gấp đôi.” 

Khi cô thật sự đậu vào trường điểm cấp ba, tưởng mẹ kế sẽ nhìn cô khác đi, 
sự thật đã chứng minh cô giỏi hơn đứa con suốt ngày chỉ biết ham chơi hơn 
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ham học của bà ta. Nhưng mẹ kế chỉ cầm lấy tờ giấy báo trúng tuyển cặm 
cụi lo tính tiền học phí, lâu lâu lại lẩm bầm trong miệng ” Đúng là quỷ đòi 
nợ, nếu không nghĩ đến việc sau này cô sẽ trả nợ cho tôi, thì tôi nhất định 
không tiếp tục nuôi cô học nữa rồi.” Cô thương lượng với mẹ kế sẽ ở trong 
ký túc xá của trường, bà dí tay vào trán cô ” Ở trong trường không tốn tiền 
à? Cô dùng ánh mắt khinh thường nhìn khuôn mặt đang thuỗn ra của bà, 
không nói được gì, nghe theo lời bà ta, cô biết chỉ cần kiên nhẫn thêm ba 
năm nữa thôi cô sẽ thật sự chiến thắng. 

Ba năm sau, khi cầm tờ giấy trúng tuyển đỏ rực trong tay, cô vẫn khóc. Lâu 
lắm rồi cô không khóc, nhưng lần này cô phải khóc một trận cho thỏa thích. 
Trước khi đến trường đăng ký một ngày, mẹ kế gói sủi cảo cho cô ăn, không 
nói gì, cũng không tiễn cô, đeo túi hành lý to đùng sau lưng cô rời khỏi nơi 
mà cô không cho là nhà. Mẹ kế quay lưng đi, để lại cho cô một bóng dáng 
lạnh lùng. Dần dần, cô không cần tiền của mẹ kế gởi nữa, một mình cô kiếm 
thêm hai chỗ dạy kèm, dù nghỉ đông hay nghỉ hè cô cũng không về nhà, tiền 
kiếm tuy không nhiều nhưng cũng đủ để cô đóng học phí và trang trải cuộc 
sống. Mẹ kế chưa bao giờ gọi điện cho cô, càng không bao giờ đến trường 
thăm cô. Cuộc sống sinh viên muôn màu muôn vẻ, khi cô tìm lại được chính 
mình cũng chính là lúc cô xóa hình bóng của mẹ kế ra khỏi đầu mình. 

4. Năm thứ ba, trước giao thừa, cô nhận được điện thoại của con trai bà. Anh 
ta chỉ nói muốn cô về nhà một chuyến, không nói thêm gì. Thật lòng cô 
không muốn về chút nào, tại sao phải về? Ở nơi đó đâu ai có cảm tình với 
cô, và cô cũng chẳng có gì lưu luyến với bất cứ người nào ở đó; có chăng 
chỉ là nợ nần, cái được gọi là ân tình chẳng qua chỉ giống như bao nhiêu 
năm qua họ nuôi một con thú trong nhà mà thôi. Nhưng cô nhất định sẽ trả, 
cô nghĩ chỉ cần cô tốt nghiệp, kiếm ra tiền cô sẽ thực hiện lời hứa năm xưa 
của mình, trả gấp đôi, sau đó giữa cô và họ sẽ không còn bất cứ mối quan hệ 
nào. Về đến nơi, vẫn là ngôi nhà cũ, vẫn cách sắp xếp cũ, chỉ là không gian 
có vẻ lạnh lẽo, cô quạnh. Anh trai ngồi một bên hút thuốc. Cô không chủ 
động hỏi mẹ kế đi đâu, vốn dĩ nó không phải chuyện cô cần quan tâm. Sau 
khi hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, anh trai đứng dậy đưa cho cô một 
quyển sổ cũ. 

Đương nhiên cô nhận ra quyển sổ đó. Nó là sổ nợ của mẹ kế, chuyên dành 
để ghi lại ngày tháng năm nào cô mượn tiền, dùng vào việc gì. Có rất nhiều 
lần cô bắt gặp bà tẩn mẩn ngồi ghi ghi chép chép, thấy cô bà gấp lại, nói ” 
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Đừng tưởng cô mượn tôi bao nhiêu mà tôi không biết, tôi ghi rành rành ra 
đây này!” 

Cô cười nhạt, cầm quyển sổ, ngẩng đầu lên nhìn anh ta một cái, hỏi ” Sao, 
bây giờ muốn tôi trả nợ à?”, bỗng từ trong sổ nợ rớt ra một quyển sổ tiết 
kiệm, cô do dự mở ra xem, phía trong ghi con số hai chục ngàn đồng. 

Cô không ngờ, đó không phải là sổ nợ, mà là nhật ký của mẹ kế, càng không 
ngờ rằng mẹ kế đã qua đời, đồng thời để ngôi nhà cho anh trai, còn số tiền 
sang sạp trái cây để lại cho cô.  

Cô không thấy quá đau buồn, có chăng chỉ cảm giác sững sờ, tay cô run run 
lật từng trang nhật ký, tiếp theo là run đến nỗi làm rơi quyển nhật ký xuống 
ngay chân mình. Cô ngồi thụp xuống, nước mắt vỡ òa. 

Mẹ kế viết, “Lão Châu à, ông yên tâm, tôi không đi bước nữa đâu, vả lại liệu 
có ai chấp nhận người đàn bà một nách hai con như tôi không? Tôi nhất định 
nuôi Gia Ngọc khôn lớn, trở thành một đứa làm nở mày nở mặt cho ông. 

Mẹ kế viết ” Ông đừng trách tôi quá nhẫn tâm đối với con, Gia Ngọc không 
giống những đứa trẻ khác, nó không có cha mẹ ruột ở bên cạnh, vì thế nó 
phải kiên cường, tự lập, nhịn nhục, khắc khổ!”  

Mẹ kế viết ” Gia Ngọc không giành được hạng nhất, tôi phạt nó quỳ là quỳ 
với ông, nó không thi được hạng nhất người nó có lỗi nhiều nhất chính là 
ông.” 

Mẹ kế viết ” Lão Châu à, tôi xuất thân từ nông thôn, không được học hành 
nhiều, tôi không biết mình dạy con như vậy có đúng không, nhưng Gia 
Ngọc thi đậu đại học rồi, là trường điểm, nó có thể tự nuôi mình được 
rồi…Tôi cười rồi khóc, khóc xong lại cười, đến lúc tôi phải nghỉ ngơi, tôi 
mệt rồi!” 

Mẹ kế viết ” Gia Ngọc, 5 tuổi con đã đến sống ở nhà ta, ta xem con như con 
ruột của mình, đánh con thì đánh, mắng con thì mắng, nhưng ta chỉ luôn hy 
vọng sau này con sẽ được nở mặt nở mày với thiên hạ, sao con không về 
thăm ta?” 

Mẹ kế viết, “Bệnh gan của ta càng ngày càng nặng, xem ra chắc không sống 
được mấy ngày nữa, muốn kiếm một tấm ảnh để làm di ảnh cũng không có, 
mấy năm trước chỉ mãi lo kiếm sống, sao không biết phải đi chụp một tấm 
ảnh chứ…” 

Sưu tầm 
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Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 

Website: www.svdvocations.org 

Congregation of the Holy Spirit 
Provine of the United States 
Rev. Brandon Bảy Nguyễn, C.S.CP. 

               Vocation Director 
Off 773-734-4418 
Cell 501-908-6188 
brandon7cscp@aol.com 
www.spiritans.org 

 
39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 

Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

Chuyên môn sản xuất hột vịt 
lộn organic 

Ra lò ngày thứ Tư và Chủ Nhật. 
Anh Chị Ba:  951-926-9986 

951-786-8693 

Kim Thu Pham 
R. E. Agent / Loan Consultant 

Direct 858-610-2246 Home 951-694-6780 
COUNTRYLAND 

 REAL ESTATE & MORTGAGE 
4744 El Cajon Blvd., San Diego, CA 92115 
Office: 619-282-9696  Fax: 619-516-1279 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  
email: asianprinting@gmail.com  

Chuyên in Thiệp Cưới và  
mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-473-0325  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-973-1566

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 


