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TIN MỪNG CN V PHỤC SINH
 Ga 13, 31-33a. 34-35 

 

"Thầy ban cho các con điều răn mới, là 
các con hãy yêu thương nhau". 

 

Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa 
Giêsu liền phán: "Bây giờ Con Người 
được vinh hiển và Thiên Chúa được vinh 
hiển nơi Người. Nếu Thiên Chúa được 
vinh hiển nơi Người, thì Thiên Chúa lại 
cho Người được vinh hiển nơi chính 
mình, và Thiên Chúa sẽ cho Người được 
vinh hiển. 

 

"Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các 
con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các 
con điều răn mới, là các con hãy yêu 
thương nhau. Như Thầy đã yêu thương 
các con, thì các con cũng hãy yêu thương 
nhau. Căn cứ vào điều này mà mọi người 
nhận biết các con là môn đệ của Thầy, là 
nếu các con yêu thương nhau". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Yêu thương 
Gandhi, một vị cha già của dân tộc Ấn Độ đã vĩnh viễn nằm xuống sau nhát 
gươm của một thanh niên quá khích, vì anh ta không thể chấp nhận sự kiện 
vị cha già ấy bày tỏ lòng quảng đại yêu thương ngay cả những người Hồi 
giáo. Hàng triệu người Ấn Độ than khóc, để tang vì dân tộc đã mất đi một 
con người vĩ đại, trường kỳ lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập cho tổ 
quốc mà không hề dùng đến khí giới của bạo động và hận thù. 

Cũng thế, mẹ Têrêxa đã dùng chính khí giới của tình thương để cho những 
người không nhà không cửa, những mảnh đời đang hấp hối nơi đầu đường 
xó chợ được sống và chết như những con người. Vì sống yêu thương, mẹ 
Têrêxa đã cảm nhận được cõi thẳm sâu niềm khao khát được yêu thương của 
người bất hạnh. Mẹ kể “Khi ở Luân Đôn, tôi có dịp đến thăm những người 
vô gia cư mà các nữ tu của chúng tôi săn sóc tại một trung tâm phân phát 
thức ăn. Một người đàn ông nọ, mà nơi cư trú là một thùng giấy cứng, cầm 
lấy tay tôi rồi nói: “Đã lâu lắm rồi tôi mới cảm nhận được hơi ấm của một 
bàn tay”. Mẹ nói tiếp, yêu thương không phải là thương hại. Điều quan trọng 
không phải là tiền, của cải, mà hãy đưa bàn tay ra ngồi bên cạnh họ, tiếp xúc 
diện đối diện. 

Những mẫu gương trên đây là những phản ảnh của một tình yêu trọn vẹn 
hơn, đó là tình yêu đi bước trước, hoàn toàn phục vụ trong khiêm tốn và 
chịu chết cho người mình yêu của Đức Giêsu. Vì thế bác ái đích thực chỉ có 
một kiểu mẫu chính là Ngài: mỗi Kitô hữu hãy sống cho tình yêu đó: Yêu 
thương như Chúa yêu thương. Nếu có ai trong chúng ta đang nhiệt tình trong 
các công việc từ thiện, phân phát cho đi một cái gì, hăng say hoạt động rao 
giảng hoặc đảm nhận việc này, việc khác… điều đó rất tốt nhưng chúng chỉ 
có ý nghĩa đích thực và bác ái Kitô giáo khi chúng ta làm chỉ vì yêu thương 
mà thôi, chứ không vì những gì có thể nhận lại, thi hành mọi việc phải làm 
với lòng tự nguyện, bằng một tinh thần hy sinh và lòng quảng đại vì những 
va chạm, bất đồng ý kiến là điều không thể tránh khỏi: mọi thành kiến, hận 
thù và lòng ganh tị là những thứ cản trở cho tinh thần hợp tác trong cộng 
đoàn giáo xứ, gia đình, đoàn thể… Đồng thời làm phân hoá, đổ vỡ tình yêu 
thương và bác ái đối với nhau. 

Hãy tha thứ cho nhau vì những thiếu sót hạn chế nơi mỗi người là điều kiện 
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để có thể đến gần nhau hơn, sống hiệp nhất vì Chúa đã yêu ta qua mầu 
nhiệm Nhập thể, sống quên mình quan tâm đến tha nhân vì Đức Kitô đã hiến 
mình cho nhân loại và phải trở nên sức sống cho người khác sẵn sàng phục 
vụ vì Chúa đã yêu ta qua Bí tích Thánh Thể. 

Tóm lại: Điều răn mới của Chúa Giêsu là “Anh em hãy yêu thương nhau 
như Ngài yêu thương”. Quả thật, một tình yêu có ranh giới là yêu thương 
không có ranh giới, nghĩa là không chỉ cho đồng bào ruột thịt, mà là cho mọi 
người hết thảy. 

Ước gì mỗi Kitô hữu chúng ta luôn biết sống trọn vẹn điều răn yêu thương. 
Điều đó sẽ trở nên dấu chỉ cho một tình yêu Kitô giáo đích thực. 

 

SỐNG ĐẠO 
TÔI ĐI TU 
Duyên lành đưa bước chân linh mục TD đến gia trang chúng tôi vào một 
chiều tháng 3/2013 vừa qua. Được nghe lời tự sự của ngài như thể hoa quả 
tâm linh từ buổi gặp gỡ này, nên xin ghi lại để chia sẻ cùng bạn hữu, mong 
hòa điệu trong tâm tình tri ân Thiên Chúa. 

Anh chị em Công giáo gọi tôi là “Ông Cha tân tòng” với ý nói đến hành 
trình đức tin của tôi được phát khởi từ khi tôi còn là một người thuộc đạo 
khác. Tôi không thích sử dụng từ “lương dân” khi nói và nghĩ về người đạo 
khác… vì có vẻ không tôn trọng họ. 

Cha tôi là một thầy tụng. Mẹ tôi là một Phật tử và có Pháp danh… Thủa 
nhỏ, tôi cũng đi chùa… rồi cũng đi học và làm việc như những thanh niên 
của thời loạn lạc. Do công việc thường gặp những mối nguy hiểm, nên một 
người bạn tặng cho tôi một chuỗi tràng hạt và dạy cho tôi thuộc ba kinh: 
Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng và kinh Sáng Danh để phòng thân. Tôi thấy 
cỗ tràng hạt cũng đẹp nên đeo vào cổ của mình suốt. Thật không ngờ rằng: 
từ ấy, tôi thoát được rất nhiều tình huống nguy hiểm, nhưng bản thân chưa 
có ý thức gì về Đấng thiêng liêng bên Công giáo. 

Rời Việt Nam từ năm hai mươi tuổi. Trong hoàn cảnh mới, tôi cũng gặp một 
người bạn Công giáo và thường đi lễ với nhau, rồi tôi gặp linh mục và chúng 
tôi có những buổi trò chuyện lúc rảnh… Thú thật, đi lễ với bạn, bạn làm sao 
thì mình làm theo, chứ có biết gì đâu à! Mình thích nhất là lúc cả nhà thờ 
đọc kinh Lạy Cha, vì kinh này mình thuộc mà! Độ vài tháng sau thì xin nhập 



 4

đạo Công giáo. Lúc ấy cũng có một kỷ niệm vui vui: số là khi tôi nói muốn 
xin nhập đạo, bấy giờ Bạn mới té ngửa ra là “tôi không phải Kitô hữu”. Anh 
ấy lo lắng mọi việc cho tôi một cách chu đáo: nào là đưa đi học giáo lý, tìm 
người đỡ đầu, hẹn với linh mục ngày ban Bí tích Thanh tẩy cho tôi … Từ 
đấy, đức tin trong tôi đã được tưới tắm đều đặn trên mảnh vườn mầu mỡ của 
một người tân tòng, để phát triển và sinh hoa kết trái. 

Khi đã ổn định nơi ăn chốn ở, duyên may đến với tôi trong một đám cưới, 
khi gặp lại vị linh mục đã ban bí tích Rửa tội cho tôi dạo trước. Sau đó cha 
con chúng tôi giữ mối liên lạc với nhau, mình được học giáo lý thêm song 
song với việc học văn hóa… thời gian loáng thoáng trôi… Mười ba năm 
sau, tôi có một quyết định bất ngờ đối với hết thảy mọi người quen biết (kể 
cả bạn gái): “đi tu”. Hồ sơ vào Dòng của tôi do cha linh hướng làm cho. 

Nghĩ lại chặng đường đức tin của mình, thấy cũng ngộ ngộ: khi tôi gia nhập 
đạo Công giáo, thân phụ của tôi nói “tùy tự do của con.” Còn thân mẫu nói 
“theo đạo Công giáo là bất hiếu đấy!”. Khi tôi vào Dòng tu, không dám nói 
với ai cả và cũng ít gặp ai. Có dịp về Việt Nam thăm lại gia đình, thì nhận 
được quyết định “tuyệt giao của toàn gia đình” kèm theo lời nói của người 
anh “Chú chán đời thế nào mà phải đi tu!?” Mình nghĩ gì lúc ấy? Mình nghĩ: 
“Chúa có kế hoạch nhiệm mầu của Ngài, con chỉ có việc ra đi…” Tôi mua 
máy thu âm, nói tâm sự, tình cảm và những chuyện buồn vui trong hoạt 
động tông đồ nơi phương xa của mình… cuốn băng thu âm đó được gởi đến 
cho cha mẹ tôi. Không ngờ nó lại làm tốt vai trò “thay lời muốn nói” đến 
vậy. Số là, toàn gia quyến hơn mấy chục người cũng thương nhớ mình, nên 
dầu giận thì giận – mà thương vẫn thương! Nghe lại được tiếng nói của 
người con phương xa làm ấm lòng các cụ và phần nào biết được hoạt động 
hiện tại của đứa con trai khác tính. Cuộn băng trao đi – lá thư phản hồi từ 
gia đình với nội dung “con bỏ cúng giỗ tổ tiên!”. Tôi hồi âm lại “con vẫn 
nhớ ơn tổ tiên đấy chứ, vì bên Công giáo có ngày mùng Hai Tết “kính nhớ 
tổ tiên”, trong thánh lễ hằng ngày vẫn có phần cầu nguyện cho linh hồn tổ 
tiên và tháng mười một dành riêng cầu nguyện cho các đẳng linh hồn… 

Lần sau tôi về thăm nhà, sống trong mái ấm gia đình thật là vui. Thân phụ 
thấy tôi đeo Thánh giá trên cổ, ông hỏi “cổ con đeo cái gì vậy? Tôi đáp 
“Đây là cây Thánh giá”, rồi từ từ tôi giới thiệu cho ngài nghe về Thiên 
Chúa, khởi đi từ tâm tình thờ Trời của người Việt với bàn thờ Ông Thiên 
trước nhà… rồi hành động thắp nhang khấn vái hằng ngày của cha mẹ và 



 5

mọi người để cầu phúc lành v..v… sau này mình mới thấy kết quả to lớn do 
cuộc đối thoại liên tôn ấy đem lại. 

Khi về lại nước Mỹ, tôi nhận được tin vui từ thư của gia đình báo tin “Cha 
Chánh xứ giáo xứ Phú Xuân đã làm Phép Rửa cho bốn thành viên trong nhà 
sau khi đã dạy giáo lý cho họ, đó là cha tôi và ba cô em gái độc thân.” Lúc 
này cha tôi đã bảy mươi tám tuổi. Ôi! tạ ơn Chúa, tạ ơn kế hoạch nhiệm mầu 
của Chúa. 

Ba năm sau, cha tôi được gọi về với Chúa, tôi không kịp hồi hương chịu 
tang đúng ngày! Giáo xứ đã giúp đỡ gia đình chúng tôi trong việc tổ chức 
tang lễ và phúng viếng, chia buồn, cầu nguyện… rất chu đáo, mẹ tôi quan 
sát và suy đi nghĩ lại trong lòng… Lễ an táng cha tôi xong, tôi mới về. 
Người này người kia trách “cha chết mà không về!” Mình trả lời “Tôi về vì 
người sống, còn người chết đã có Chúa lo.” Còn mẹ tôi vẫn hay đi chùa với 
các bạn già của mẹ, trước khi tôi đi Mỹ, bà chợt hỏi tôi “Mẹ học đạo để theo 
đạo được không?” 

Quý vị có thể tưởng tượng được cảm xúc choáng ngợp tôi khi nhận được 
phần thưởng lớn lao Thiên Chúa ban cho tôi và gia đình ngay tại đời này 
không? Hai mươi lăm người trong nhà cùng lãnh bí tích Rửa tội một trượt. 
Nhà thờ Phú Xuân sáng hôm đó thật vui và lắm người xôn xao vì sự kiện 
“cả nhà theo đạo”. Những hàng ghế phía trên chật kín người, vì có đến hai 
mươi lăm dự tòng ngồi xen với hai mươi lăm vú bõ đỡ đầu, chưa kể họ hàng 
và bạn bè gần xa cũng dự… 

Khi em gái tôi quen với bạn trai khác đạo, em hỏi tôi phải làm sao? Tôi nói 
“không được bắt người ta theo đạo, mà anh khuyên em phải sống sao để làm 
chứng cho đạo…” 

Có người hỏi linh đạo của dòng Máu Châu Báu Chúa Kitô là gì? Tôi cũng 
xin chia sẻ cùng các bạn, đó là “hòa giải”, hòa giải như chính Chúa Giêsu đã 
hòa giải chúng ta với Thiên Chúa Cha trên thập giá. Hoạt động cụ thể là làm 
mục vụ cho những anh chị em bị gạt ra bên lề xã hội (họ là phường trộm 
cướp, dân buôn phấn bán hương…) Vậy khi làm việc với họ, có khi nào bị 
họ lôi cuốn theo hoặc bị rủi ro chăng? - Chúng tôi được đào tạo những kiến 
thức và kỹ năng giao tiếp chuyên biệt để thực hiện sứ mạng. Trước tiên 
mình phải “tự mạnh”, cầu nguyện trước khi xuống đường, khuya về cầu 
nguyện… nếu có rủi ro thì chịu… 

Cảm nghiệm riêng của tôi là: đời sống tâm linh của mình có lúc trồi, 
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lúc sụt, nhưng chính những cảm xúc vui mừng kể trên đã giúp tôi kiên vững. 
Công việc Loan báo Tin Mừng của mình được khích lệ rất nhiều từ kinh 
nghiệm gia đình. Và những gì mình muốn kêu gọi người khác thực hành, thì 
chính mình phải làm gương trước. 

Ước ao cháy bỏng trong tôi là được đến với những anh chị em bị xem là 
“nghèo phẩm giá làm người”, để nói với họ rằng “ơn hòa giải của Chúa 
Giêsu sẽ phục hồi phẩm giá làm người đích thực cho bạn, hãy đứng thẳng, 
ngẩng cao đầu và sống theo Lời Chúa". Như thế, bạn sẽ khám phá ra kế 
hoạch nhiệm mầu của Thiên Chúa nơi nhân loại cũng như nơi từng người 
chúng ta. 

QDN 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha Phanxicô: “Giáo hội không phải là một cơ cấu hành 
chính mà là câu chuyện về tình yêu” 

WHĐ (25.04.2013) – Giáo hội không phải là một cơ cấu hành chính, nhưng 
là câu chuyện về tình yêu. Nếu "Giáo hội lập ra các cơ quan và trở nên phần 
nào quan liêu, Giáo hội sẽ đánh mất bản chất chính yếu của mình và có nguy 
cơ biến thành một tổ chức phi chính phủ. Nhưng Giáo hội không phải là một 
tổ chức phi chính phủ". 

Đức Thánh Cha đã lặp đi lặp lại ý tưởng trên trong Thánh Lễ sáng thứ Tư 
24-04 tại nhà nguyện của Nhà khách Thánh Martha. Trong số những người 
hiện diện, có các nhân viên của Viện Giáo vụ (IOR). Vì vậy Đức Thánh Cha 
nhấn mạnh: "Giáo hội là một câu chuyện về tình yêu ... Nhưng ở đây có các 
nhân viên IOR ... tôi xin lỗi, ... có những thứ cần thiết, cần có các văn 
phòng... Vâng! Nhưng chỉ cần đến một mức độ nào đó: như một sự trợ giúp 
cho câu chuyện về tình yêu này. Nhưng khi tổ chức chiếm vị trí ưu tiên, tình 
yêu sẽ rơi xuống hàng thứ yếu và Giáo hội, đáng buồn thay, sẽ trở thành một 
tổ chức phi chính phủ. Và đây không phải là con đường đi tới". 

Đức Thánh Cha kể: "Một vị lãnh đạo quốc gia hỏi rằng đoàn vệ binh giáo 
hoàng to lớn như thế nào"; nhưng Giáo hội không phát triển "nhờ quân đội", 
mà nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần, vì Giáo hội không phải là một tổ 
chức. "Không, Giáo hội là một người mẹ. Ở đây có rất nhiều bà mẹ, trong 
Thánh Lễ này. Các chị em cảm thấy thế nào nếu có ai đó hỏi chị em: 'Bà có 
phải là quản gia trong nhà bà không?' 'Không, tôi là người mẹ'. Giáo hội là 
Mẹ. Và chúng ta ở giữa một câu chuyện về tình yêu được kể bằng 
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quyền năng của Chúa Thánh Thần; và chúng ta, tất cả chúng ta cùng với 
nhau, là một gia đình trong Giáo hội Mẹ của chúng ta". 

Giáo hội New Zealand phản đối luật hôn nhân đồng giới 

WHĐ (21.04.2013) – Ngày 17-04-2013, Quốc hội New Zealand đã thông 
qua luật cho phép hôn nhân đồng giới với 77 phiếu thuận và 44 phiếu chống. 
Đức cha John Dew, Tổng giám mục Tổng giáo phận Wellington kiêm Chủ 
tịch Hội đồng giám mục New Zealand, đã bày tỏ nỗi buồn sâu sắc trước sự 
kiện này đồng thời lên tiếng phản đối. 

Đức Tổng giám mục Dew nói: "Chúng tôi thấy thật là kỳ cục khi quan niệm 
về hôn nhân vốn có nguồn gốc nơi bản tính con người và chung cho mọi nền 
văn hóa lại bị loại bỏ". 

Ngài cũng bày tỏ lo ngại rằng "hầu như tất cả những gì liên quan đến người 
chồng và người vợ cũng sẽ bị loại bỏ trong việc xây dựng luật pháp về hôn 
nhân". 

Ngài quả quyết: "Chúng tôi biết nhiều người New Zealand cũng đứng về 
phía chúng tôi trong vấn đề này". 

Với việc thông qua luật mới về hôn nhân, New Zealand trở thành quốc gia 
đầu tiên trong khu vực Thái Bình Dương và là nước thứ mười ba trên thế 
giới công nhận hôn nhân đồng giới. 

Luật này do nữ dân biểu thuộc Đảng Lao động là Louisa Wall đưa ra, bà nói 
rằng luật này là cần thiết để bảo đảm "quyền bình đẳng". 

Dân biểu Maurice Williamson, người ủng hộ dự luật này, đã bác bỏ sự phản 
đối của giới Công giáo; ông nói rằng "những phản đối ấy là của người thề 
hứa độc thân suốt đời". 

Tuy nhiên, Đức Tổng giám Mục Dew nhấn mạnh rằng hôn nhân "được thiết 
lập trên sự khác biệt giới tính" và "phản ánh thực tại duy nhất này". 

Ngài nói: "Hôn nhân là định chế thiết yếu của con người, có trước tôn giáo 
và nhà nước. Đó là một liên kết giữa một người nam và một người phụ nữ, 
hướng tới việc sinh sản sự sống một cách tự nhiên". 

Ngài nói thêm: "Chúng tôi tin chắc rằng quyền tự do tôn giáo được giảng 
dạy và thực hành hôn nhân theo niềm tin tôn giáo của chúng tôi sẽ được bảo 
vệ, và chúng tôi tiếp tục đòi hỏi quyền tự do này phải được duy trì". 

Hà Lan là quốc gia đầu tiên hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 
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2001. Uruguay mới phê chuẩn luật hôn nhân đồng giới hồi đầu tháng Tư 
năm nay. Các quốc gia khác đã công nhận hôn nhân đồng giới gồm có: Bỉ, 
Tây Ban Nha, Canada, Nam Phi, Na Uy, Thụy Điển, Bồ Đào Nha, Iceland, 
Argentina và Đan Mạch. Một vài quốc gia khác mới chỉ cho phép hôn nhân 
đồng giới giới hạn ở một số tiểu bang: Hoa Kỳ, Mexico và Brazil. Tại Pháp, 
Quốc hội hiện đang thảo luận về dự luật cho phép hai người cùng giới kết 
hôn và nhận con nuôi. 

Hội Y Dược giáo hạt Thuận Nghĩa-GP Vinh sống đức ái trong Năm Đức 
Tin 

GPVO - Chưa đầy một tháng sau khi thành lập (ngày 24/03/2013), với tinh 
thần sống Năm Đức Tin, Hội Y - Dược Công Giáo Hạt Thuận Nghĩa đã vui 
mừng “lên đường” để thực thi sứ vụ của mình theo khẩu hiệu của Hội là 
“Yêu thương – Phục vụ”. Vào Chúa Nhật IV Phục sinh (21/04/2013), tại 
Giáo xứ Cẩm Trường, Hội đã cử 25 y - bác sỹ, dược sỹ phối hợp với một số 
nữ tu thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Vạn Lộc để khám bệnh, tư vấn sức 
khỏe và cấp thuốc cho bà con giáo dân. 

Cẩm Trường là giáo xứ lớn trong Hạt Thuận Nghĩa, với 4 giáo họ và gần 
5000 nhân danh. Tại đây, các y - bác sỹ đã khám tổng quát, tư vấn sức khỏe, 
đồng thời cấp thuốc điều trị miễn phí cho 650 bà con giáo dân với kinh phí 
gần 50 triệu đồng do Cha linh hướng và Hội gây dựng. Bà con giáo dân 
Cẩm Trường rất vui mừng phấn khởi khi cảm nhận được sự gần gũi, thân 
thiện giữa thầy thuốc và bệnh nhân, nhờ đó họ có thể tâm sự về hiện tình 
bệnh tật và sức khỏe nói chung một cách chân tình, cởi mở. 

Các thành viên trong Đoàn đã nhiều lần đi khám cấp thuốc ở nhiều vùng 
miền do bệnh viện tổ chức, nhưng họ thực sự cảm thấy rất vui khi đến với 
Cẩm Trường, một bầu khí  trật tự, gần gũi, văn minh.  Các y – bác sỹ đã nói 
lời cám ơn với bệnh nhân sau khi khám cho họ - một hành động “văn minh 
Công giáo”. 

Thật vinh dự và khích lệ đối với Đoàn khi Cha quản hạt cùng Cha quản xứ 
Cẩm Trường cũng là cha linh hướng của Hội đã hiện diện để dõi theo những 
hoạt động và lắng nghe tâm tư của bà con. 

Đây là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động trong tâm nguyện của Hội 
Y - Dược Công giáo Hạt Thuận Nghĩa. Việc thành lập Hội được khởi đi từ 
Cha quản hạt Antôn Nguyễn Văn Đính và Cha linh hướng Antôn Nguyễn 
Văn Thanh. Một trong những tôn chỉ mục đích của Hội là quan tâm đến sự 
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phát triển con người một cách toàn diện, không phân biệt lương giáo, và 
khởi điểm cho sứ mạng ấy là tinh thần bác ái chia sẻ, giúp đỡ những người 
có hoàn cảnh khó khăn.  

Hội Y – Dược Giáo hạt Thuận Nghĩa tiếp tục “lên đường” để mang “yêu 
thương, phục vụ và đầy tớ của sự sống, là một phần nhỏ và là cánh tay nối 
dài của Thiên Chúa, để qua đó Ngài có thể chạm đến và chăm sóc các bệnh 
nhân” (Chân phước Gioan Phaolo II). 

  

 

 

 

 

 

 

 

Giáo xứ Nam Định-GP Hà Nội tặng 500 phần quà phục sinh cho người 
nghèo 

WTGPHN - Ngày 21 tháng 04 năm 2013, Chúa Nhật IV Phục Sinh, Chúa 
Nhật Chúa Chiên Lành. Sau Thánh lễ lúc 08h00 sáng, cha chính xứ Nam 
Định Giuse Maria Vũ Thanh Cảnh, đã cùng với cộng đoàn Dân Chúa quy tụ 
tại hội trường Trung Tâm Mục Vụ của giáo xứ, để làm phép 500 phần quà 
tình thương. 

Trước khi làm phép những phần quà, cha xứ Giuse Maria đã nói nên ý nghĩa 
niềm vui của Chúa Ki-tô Phục Sinh: chính vì tình thương, Con Thiên Chúa 
đã làm người và đã đi đến tận cùng con đường khiêm hạ và hiến thân, chính 
lòng từ bi yêu thương ấy đã làm cho thể xác của Chúa Ki-tô tràn đầy ánh 
sáng và được hiển dung, được tiến vào sự sống vĩnh cửu. Mỗi người hãy để 
cho mình được lòng từ bi của Thiên Chúa đổi mới, hãy để cho Chúa Ki-tô 
yêu thương, chiếu rọi ánh sáng của Ngài, hãy để cho quyền năng tình 
thương của Ngài biến đổi cả đời sống mỗi người chúng ta. Như vậy niềm 
vui của Chúa Phục Sinh đã, đang và còn sẽ lan tỏa cho mọi nơi và mọi 
người trên hoàn vũ, đặc biệt là những người khó nghèo nói chung và riêng 
những người nghèo khó đã và chưa cùng tín ngưỡng Công giáo trong giáo 
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xứ Nam Định. 

Với cả Mùa Chay Thánh, mọi người trong giáo xứ đã cầu nguyện, hãm mình 
ăn chay. Thêm vào đó, có cả những người tôn giáo bạn cũng vì lòng hảo tâm 
mà góp vào 500 phần quà tình thương, để phần nào sẻ chia cho những người 
kém may mắn hơn mình. 

 

Giáo hạt Hóc Môn-GP Sài Gòn: Hành hương Bác ái Năm Đức Tin 

WGPSG -- Năm Đức Tin của giáo hạt Hóc Môn được khơi dậy sống động 
hơn qua chuyến hành hương về Đình Khao - Vĩnh Long, quê hương của vị 
thánh tử đạo Philiphe Phan Văn Minh, qua đó cũng chia sẻ tinh thần bác ái 
yêu thương của giáo dân trong hạt đến với các cụ già neo đơn, trẻ em mồ côi 
tại Gx. Cái Mơn. 

Vào lúc 5g00 ngày 13/04/2013, tại thánh đường Gx. Trung Chánh, gần 200 
giáo dân của giáo hạt Hóc Môn, quý tu sĩ và quý cha đã khởi sự bằng nghi 
thức hành hương. 
Xuôi theo các tuyến đường Trung Lương rồi đến Quốc lộ 1A, cảnh nông dân 
chất phác, hiền từ của miền Tây sông nước hiện ra ngày một rõ nét hơn. 
Đúng 9g00, đoàn đến viếng đài tưởng niệm pháp trường nơi Cha Thánh 
Philiphe Phan Văn Minh bị hành quyết. Tượng đài được bao quanh bởi chùa 
chiền, cạnh bên có cây bồ đề trăm tuổi, phía xa xa còn có tượng Phật Quan 
Âm, Phật Di Lặc, quả là “Hạt mầm đức tin Kitô trỗi dậy nơi cửa Phật”. 

Sau khi đón nhận phép lành toàn xá của Chúa qua các cha trong Hạt, đoàn 
hành hương tiếp tục hành trình đến với các em mồ côi, những mảnh đời cơ 
nhỡ tại Gx. Cái Mơn. Được sự đón tiếp nồng hậu của quý nữ tu, quý giáo 
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dân bản xứ, hết thảy mọi người trong đoàn đều cảm thấy ấm áp tình thân. 

Đúng 11g00, Cha Antôn Hạt trưởng Hóc Môn chủ sự Thánh lễ đồng tế đặc 
biệt kính thánh tử đạo Philiphe Phan Văn Minh. Cha chánh xứ Gx. Tân Quy 
đã nói: “Thánh lễ là cao trào của ngày hành hương”, qua đó mọi người 
trong đoàn nhìn nhận lại đức tin của bản thân, về tinh thần bác ái yêu thương 
những người anh em hèn mọn, đó là điều mà Chúa hằng mong muốn. 

Kết thúc Thánh lễ, đoàn dân Chúa lại được chiêm ngắm các thánh tích. 

Vào khoảng 14g00, sau khi dùng bữa trưa thân mật, đoàn từ giã bà con bản 
xứ lên đường trở về, trong lòng mỗi người đều mong muốn đổi mới bản 
thân, canh tân lại đức tin và tình yêu thương qua gương vị Thánh tử đạo 
Philiphe Phan Văn Minh. 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 

Chúc Mừng 

CĐ ĐMLV hân hoan chúc mừng em Teresa Mai Thị Trúc Dân gia nhập Hội 
Thánh Chúa qua việc lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy. (28/4/2013) 

Cầu chúc em luôn cảm nghiệm được tình yêu thương của Thiên Chúa và bàn 
tay dẫn dắt của Ngài trong suốt hành trình theo Chúa đến trọn đời. 

Chân thành mến chúc. 

CĐ ĐMLV 
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Tiệc mừng 
Ông bà Phạm Thành & Nguyễn Thanh trân trọng kính mời cha quản nhiệm 
và quý ông bà anh chị em trong CĐ ĐMLV đến dự tiệc mừng: 
_ con dâu Teresa Mai Thị Trúc Dân gia nhập Hội Thánh Chúa. 
_ hai con Phanxico Xavie Phạm Long & Teresa Mai Thị Trúc Dân nên 
nghĩa vợ chồng theo nghi lễ Công Giáo. 
 
Ngày giờ: sau Thánh lễ CN 5/5/2013 
Địa điểm: tư gia 26677 Peachwood Dr., Murrieta, CA 92563 
Trân trọng kính mời. 
Ông bà Phạm Thành & Nguyễn Thanh 
 
Thông Cáo từ văn phòng Giáo Xứ 
Văn phòng Giáo Xứ đang tìm kiếm những tình nguyện viên làm việc một 
ngày một tuần giúp đếm tiền dâng cúng (collections) trong các Thánh Lễ 
CN, sau đó lập sổ sách lưu. Những ai có kinh nghiệm về thâu ngân viên và 
biết sử dụng Microsoft Excel là một lợi thế. 
Quý vị nào muốn làm việc thiện nguyện xin liên hệ: 
Martha: 951.325.7707 
Jerry Schall: 951.325.8942 

Lớp Học Dẫn Nhập vào Kinh Thánh cho Trẻ Em: 17/6/ 2013 - 21/6/2013 

Dành cho các em từ lớp 1 đến lớp 6 
Học phí: 1 em: $35.00; 2 anh chị em: $65.00  
Thời gian: 9:00 am – 1:00 pm 
Địa điểm: Monteleone Meadows & Spencer Crossing Sports Park 
Ghi danh: Trí Mai 951.795.0120 

Thông Cáo từ Ca Đoàn Thánh Linh/ CĐ ĐMLV 

Nhằm mục đích phát triển tài năng và phục vụ Thánh Nhạc, Ca Đoàn đang 
tìm kiếm các tài năng trẻ để hướng dẫn các em đệm đàn trong nhà thờ. 

Điều kiện: ham thích âm nhạc, sẵn sàng phục vụ nhà thờ. 

Chương trình học: miễn phí, bắt đầu từ mùa hè 2013 

Liên hệ: Kelly Nguyen: kelhnguyen@gmail.com 
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VƯỜN ADONG & EVA 

 
Chiếc Giày Chân Phải 

Đàn ông nếu biết kỹ quá khứ của vợ thì đau đầu 
lắm. Còn đàn bà, nếu biết hơi nhiều về hiện tại 
của chồng thì đau tim dài dài. Nhưng đã trót biết 
rồi mà ứng xử được như bà vợ trong câu chuyện 
sau thì thật là cao thủ. 

18 giờ, chị gọi điện thoại đến Công ty của chồng, 
chú bảo vệ nói rằng: “sếp vừa đi ăn tối ở nhà 
hàng”. Linh tính cho chị biết đó là… nhà nàng 

chứ không phải nhà hàng. 

20 giờ, sau khi cho các con ăn xong, chị phi xe máy đến nhà nàng. Ô tô của 
sếp đang đỗ ở trong sân. Linh tính đã không đánh lừa chị. Có cái gì đó rất 
nóng, trào lên nơi cuống họng nhưng chị đã kịp nuốt khan nó vào. Không ấn 
chuông, không đập cửa, cũng không gào thét, chị cởi chiếc giày bên chân 
phải của mình, treo vào phía trong cánh cửa sắt rồi phóng xe về nhà, giúp 
các con ôn bài. 

Gần 23 giờ đêm, sếp mới chỉnh trang lại y phục, chải lại mái tóc bị vò rối bù 
và ra về. Nàng ra mở cửa cho sếp trong bộ váy áo ngủ mỏng tanh đầy quyến 
rũ và giật mình khi nhìn thấy một chiếc giày treo trong khung cửa sắt. 

“Sao lại có một chiếc giày ở đây? Một chiếc giày chân phải rất đẹp”. 

“Thôi, em vào ngủ đi. Cho dù đẹp nhưng một chiếc giày thì cũng chẳng làm 
được việc gì”. 

Trên đường về nhà, sếp cứ nghĩ vẩn vơ về chiếc giày đó, nó là của ai? Và vì 
sao nó được treo ở đó? Sếp đánh ô tô vào gara, mở cổng rất khẽ. Có một 
chiếc giày chân trái của phụ nữ đặt ngay ngắn trên bậc cửa. Sếp đứng như 
trời trồng trước chiếc giày đó chừng 2 phút. Sau đó sếp vào phòng ngủ 
riêng, vì sếp không muốn nghe vợ cằn nhằn, khóc lóc. Nhưng sếp trằn trọc 
mãi không sao ngủ được. Sẽ có giông bão trong căn nhà này. Sẽ là nước 
mắt, tiếng la hét và một lá đơn ly hôn. Rồi hai đứa nhỏ sẽ chán đời, đi bụi và 
hư hỏng… Đó là tấn bi kịch đáng sợ nhất. 
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Nhưng sáng hôm sau mọi việc vẫn diễn ra bình thường. Bát phở gầu bò 
thơm ngào ngạt vẫn được để ngay ngắn trên bàn cùng với mấy dòng chữ của 
vợ: “Em đưa các con đến trường. Anh ăn sáng rồi đi làm. Hôm nay trời u ám 
nên anh phải mặc bộ vét màu sáng, thắt cà vạt màu sáng. Em đã là ủi, treo 
trong tủ”. 

Sếp gọi điện thoại cho nàng: “Chiếc giày chân phải kia là của vợ anh. Đừng 
vứt đi nhé”. Giọng nàng đầu dây bên kia nghe hơi hoảng hốt: “Trời ạ! Anh 
muốn làm sao thì làm chứ nếu chị ấy đến nhà em làm ầm lên thì em không 
sống nổi đâu. Chiều anh tạt qua lấy chiếc giày về”. 

Nhiều ngày trôi qua mà giông bão không nổi lên, thái độ của vợ sếp vẫn 
bình thản, song một chiếc giày trên bậc cửa cứ nhắc sếp về sự lẻ loi và tội 
lỗi của một người. Rồi một buổi chiều, sếp lấy hết can đảm, lôi chiếc giày 
bên phải trong cốp xe ra, đặt ngay ngắn bên chiếc giày chân trái của vợ. Chị 
đi làm về, đứng sững trước bậc cửa mấy giây rồi chạy vào, ôm ghì lấy chồng 
mà thì thầm: “Ôi! Chiếc giày chân phải của em!” Sếp cũng thì thầm bên tai 
vợ: “Anh xin lỗi em – nghìn lần xin lỗi!” 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 Vợ hiền  
 Tràm Cà Mâu 

 1. Vợ tôi không phải là một người đàn bà có nhan sắc khuynh nước đổ thành. 
Bởi tôi, vốn tài mạo tầm thường và cũng không có nhiều may mắn bất ngờ để lọt 
mắt xanh những cô có nhan sắc chim sa cá lặn. Vả lại tôi cũng thường nghe bố 
tôi tuyên truyền nhồi nhét trong cái đầu từ nhỏ rằng, đẹp đến mấy rồi cũng trở 
thành méo mó xấu xí, và vợ đẹp là vợ người ta. 

Vợ tôi cũng không có tài ba xuất chúng, bởi tôi vốn nể sợ và có thành kiến với 
những người đàn bà tài giỏi, vì họ thường kiêu ngạo và hay thành độc tài vợ trị. 
Ðộc tài đảng trị thì có thể bỏ nước chạy ra biển chết, chứ độc tài vợ trị thì không 
chạy đâu cho thoát cả! Vợ tôi chỉ là một người đàn bà trung bình trên tất cả mọi 
mặt. Với một vóc dáng tầm thường bên ngoài, không vêu vao xấu xí khó nhìn. 
Bên trong nàng mang một tấm lòng hiền hậu, bao dung, biết hành xử khôn ngoan 
khéo léo, để đem lại cho gia đình hạnh phúc êm ấm lâu bền mà tôi vô cùng biết 
ơn mỗi khi nghĩ đến. Trong nhiều năm chung sống, chưa bao giờ nàng nặng lời 
với tôi, chưa bao giờ có cử chỉ hay ngôn ngữ thiếu lịch sự, cũng chưa lần khóc 
lóc giận hờn đòi hỏi điều này điều kia, hoặc đặt điều kiện làm khó, hay so đo 
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chuyện nhà với gia đình người khác. Ngoài tình cảm thắm thiết chia sẻ của vợ 
chồng, nàng âu yếm như một người tình, khoan dung rộng lượng như một người 
mẹ và hiểu biết như một người tri kỷ. 

2. Năm tôi hai mươi tám tuổi, mẹ tôi nóng ruột thúc hối ép tôi lập gia đình. Bà 
đưa cái công thức cổ xưa của mấy ông Tàu bày ra là “tam thập nhi lập.” Tôi cũng 
chưa đến ba mươi, mẹ tôi cứ gán đại thêm cho hai tuổi để dễ bề ép uổng. Tuổi 
đó, thích được quen nhiều bạn gái, bạn thôi thì được, nhưng nghe đến chuyện 
hôn nhân là xanh mặt. Vì qua kinh nghiệm bạn bè, kinh nghiệm giao tiếp trong 
sở, tôi thấy đa số mấy anh có vợ rồi thì dường như bị khép chặt trong cái vòng 
“chuyên chính” của bà vợ nhà! Cái vòng tuy lỏng lẻo và êm ái, nhưng bằng sắt, 
rất chặt và siết cứng. 
Một anh bạn thân, lâu lâu giận vợ, đến nhà tôi ở lại, nằm rũ ra trên giường như 
đống mền rách rầu rĩ nói với tôi: 
- Tao chỉ mong có được một ngày an bình, sung sướng như mày, một ngày thôi 
cũng đủ. 
Nghe thế thì không sợ sao được? Trong sở tôi có mấy anh bạn bị vợ cào rách mặt 
và phải lấy cớ là bị dao cạo râu cắt. Ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra, vì mặt mày 
các anh láng lẩy, trơn tru, có sợi râu nào đâu mà phải cạo cho dao cắt! 
Một ông lớn tuổi khác, vợ vào tận sở xé áo và kêu bằng mày tao, còn tố cáo ông 
mang bằng kỹ sư giả bên Pháp về. Nhan nhản những tấm gương gia đình u ám 
trước mắt như vậy, thì chỉ có ngu quá hoặc liều mạng mới không sợ mà thôi. Tôi 
khất lần mãi không được, phải bẽn lẽn theo mẹ, đi ra mắt, và xem mặt nhiều cô 
con gái các gia đình mà bà quen biết. Tôi theo lời dạy của một anh quân sư quạt 
mo, cứ mang bộ mặt đưa ma đến nhà người ta và ăn nói nhát gừng cộc lốc thì 
không ai muốn gả con gái cho, và các cô thấy vậy cũng ớn lạnh mà dạt ra. Thế 
mà cũng có nhiều nhà khen tôi hiền lành, muốn gả con gái cho. Tôi tìm đủ lý do 
nói riêng với mẹ để chê bai từ khước. Cô thì chê mặt dài, cô thì chê mũi lớn, cô 
khác chê mắt có đuôi, cô thì miệng như có râu. Toàn những lý do vu vơ. Mẹ tôi 
phiền muộn thở dài, vì biết con trai bà cũng chẳng có sự nghiệp gì sáng giá, 
chẳng có một phong cách đặc biệt nào mà đòi hỏi quá đáng chăng? 

3. Không nỡ để mẹ buồn, tôi đem Lam, người bạn gái thân thiết nhất về giới 
thiệu với mẹ, bà vui vẻ chịu ngay. Bà khen Lam láu lỉnh, bặt thiệp và xinh đẹp. 
Mẹ tôi đến thăm xã giao nhà Lam hai lần để dò xét gia thế, và quyết liệt chống 
đối cuộc hôn nhân, lấy lý do là mẹ Lam dữ dằn và có cách cư xử thiếu lễ độ với 
chồng. Tôi nói: 
- Con cưới Lam chứ cưới bà ấy đâu mà mẹ sợ? 
Mẹ tôi nhất quyết tin rằng, mẹ hổ thì khó sinh được con cừu. Vì cách đối xử của 
cha mẹ ảnh hưởng đến tính tình con cái. Cha mẹ dữ dằn, con cái khó mà hiền 
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lành được, vì ngày ngày học cách ăn nói, cách đối xử, tiêm nhiễm những thói 
quen của cha mẹ, và đem ra xử sự với đời mà không biết đó là xấu. Tôi cố bào 
chữa cho Lam, nhưng mẹ tôi đã nhất quyết, không lay chuyển được. Bà nói: 
- Mẹ thương con, mẹ không muốn sau này con khổ vì đời sống gia đình thiếu 
hạnh phúc. Vì không có gì khổ bằng có vợ dữ dằn, hỗn láo, có thể làm người 
chồng buồn phiền sinh ra rượu chè, cờ bạc, trai gái hư hỏng. Mẹ thương con, lo 
cho tương lai con nên mẹ không chịu. 
Tôi định nói với mẹ rằng, con trai của mẹ cũng chẳng hiền lành chi mà chê thiên 
hạ. Nhưng sợ mẹ buồn nên im lặng. Mẹ của Lam biết được ý kiến của mẹ tôi, nổi 
tự ái, nói nhiều lời tàn nhẫn, tổn thương đến gia đình tôi, và tuyên bố không bao 
giờ gả Lam cho tôi. Khi bị trắc trở, ngăn cấm thì tình yêu càng thêm tha thiết bốc 
lửa, và hai đứa tôi càng quyết vượt qua hàng rào ngăn cản của gia đình. Muốn 
sống cho nhau, và sống chết vì tình yêu. Một lần chìu ý mẹ, tôi miễn cưỡng đi 
xem mặt một cô mà mẹ tôi gọi là gia đình phúc hậu đàng hoàng. Tôi chẳng tha 
thiết gì, chỉ giữ đủ lịch sự tối thiểu để cho mẹ khỏi mất mặt. Lần đó Lam biết 
được, nàng giận dữ sỉ vả tôi: 
- Anh là một thằng đểu cáng, xấu xa đê tiện, một kẻ hèn nhát núp váy mẹ, không 
dám làm gì cả. Anh không xứng đáng với tình yêu của tôi. 
Tôi nghe mà bàng hoàng, như bị sét đánh. Hai đứa giận nhau. Tôi chợt nhớ tới 
lời nhận xét của mẹ, và thấy bà cũng có lý phần nào. Nhưng tim tôi vẫn nát tan 
xót xa vì chuyện tình đổ vỡ. Ngay sau đó, Lam có người yêu mới là Tuân. Tuân 
cũng là trong đám bạn bè quen biết lâu dài với tôi, tính tình Tuân hiền lành, chịu 
đựng, và Tuân đã bền bỉ theo đuổi Lam từ lâu. Nửa năm sau, tôi đi dự đám cưới 
Tuân-Lam với trái tim vỡ nát, nhưng cũng vui mừng vì Lam lấy được chồng hiền 
lành và đàng hoàng, có thể bảo đảm đời sống tinh thần vật chất cho gia đình sau 
này. Tôi thật tình nghĩ rằng, tôi không bằng được Tuân về nhiều mặt. Lam bỏ tôi 
là phải. 

4. Mẹ tôi làm như lấy vợ cho bà, cứ khóc lóc thúc giục mãi. Tôi tâm sự với một 
người bạn cũ. Anh cười và nói: 
- Hay là cậu thử tìm hiểu Mai, em gái tôi xem sao. Nó cũng sẵn có cảm tình với 
cậu đó. Mai hiền lành lắm. 
Ðược bạn khuyến khích, tôi bắt đầu tìm hiểu Mai. Nàng không đẹp, không xấu, 
chăm chỉ, hiền lành. Trước đây, đến nhà bạn chơi, tôi chỉ thấy Mai thấp thoáng 
đâu đó sau bàn học, hoặc lẳng lặng rút lui sau khi cúi đầu chào lễ phép.  
Dẫn Mai đi chơi, tôi không tìm hiểu được chi nhiều về Mai, vì nàng quá thụ 
động, khi nào cũng nhẹ nhàng chiều chuộng, ít đưa ý kiến riêng. Khi hỏi ý, nàng 
thường bảo: 
- Dạ, anh cho em đi đâu cũng thích cả.Anh vui thì em cũng vui. 
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Tôi đem nhận xét về cái hiền lành của Mai nói với một người bạn. 
Anh cười hô hố và nói: 
- Trời ơi, khi mới quen thì em nào mà không hiền lành như thánh mẫu, dịu dàng 
như tiên cô. Khi cưới về thì cái đuôi dài thòng mới lòi ra, và dữ như chằn tinh. 
Em nào cũng vậy cả. 
Tôi hỏi thẳng anh của Mai, anh trả lời: 
- Con nhỏ hiền lành, biết nhường nhịn và rất dịu dàng. Cậu có phước lắm mới 
gặp nó. Không phải vì nó là em gái mà tôi khen đâu. 
Mẹ tôi đến thăm gia đình Mai nhiều lần, khen mẹ của Mai phúc hậu, hiền lành, 
cư xử lịch sự, phải phép với chồng.  
Bà nghĩ rằng, nhất định Mai cũng học được nề nếp gia đình của mẹ, không nhiều 
thì ít. Bà thúc tôi làm đám cưới ngay. Tôi xin hoãn một thời gian để tìm hiểu 
thêm, mẹ không chịu và bảo: 
- Lấy vợ thì lấy liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ gièm pha. 
Tôi nói rằng, nếu nghe được lời gièm pha đúng thì cũng là điều tốt, mình khỏi 
phải xét đoán lầm người. Mẹ tôi lại giảng cho tôi rằng, chín mươi phần trăm cách 
cư xử của con cái là do ảnh hưởng sinh hoạt tốt xấu của cha mẹ. Cha mẹ gieo 
vào đầu con cái thứ tư tưởng nào thì nó sẽ hành động theo lối đó. Thương mẹ, tôi 
tạm quên kinh nghiệm ghê gớm trong đời sống gia đình của bạn bè và đồng sự, 
liều thân lấy vợ cho mẹ vui lòng. Có một ông bạn bảo rằng, lại thêm một thằng 
đàn ông ngu muội đi vào vết xe đổ nghìn năm của nhân loại 

5. Tôi cưới Mai, nàng như cái bóng dịu hiền bên tôi. Tôi thấy mình tan loãng vào 
tình yêu êm đềm, và chợt nhận ra đời sống gia đình êm ái, thoải mái và hạnh 
phúc hơn nhiều lần đời sống độc thân. Không thấy gò bó tù túng trong dây ràng 
buộc của gia đình như nhiều người thường bảo. Mai lo lắng cho tôi những thứ 
cần thiết lặt vặt trong cuộc sống bình thường, bổ khuyết cho tôi những thiếu sót, 
dịu dàng an ủi tôi những khi lo buồn. Tôi nói với vợ: 
- Anh ngu quá, biết lấy vợ mà sung sướng hạnh phúc như thế này thì đâu để độc 
thân đến gần ba mươi tuổi. Uổng thật. 
Những khi chúng tôi có ý kiến trái ngược,Mai dịu dàng phân tích thiệt hơn cho 
tôi nghe rồi để cho tôi tự quyết định. Sau đó dù quyết định ấy có trái ý nàng, Mai 
cũng vui vẻ cố gắng giúp tôi hoàn thành công việc. Không như các bà khác, 
những lúc chồng làm trái ý thì các bà mong cho ông chồng thất bại để chứng tỏ ý 
kiến của bà là đúng, là hay. Mai thường nói: 
- Thuận vợ thuận chồng tát bể Ðông cũng cạn. Nếu ai cũng khăng khăng giữ ý 
của mình, thì chẳng làm nên được việc gì cả. 
Cũng có khi quyết định của tôi sai lầm, đưa đến kết quả không tốt. Những lúc 
này, Mai thường hết lời dịu dàng an ủi tôi, và cho rằng tôi không có lỗi gì cả, vì 
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ai cũng có thể sai lầm. Và Mai cho rằng nàng cũng có phần lỗi, vì chưa tận tình 
giúp tôi đầy đủ ý kiến để có quyết định đúng.Từ đó, tôi cảm thấy mình phải lắng 
nghe ý kiến của vợ nhiều hơn. Tôi nghĩ, nếu những lúc này mà Mai dằn vặt, nằng 
nặc buộc tội tôi thì chưa chắc tôi đã thấy mình lầm lỗi. Mai không như một số 
đàn bà khác, đúng hay sai cũng đổ lỗi cho chồng; và những khi chồng thất bại 
trong đời lại là cái dịp cho các bà chê bai, mai mỉa, nói những lời tàn nhẫn. 
Ngoài xã hội, có những lúc tôi vô tình hoặc thiếu may mắn, gây nên những sai 
lầm với người khác, Mai tự đứng ra, gánh vác hết trách nhiệm thay tôi. Tự ái đàn 
ông đâu cho phép tôi để vợ gánh vác trách nhiệm thay mình. Tôi thấy thương và 
quý vợ nhiều hơn. Mai bảo: 
- Chuyện nhỏ, để em gánh vác giúp, anh để tâm trí làm những việc khác ích lợi 
hơn.Tôi thầm nghĩ, tôi thì làm chi có việc lớn mà gánh vác. 

6. Những năm mới lấy nhau, tài chánh gia đình khó khăn, đắp trước bù sau hàng 
tháng. Áo quần đơn sơ, ăn uống dè sẻn. Thế mà Mai bao giờ cũng vui vẻ, chưa 
bao giờ nghe Mai than thở hoặc so sánh với các bạn bè khác. Nàng thường nói: 
- Chúng ta nghèo vật chất, nhưng giàu hạnh phúc, tinh thần thanh sạch, thế là đủ. 
Ðời sống biết đủ là đủ. 
Chính vì Mai không than thở, nên tôi thấy mình có trách nhiệm nhiều hơn về tài 
chánh gia đình. Buổi chiều về, tôi đi dạy thêm cho các lớp đêm. Ngày nghỉ, tôi 
mở lớp dạy kèm luyện thi cho từng nhóm nhỏ. Tài chánh gia đình nhờ đó mà dồi 
dào hơn, có thêm tiền, nhưng Mai không vui mà chỉ lo cho tôi thiếu sức khỏe 
sinh bệnh hoạn. Năm đó, tôi không chịu theo bè cánh với nhóm tham nhũng, 
chúng đày tôi về một tỉnh nhỏ xa xôi. Tôi buồn phiền lắm. Không đi thì không 
được, đi thì bỏ hết công chuyện làm ăn riêng tư. Mai khuyên tôi nhẫn nhịn, và 
gắng tìm vui trong hoàn cảnh mới. 
Khi chúng tôi về tỉnh nhỏ, Mai thường an ủi và nâng đỡ tinh thần tôi, đặt mua 
các thứ sách báo tôi thích, để giải trí và quên đi phần nào nỗi buồn nơi tỉnh nhỏ. 
Mai xin được việc ở một nhà dạy trẻ, để phụ thêm kinh tế gia đình.... 
Khi chạy vội về Sài Gòn vào năm 1975, chúng tôi mất tất cả, trở thành trắng tay. 
Tôi lo lắng và muộn phiền lắm, nhưng nhờ thái độ trầm tĩnh và chịu đựng của 
Mai mà tôi bớt bối rối. Trước ngày miền Nam sụp đổ, chúng tôi bàn nhau là nên 
ở hay đi. Ý Mai thì nên đi để bảo toàn tính mạng cho gia đình, khi yên ổn thì 
quay trở về cũng chẳng mất mát gì. Phần tôi thì vì yêu mến quê hương một cách 
lãng mạn, quyết ở lại, muốn cùng chia sẻ khổ đau, sống chết cùng quê hương. 
Chủ nghĩa đối với tôi không quan trọng, tôi nghĩ chính thể nào cũng thế thôi, 
cũng cùng là người Việt, cùng dòng giống tổ tiên thì việc gì mà phải bỏ chạy? 
Tôi đã lầm to. Thảm họa trùm xuống khắp miền Nam. Ðau khổ, lao tù, đói lạnh, 
đè nén, áp bức.Tôi cũng ôm gói đi tù như mọi bạn bè. Trong tù, tôi vô cùng ân 
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hận về quyết định sai lầm, để thân xác mình bị tù đày, để vợ con bơ vơ, đau khổ, 
đói rách, không vốn liếng, không tài sản. Ba tháng sau khi tôi đi tù, Mai thấy 
chồng chưa được thả về, đã xoay xở rất mau. Nàng mua áo quần cũ, cắt ra may 
thành áo quần trẻ em đem bỏ mối tại các chợ trời hè phố.  
Ðêm nào cũng may đến mười hai giờ khuya. Một mình nuôi chồng tù tội, nuôi 
con thơ dại, ngược xuôi trong cuộc đổi đời. Những năm tháng nằm tù, có nhiều 
thì giờ suy nghĩ, tôi mới sâu sắc nhận ra mình mang ơn vợ quá nhiều. Tình cảm 
nàng dành cho tôi tràn đầy dịu dàng, bao dung, âu yếm và hy sinh. Tôi biết mình 
là kẻ có phước được vợ hiền.... 

7. Khi tôi được ra tù, thể xác tiều tụy, tinh thần suy nhược, đời sống bất ổn, bị đe 
dọa thường trực. Hàng tuần bị tên công an khu vực đến thúc giục đuổi đi về vùng 
kinh tế mới, và nói lời hăm dọa. Tôi nản lòng bàn với Mai để dọn về vùng kinh 
tế mới cho yên thân. Nàng đã khôn ngoan giải thích rằng, bằng mọi giá phải bám 
vào thành phố, để sống còn và để bớt bị độc tài áp bức, bớt khốn khổ vì cái u mê 
của chế độ hành hạ. Nàng thường khuyên tôi: 
- Mình hãy xem cuộc đời này như một trò chơi không vui, đừng quá quan tâm 
đến những gì xảy ra cho mình, cho thiên hạ chung quanh. Những đau khổ mà 
mình đang chịu đựng cũng là một thứ thử thách, làm cho mình lớn thêm lên, 
trưởng thành hơn, và cứ vui với những gì nhỏ nhoi nhất có thể có trong thời gian 
này. Không xấu xa nào có thể tồn tại mãi mãi được, ánh sáng tương lai sẽ có 
ngày chiếu rọi trên quê hương. 
Mai đã an ủi, khuyên nhủ và dịu dàng dắt tôi đi qua quãng đời đau khổ trong chế 
độ lạ lùng vô nhân kỳ quái này.  
Chúng tôi bữa đói bữa no dắt nhau đi trong đời sống mịt mù của xã hội chủ nghĩa 
trá hình. Khi tôi ngỏ ý tham gia một tổ chức phục quốc chống lại chính quyền 
cộng sản trong thành phố, thì Mai đồng ý ngay. Nàng nói: 
- Chúng ta đã vất súng đầu hàng, chỉ mong được bình yên sống và góp phần xây 
dựng lại quê hương.Nhưng kẻ chiến thắng đọa đày nhân dân xuống vực thẳm. 
Không cho ai yên sống. Chính họ đã buộc chúng ta đứng dậy, cầm lại súng. Việc 
đáng làm thì phải làm. Nếu ai cũng trốn tránh cả, thì đau khổ này biết bao giờ 
dứt được? Nhưng phải thận trọng để khỏi phí thân làm việc dã tràng. 
Cùng với bạn bè cũ mới, chúng tôi tổ chức mua súng, liên lạc với các nhóm 
kháng chiến khác. Ra một tờ báo bí mật chuyền tay. Mai đã ngược xuôi giúp đỡ 
chúng tôi, mang tin tức, chuyển vận hàng hóa. Chúng tôi mơ mộng một ngày ánh 
sáng tự do chiếu rọi trên quê hương, trở lại đời sống không áp bức kẹp kềm... 
Nhưng vì một vài người trong nhóm bất cẩn, tổ chức bị đổ bể, đa số anh em bị 
bắt. 
Tôi chạy thoát được với cái áo có nhiều lỗ đạn bắn thủng bên hông. Mai nhờ 
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người nhắn tôi bình tĩnh chờ nàng sắp đặt. Nàng vay mượn và bán hết đồ đạc 
trong nhà, đóng tiền cho tôi bí mật vượt biên... Phút cuối chủ thuyền cho vợ con 
tôi cùng đi với lời hứa trả tiền sau. Tôi cám ơn Trời Phật đã xui khiến cho chúng 
tôi còn có bên nhau trong đời. Trên biển đói khát Mai nhường phần ăn uống cho 
con, cho chồng, với lý do là tôi cần sống hơn nàng, tôi có thể làm được nhiều 
việc ích lợi hơn. Nhưng theo ý tôi thì chính Mai mới xứng đáng để sống sót vì 
đời sống nàng có nhiều ý nghĩa, tốt đẹp hơn. Những ngày khó khăn nắng cháy 
cực khổ tại trại tỵ nạn, nàng giành lấy hết tất cả việc vặt vãnh như lãnh thức ăn, 
xách nước, nấu nướng, chăm sóc con cái, để cho tôi có thì giờ tham gia tiếp tay 
phụ giúp các công tác chung trong trại. Mai dặn tôi tránh xa những nơi có tranh 
giành, có chút quyền lợi, chỉ nên kê vai gánh vác những việc có ích chung mà 
không ai làm.Với khuyến khích và an ủi của vợ, tôi làm được nhiều việc hữu ích 
cho cộng đồng. Trong lúc đó, một vài anh bạn tôi tham gia việc cộng đồng mà 
như làm việc quốc cấm, bị vợ cằn nhằn, ngăn cản, mỉa mai rằng việc nhà thì 
nhác, việc chú bác thì siêng. Nhiều người than vãn về những thiếu thốn, khó 
khăn, cực khổ trong trại tỵ nạn. Mai thì khi nào cũng vui vẻ lạc quan và cho rằng 
tương lai được sống đời tự do đang rõ ràng trước mắt. Những thiếu thốn khó 
khăn trong trại tỵ nạn là đương nhiên. Ở đây cũng còn sung sướng hơn những 
ngày tháng sống với chế độ cộng sản u ám, bất trắc, chèn ép, sợ hãi. Những khi 
con tôi chê cơm, Mai nhắc nhở cho chúng những ngày khoai sắn qua bữa, những 
ngày đói khát trên biển khơi thì chúng vội vàng ăn ngon lành những chén cơm 
trong trại tỵ nạn. 

8. Chúng tôi đến Mỹ vào mùa Ðông, tuyết phủ ngút ngàn, trắng xóa cả đất trời. 
Chưa biết có thể làm gì để nuôi sống gia đình trong miền đất mới; nhưng nhờ trợ 
cấp xã hội trong thời gian đầu, đắp đổi tạm sống qua ngày. Dù không dư dả, tiền 
trợ cấp xã hội được Mai chia ra làm ba phần: hai phần ba nuôi sống gia đình với 
chi tiêu dè sẻn tiện tặn, một phần ba gởi về giúp những bạn bè đang đói khó khắc 
khoải trong lao tù, trong các vùng kinh tế mới... Hai vợ chồng dắt nhau đi tìm 
việc, không nản lòng. Tôi tìm được một chân rửa chén bát tại khách sạn Holiday 
Inn. Mai tìm được một chân làm bánh ngọt Donut. Chúng tôi tự túc được rồi.Và 
từ đó mà tiến lên, tôi tìm được công việc khác trong hãng tiện có đồng lương khá 
hơn. Chúng tôi bắt liên lạc với bạn bè xa gần, ao ước được đóng góp phần nào 
vào nỗ lực làm vơi khổ trên quê nhà. Thư của bạn bè hồi âm với lời lẽ bi quan, 
nhiều người khuyên tạm quên chuyện quê hương đi mà lo cho đời sống bản thân 
và gia đình trước đã... Nhiều đêm Mai thì thầm: 
- Chúng ta có yên lòng hưởng hạnh phúc, tự do khi cả quê hương đang chìm đắm 
trong khổ đau? Chúng ta có quên được bao nhiêu người đang kỳ vọng chúng ta 
nơi quê nhà? Liệu chúng ta có làm được gì không, hay chỉ mải mê lo cho đời 
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sống riêng tư. .. 
Chưa bao giờ tôi nghe Mai phàn nàn, sanh nạnh với tôi về công việc trong 
nhà.Chưa bao giờ nàng lên giọng sai bảo tôi hút bụi, quét nhà, rửa chén bát. Nếu 
rảnh thì tôi làm, nếu tôi bận xem những trận thể thao hấp dẫn thì thôi.  
Nhiều lúc Mai không cho tôi rửa chén bát, giành lấy mà làm, vì những lúc đó 
nàng rảnh rang. Chúng tôi cùng làm việc nhà trong tinh thần chia sẻ, không phải 
trong trách nhiệm phân chia việc nào chồng làm, việc nào vợ làm. Mai chưa bao 
giờ tranh hơn thua với chồng. Nàng quan niệm rằng, vợ chồng không cần tranh 
hơn thua nhau, hơn chồng cũng không được gì mà chỉ tổ tình yêu bị tổn thương... 
Chưa bao giờ Mai lớn tiếng hay khăng khăng quyết đoán việc gì. Khi nào cũng 
dịu dàng thảo luận và sẵn sàng chờ lúc thuận tiện để thuyết phục thêm. Tôi đã 
nghe thấy vợ nhiều người bạn, sẵn sàng xẵng tiếng với chồng, mở miệng ra là 
nói nặng lời, nói điều chua chát khó nghe; và tôi biết mình may mắn có vợ hiền... 
Những lúc tôi gặp khó khăn ngoài xã hội, mang bực bội và cái không vui về 
nhà, Mai thường khuyên tôi rằng: 
- Mục tiêu tối thượng của đời người là đi tìm hạnh phúc. Ði làm kiếm tiền cũng 
chỉ để mua hạnh phúc. Hạnh phúc đích thực của cuộc sống là gia đình vui vẻ, ấm 
êm và dễ chịu. Không tội chi đem cái khó khăn bực bội của bên ngoài về nhà cho 
mất vui, mà phí phạm ngày tháng yên ấm của gia đình. Dù giàu sang danh vọng 
đến mấy mà gia đình thiếu hạnh phúc thì đời không còn ý nghĩa gì.Thế là tôi tìm 
được nguồn vui và yên tĩnh tâm hồn... 

9. Nhiều khi nằm bên nhau, tôi hỏi Mai: 
- Sao hơn mười mấy năm sống bên nhau, chưa bao giờ em làm cho anh buồn 
lòng, chưa bao giờ em làm cho anh phải nổi giận. Em có khi nào buồn giận anh 
không? 
Nàng nói: 
- Sách dạy cho em biết rằng, người cho thì được nhiều hạnh phúc hơn người 
nhận. Không cầu thì sẽ được, không đòi thì sẽ có. Biết vui với cái tương đối mà 
mình đang có thì trở thành kẻ sung sướng nhất trong đời. Cho đi tình thương 
chân thành thì được nhận lại bằng tình thương. Nhiều người đàn bà đòi hỏi ở 
chồng quá đáng, ngoài khả năng của chồng. Bao nhiêu cũng không thỏa mãn cả. 
Họ không nhìn thấy sự hy sinh của người khác, chỉ cố bươi móc lỗi lầm cỏn con 
của chồng để mà trách móc, giận hờn. Làm thế không có lợi gì cả, mà chỉ là cách 
phá hoại hạnh phúc gia đình hữu hiệu nhất. 
Tôi thành thực mà nói rằng đã học được rất nhiều điều tốt của vợ tôi. Nàng càng 
dịu dàng, càng thu mình nhỏ lại thì tôi càng thương yêu trang trải bù đắp cho vợ 
nhiều hơn. Mỗi khi đi làm về, thấy nét mặt tươi vui hân hoan của vợ, bao nhiêu 
mệt nhọc bực bội trong ngày đều tiêu tan. Khi tôi phạm phải lỗi lầm, hành động 
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sai quấy, vợ tôi thường an ủi rằng mình là con người chứ đâu phải là thần thánh 
chi mà không có sai lầm. Ðừng buồn, cái thiệt hại này cũng là bài học tốt về sau. 
Những an ủi, khuyến khích tinh thần của vợ làm cho đời sống tôi nhẹ nhàng, êm 
ái, thư giãn, không bị dồn ép, không bị áp lực cuộc sống, không có căng thẳng 
gia đình như nhiều bạn bè khác. Trên bước đường tha hương, một lần vợ chồng 
Tuân-Lam ghé thăm chúng tôi. Tuân là bạn cũ, Lam là người xưa.Vợ tôi biết rõ 
mối tình cũ giữa tôi và Lam, nhưng nàng tin chồng, và rất lịch sự, vồn vã đón 
tiếp họ hết lòng. Có lẽ Mai cũng biết chuyện xưa của chúng tôi đã nguội lạnh từ 
lâu, chẳng ai còn tiếc thương chi. Tuân vẫn hiền lành phúc hậu như xưa, nét mặt 
chịu đựng. Ðêm khuya tôi vẳng nghe tiếng Lam đay nghiến dằn vặt chồng ở 
phòng bên cạnh, nói những lời thiếu lễ độ. Về sau, mỗi lần nghĩ đến Lam, lòng 
tôi phơi phới vì may mắn, cuộc đời không phải gắn liền với một người đàn bà 
như Lam. Tôi biết ơn mẹ nhiều hơn. Kinh nghiệm sống của mẹ đã giúp cho cuộc 
đời tôi có hạnh phúc hơn. Và tôi biết thương yêu, nể trọng vợ hơn nhiều. 

10. Một chị bạn gia đình không được hạnh phúc, hỏi vợ tôi bí quyết để được 
chồng thương yêu nể nang. Mai cười mà nói: 
- Không có bí quyết nào cả. Chỉ có câu chuyện sau đây, tôi thuộc nằm lòng từ 
thời còn đi học. Chuyện ở trong sách tập đọc của Pháp. Chuyện rằng: Có một 
anh nông dân đem bò ra chợ tỉnh bán. Suốt ngày không bán được phải dẫn bò về. 
Ðường xa mệt nhọc, con bò trở chứng không chịu đi. Có người gạ đổi con bò lấy 
con ngựa hồng tung tăng.  
Anh tưởng được ngựa sẽ thong thả dong cương ra về, nhưng con ngựa lạ chủ 
không chịu cho anh cưỡi và cũng trì kéo dằng dai. Một người khác dẫn con heo 
nái ngoan ngoãn đi qua, gạ đổi heo lấy ngựa, anh đổi liền. Ðường xa mệt nhọc, 
con heo cũng nằm ì không chịu đi, bí quá, anh đổi heo lấy một con dê nái. Con 
dê càng cứng đầu khủng khiếp, anh vật lộn với dê phờ phạc. Ðêm đã tối mịt mù, 
một hành khách đề nghị đổi dê lấy một con gà trống lớn.  
Vừa đói, vừa khát, vừa mệt, anh ôm con gà vào quán đổi lấy bữa cơm. Thế là 
một bữa ăn trả giá bằng một con bò.  
Ăn xong, anh nông phu thong thả ra về, vừa đi vừa ca hát khỏe khoắn. Khi về 
đầu làng có bạn quen hỏi đi đâu mà về khuya thế. Anh kể chuyện đi bán bò, và 
đổi con gà lấy bữa cơm. Người bạn hết hồn, khuyên anh khoan về nhà mà bà vợ 
nổi cơn tam bành lên, không khéo vợ chồng xô xát gây ra án mạng. Anh nông 
dân bảo rằng, chắc vợ anh cũng thấy việc làm của anh là có lý. Người bạn ức 
quá, đánh cá một con bò, nếu chị vợ mà không gây gổ thì anh nông dân sẽ được 
một con bò; còn ngược lại, phải mất lại một con bò khác. Người bạn đi theo núp 
bên ngoài nghe cuộc đối thoại của vợ chồng anh nông dân. Chị vợ hỏi anh, đã ăn 
gì chưa, đi đường có mệt lắm không, bò bán có được giá không? Anh đáp rằng 
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đã ăn rồi, con bò không bán được mà trên đường về nó không chịu đi nên đã đổi 
con bò lấy con ngựa rồi. Chị vợ nói rằng, có con ngựa cũng tốt, nó sẽ kéo xe, 
giúp mình di chuyển mau chóng hơn. Anh chồng cho biết con ngựa không chịu 
cho anh cưỡi nên đã đổi lấy con heo nái. Chị vợ cũng tán thành ngay và còn dự 
trù con heo mùa sau sẽ sinh ra một bầy heo khác, rất có lợi. Anh chồng cho biết 
thêm, con heo cũng trở chứng không chịu đi nên đổi lấy một con dê cái. Chị vợ 
tiếp liền, là con dê cũng rất có lợi, từ nay mỗi sáng gia đình sẽ có sữa dê mà 
uống. Anh chồng lắc đầu và cho biết đã đổi con dê ương ngạnh lấy con gà trống 
lớn. Chị vợ anh nông phu tiếp rằng, có con gà cũng tốt, mỗi sáng nghe nó gáy 
cũng vui tai. Anh chồng bảo là buổi sáng ra đi không đem tiền theo, đói quá, đã 
vào quán đổi con gà lấy bữa cơm. Nghe xong, chị vợ anh nông phu đến quàng 
hai tay, ôm vai chồng và nói rằng, anh làm như thế là phải. Lấy của che thân, chứ 
đừng lấy thân che của. Ði cả ngày mệt nhọc đói khát, không ăn chịu sao nổi. Em 
đã để sẵn khăn, múc sẵn nước, anh đi tắm cho khỏe.  

Mai kết luận rằng: “Muốn được chồng thương cũng rất dễ, đừng bao giờ tranh 
hơn thua với chồng,việc gì đã lỡ thì cho qua luôn,vui vẻ chấp nhận,và dịu dàng, 
nhường nhịn chồng là yếu tố căn bản để được chồng thương.” 

11. Ngoài song thân ra, người tôi biết ơn nhiều nhất là vợ tôi. Ðời sống tôi có ý 
nghĩa hơn, sung sướng hơn, hạnh phúc hơn nhờ vợ khôn ngoan dịu dàng. Nhiều 
đêm thức giấc tôi nhẹ hôn lên mắt vợ, thầm so sánh tấm lòng hiền chân của vợ 
với trái tim của một vị nữ thánh. Phần nàng, thì luôn luôn: “Em chỉ muốn làm cái 
bóng nhỏ và âm thầm bên đời anh thôi.” 
Mai chưa hề đọc thánh kinh, nhưng nàng đã biết chọn chỗ ngồi thấp nhất để 
được nâng lên cao nhất trong lòng chồng con. 

Tràm Cà Mâu 
 

  
 
 

 
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 

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 
 

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 
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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 


