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Kính chúc cha Quản Nhiệm 
và quý ông bà an chị em  

mùa lễ Phục Sinh tràn đầy ơn thánh. 
Nguyện ước mỗi người chúng ta cảm 
nghiệm được “tuần thánh cuộc đời” 
gắn liền với mầu nhiệm khổ nạn và 

phục sinh của Chúa Kitô 
để chúng ta trở nên giống Chúa Kitô 

hơn:  
biết yêu thươngnhiều hơn và tha thứ 

nhiều hơn! 
 

Chân thành kính chúc. 
BMV CĐ ĐMLV 
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TIN MỪNG CN PHỤC SINH 
Ga 20, 1-9 
"Người phải sống lại từ cõi chết". 
Ngày đầu tuần, Maria Mađalêna đi ra mồ từ sáng sớm khi trời còn tối và bà thấy 
tảng đá đã được lăn ra khỏi mồ, bà liền chạy về tìm Simon-Phêrô và người môn 
đệ kia được Chúa Giêsu yêu mến, bà nói với các ông rằng: "Người ta đã lấy xác 
Thầy khỏi mồ, và chúng tôi không biết người ta đã để Thầy ở đâu". Phêrô và 
môn đệ kia ra đi đến mồ. Cả hai cùng chạy, nhưng môn đệ kia chạy nhanh hơn 
Phêrô, và đến mồ trước. Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó, nhưng 
ông không vào trong. Vậy Simon-Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ 
và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đầu Người trước đây, khăn 
này không để lẫn với dây băng, nhưng cuộn lại để riêng một chỗ. Bấy giờ môn 
đệ kia mới vào, dù ông đã tới mồ trước. Ông thấy và ông tin, vì chưng các ông 
còn chưa hiểu rằng, theo Kinh Thánh, thì Người phải sống lại từ cõi chết. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Kỷ nguyên cứu rỗi   

(Trích trong 'Như Thầy Đã Yêu') 

Một bề trên tu viện Công Giáo đến tìm một ẩn sĩ Ấn Giáo tại chân núi Hy Mã 
Lạp Sơn. Ông lo âu trình bày về tình trạng bi đát của tu viện. Trước kia tu viện 
này là một trung tâm thu hút nhiều khách hành hương. Nhà thờ lúc nào cũng 
vang tiếng hát của giáo dân khắp nơi tuôn đến. Nhà dòng không còn chỗ nhận 
thêm người xin gia nhập. Thế mà bây giờ tu viện chẳng khác nào một ngôi chùa 
hoang phế. Nhà thờ vắng lặng. Tu sĩ thì leo teo mấy người. Cuộc sống thật là 
buồn tẻ. Vị bề trên hỏi tu sĩ Ấn Giáo cho biết nguyên nhân nào hay lỗi lầm nào 
đã đưa tu viện tới tình trạng trên đây. Tu sĩ Ấn Giáo ôn tồn bảo: Tội của cộng 
đoàn đó là tội vô tình. Và ông giải thích: Đấng Cứu Thế đã cải trang thành một 
người trong quý vị, nhưng quý vị không nhận ra Người. 
Từ đó, mọi người đối xử với nhau như với Đấng Cứu Thế. Chẳng bao lâu bầu 
khí yêu thương huynh đệ thắm thiết, sức sống mới nảy sinh, và niềm vui tràn 
ngập tu viện. Khắp nơi người ta lại tìm đến tu viện tĩnh tâm, cầu nguyện. Nhiều 
bạn trẻ lại đến xin gia nhập cộng đoàn tu viện . 
"Sao các bà lại tìm người sống giữa kẻ chết? Người không còn đây nữa, nhưng 
đã chỗi dậy rồi" (Lc 23,5-6). Buổi sáng Phục Sinh đầu tiên, Đức Giêsu đã vinh 
thắng ra khỏi mộ tối, để mở đầu cho một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu rỗi. 
Người đã hiện ra với Mađalêna, với Phêrô, với hai môn đệ trên đường Emmau, 
với các môn đệ đang tập họp trong nhà cửa đóng kín, trên bờ biển Tibêria. Và 
Người vẫn còn hiện diện giữa chúng ta, những kẻ tin vào Người, ở mọi nơi, 
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trong mọi thời đại. Đó là một Tin vui không chỉ cho thành Giêrusalem mà còn 
cho toàn thế giới. 
Tin vui chính là Đức Giêsu Phục Sinh, ánh sáng rạng ngời đã xóa tan bóng tối 
của tử thần và tội lỗi, để dẫn đưa con người bước vào miền ánh sáng sự sống. 
Tin vui chính là Đức Giêsu Phục Sinh luôn hiện diện giữa những kẻ tin Người 
sống lại, để mang lại cho họ niềm vui và an bình trong cuộc sống mới. 
Nếu ngôi mộ tối đã không thể giam giữ Đức Giêsu Phục Sinh, và xiềng xích của 
sự chết đã bị Người bẻ gẫy, thì không còn gì có thể tiêu diệt chúng ta được. 
Thánh Phaolô viết: "Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải 
chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?" (Rm 
8,35). Vì thế, Sống niềm vui Phục Sinh chính là chết đi cho tội lỗi để sống lại với 
Chúa trong đời sống mới, đời sống Phục Sinh. 
Sống niềm vui Phục Sinh chính là tin rằng Chúa đã sống lại và đã cứu thoát 
chúng ta khỏi vòng tội lỗi, nên chúng ta hãy đặt niềm tin và hy vọng nơi Người. 
Sống niềm vui Phục Sinh chính là sống vui tươi, an bình và yêu thương trong sự 
hiện diện của Đức Giêsu Phục Sinh. 
Cộng đoàn tu viện trong câu chuyện kể trên chỉ tìm được bầu không khí yêu 
thương và niềm vui huynh đệ khi mà mọi người nhận ra Đấng Cứu Thế đang ở 
giữa họ, trong người anh em. 

SỐNG ĐẠO 
NGƯỜI ĐÓ GIỐNG NHƯ TÔI 
Trong thế chiến thứ hai, năm 1941, có một vị linh mục bị giam trong trại tập 
trung dành cho người gốc Do-thái. Như bao người khác, cha cũng bị hành hạ và 
ngược đãi đến tàn tệ, còn hơn cả đối với súc vật. Thế nhưng ngài lại vẫn luôn vui 
vẻ tìm cách giúp đỡ các tù nhân đồng cảnh ngộ đang rơi vào tâm trạng khủng 
hoảng tuyệt vọng. Cha xin cai tù cho được đi lao động thay những người đau 
yếu. Ngài nhường khẩu phần bánh mì ít ỏi của mình cho những người thiếu ăn 
hơn. Đối với kẻ rách rưới, ngài chia sẻ cho họ chiếc áo cũ nhưng còn tương đối 
lành lặn... Trong hoàn cảnh đầy hiểm nguy, cha vẫn lặng lẽ dấu kín lý lịch của 
bản thân là một người Công giáo, hơn thế nữa, lại còn là một linh mục. Chỉ có 
một vài người rất thân thiết mới biết rõ ngài là ai... 
Trong số những người được cha giúp đỡ, có một cậu thiếu niên. Trước đây cậu ta 
vốn lớn lên ở đầu đường xó chợ, không tin bất cứ ai, ngang bướng, chuyên trộm 
cắp để bán lấy tiền độ nhật. Đến khi phải vào tù, cậu cũng luôn cướp giựt, quấy 
nhiễu mọi người. Vị linh mục khả ái đã từng bước một tìm cách gần gũi cậu ta, 
trò chuyện, giúp đỡ, khuyên răn, và cuối cùng đã hoán cải được tâm hồn tưởng 
đã hóa ra chai đá của cậu. Dù vậy, ngài thấy cũng chưa đến lúc nói với cậu ta về 
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Thiên Chúa... 
Thế rồi, một hôm, cha được tin mình phải chuyển đi gấp đến trại Auschwitz, một 
trại tập trung mà ai nghe đến tên cũng kinh hoàng khiếp hãi vì đó là nơi hủy diệt 
với những hầm hơi ngạt và lò thiêu xác. Ngài cố giữ bình tĩnh, vội vã chia tay 
mọi người. Đến trước mặt cậu thiếu niên vừa mới quyết định hoàn lương, ngài 
rất muốn giúp em hiểu biết về Chúa, tin Chúa và theo Chúa. 
Cha nhìn thẳng vào mắt cậu, nhỏ nhẹ hỏi: 
 “Này cháu thân yêu của bác, cháu có muốn tin vào một người tên là Giê-su 
không?”  
Cậu thiếu niên đứng thẳng người lên, trả lời cha bằng một câu hỏi chân thành:  
“Nhưng thưa bác, ông Giê-su là ai để cháu có thể tin?"  
Biết mình không còn thời gian để cắt nghĩa Kinh Thánh và giới thiệu chi tiết về 
Đức Giê-su, cha yên lặng một chút, ngẫm nghĩ rồi buột miệng nói với cậu thiếu 
niên:  
“Người đó giống như bác!”  
Cậu ta đăm đăm nhìn ngài rồi khẳng khái tuyên xưng:  
“Vâng, nếu ông Giê-su ấy là một người giống như bác, thì cháu tin!” 
Sau thế chiến, người ta không còn gặp lại vị linh mục già ấy nữa, nhưng chắc 
chắn một điều là: câu truyện này được một người sống sót qua các trại tập trung 
thuật lại như một chứng từ sống động, người ấy chính là cậu thiếu niên năm xưa, 
một người tân tòng Công giáo đạo hạnh...  
Lạy Chúa Giêsu, uớc chi cuộc sống của mỗi người chúng con dù là linh mục hay 
giáo dân, dù ở trong tù hay giữa chợ đời, dù sống với tư bản hay cộng sản, đều 
trở thành một chứng nhân sống động của Chúa Giêsu Kitô như vị linh mục trong 
trại tù của Đức năm xưa. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha viếng thăm và cử hành Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần 
Thánh cho các tù nhân thiếu niên 
ROMA (SD 28-3-2013) - Lúc 5 giờ 30 chiều 28-3-2013, Đức Thánh Cha 
Phanxicô đã đến viếng thăm và cử hành Thánh lễ chiều Thứ Năm Tuần Thánh 
cho các tù nhân thiếu niên ở nhà tù Casal del Marmo ở Roma. 
Nhà tù này cách Vatican khoảng 8 km và hiện có 46 thiếu niên, 35 nam và 11 nữ, 
đang được cải huấn. Xét về quốc tịch, các em gồm 8 người Ý và 38 người nước 
ngoài, phần lớn là người Bắc Phi và Slave. 
Linh hoạt Thánh lễ do các thiện nguyện viên giúp tại nhà tù và thành viên Phong 
trào Canh tân trong Thánh Linh. Các bài đọc và lời nguyện giáo dân do các thiếu 
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niêm đảm trách. 
Thánh lễ thật đơn sơ, theo ý muốn của Đức Thánh Cha. Đồng tế với ngài có Đức 
Hồng y Agostino Vallini, Giám quản Roma, Đức Tổng Giám mục Angelo 
Becciu, Phụ tá Quốc vụ khanh Toà Thánh, và Cha Gaetano Greco, Tuyên uý nhà 
tù Thiếu niên, Đức ông Xuareb, người Malta, bí thư riêng của Đức Thánh Cha. 
Ngoài ra có 2 phó tế hiện diện. 
Trong số đại diện chính quyền, có bà Bộ trưởng Tư pháp Paola Severino, và bà 
Caterina Chinnici, Giám đốc Phân bộ Công lý Thiếu niên, và Chỉ huy trưởng 
Cảnh sát Nhà tù ở địa phương. 
Vì là nhà tù thiếu niên, nên các ký giả truyền hình không được phép quay phim. 

Trong thánh lễ, Đức Thánh Cha rửa chân cho 12 thiếu 
niên thuộc các quốc tịch và tôn giáo khác nhau: 10 nam 
và 2 nữ, trong đó cũng có 1 thiếu nữ Hồi giáo. 
Trong bài giảng ứng khẩu đơn sơ và ngắn gọn, Đức 
Thánh Cha nói: 
"Thật là một cử chỉ cảm động. Chúa Giêsu rửa chân cho 
các môn đệ. Phêrô không hiểu gì và từ khước. Nhưng 
Chúa Giêsu giải thích cho ông. Chúa Giêsu là Thiên 
Chúa mà làm điều đó! Và chính Ngài giải thích cho các 
môn đệ: "Các con có hiểu điều Thầy làm cho các con 
không? Các con gọi Thầy là Thầy và là Chúa, và các 
con nói đúng, vì Thầy là như vậy. Vậy nếu là Thầy và là 

Chúa mà Thầy rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. 
Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng làm như Thầy đã làm." Đó là 
gương của Chúa: Ngài là người quan trọng nhất, mà rửa chân, vì người nào cao 
trọng nhất trong chúng ta, phải phục vụ người khác. Đó là là một biểu tượng, 
một dấu hiệu. Rửa chân có nghĩa là "tôi là người phục vụ cho anh". Và cả chúng 
ta, không phải là chúng ta phải rửa chân mỗi ngày cho nhau, nhưng điều ấy có 
nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta phải giúp đỡ nhau. Nhiều khi ta bực mình với 
người khác, nhưng hãy bỏ qua, và nếu người khác xin bạn giúp, thì hãy làm. Hãy 
giúp đỡ nhau: đó là điều Chúa Giêsu dạy chúng ta và đó là điều tôi làm, và tôi 
làm hết lòng, vì đó là bổn phận của tôi. Trong tư cách là linh mục và như là 
giám mục, tôi phải phục vụ các bạn. Nhưng đó là một ý nghĩa đến với tôi từ con 
tim: tôi yêu mến điều đó và tôi làm vì Chúa đã dạy tôi làm. Và cả các bạn: hãy 
giúp đỡ nhau, khi làm như thế, chúng ta làm điều thiện. Bây giờ chúng ta cử 
hành nghi thức rửa chân, và chúng ta nghĩ: mỗi người chúng ta nghĩ: Tôi có 
thực sự sẵn sàng, phục vụ, giúp đỡ người khác hay không? Chúng ta hãy nghĩ 
điều đó thôi. Chúng ta hãy nghĩ rằng dấu hiệu này là một sự âu yếm mà Chúa 
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Giêsu đã làm, vì Chúa Giêsu đã đến để làm điều đó, để phục vụ, để giúp đỡ 
chúng ta." 
Trong cuộc viếng thăm, các bạn trẻ tù nhân trao tặng Đức Thánh Cha một Thánh 
giá bằng gỗ và một bàn quỳ cũng bằng gỗ cho chính họ làm trong xưởng thủ 
công của trại tù. Về phần Đức Thánh Cha, ngài tặng cho mọi bạn trẻ trứng sôcôla 
và bánh chim bồ câu, vốn là những món truyền thống trong Mùa Phục Sinh. 
Khi Đức Thánh Cha đến gần nhà tù, dọc đường có rất đông người đứng chào đón 
ngài. 

G. Trần Đức Anh OP 

Cuộc Gặp Gỡ Giữa ĐGH Phan-xi-cô và Đức Benedict XVI: “Một 
Khoảnh Khắc Hiệp Thông Sâu Xa” 

  

Trưa ngày 23-3-2013, lúc 12g00, ĐGH PHAN 
XI-CÔ đã khởi hành từ Vatican đến Castel 
Gandolfo để thăm hỏi và dùng cơm trưa với vị 
tiền nhiệm của mình, Đức BENEDICT XVI. Nói 
về cuộc gặp này, Cha Lombardi, Giám Đốc 
Phòng Báo Chí Toà Thánh, hé lộ cho biết một vài 
chi tiết liên quan đến “cuộc gặp lịch sử” giữa 

ĐGH Phan-xi-cô và Đức Benedict XVI. Cuộc gặp giữa hai người hẳn là “một 
khoảnh khắc hiệp thông sâu xa”.  
Chiếc trực thăng vừa hạ cánh trên bãi đáp của Castel Gandolfo, lúc 12g15′, liền 
khi đó thì chiến xe hơi chở Đức Benedict XVI tiến tới gần cầu thang xuống của 
trực thăng. Khi ĐTC Phan-xi-cô vừa bước xuống khỏi trực thăng, thì Đức 
Benedict XVI đã tiến tới ngài, và hai người đã ôm lấy nhau bằng một cái ôm thật 
cảm động. 
Sau đó là màn chào hỏi ngắn của những người cùng tháp tùng từ 2 phía. Tất cả 
cùng lên xe, ĐTC Phan-xi-cô ngồi sau phải (chỗ dành riêng cho ĐTC), và Đức 
Benedict XVI ngồi cạnh bên. Đức TGM Georg Gänswein, Quản gia Nhà Giáo 
Hoàng cũng được ngồi cùng xe. Chiếc xe chở họ tới thang máy của khu nhà, và 
họ đã đi lên khu nhà nghỉ. Việc đầu tiên là họ đi vào nhà nguyện và cùng cầu 
nguyện với nhau. 
Trong nhà nguyện, Đức Benedict đã nhường chỗ danh dự cho ĐGH Phan-xi-cô, 
tuy nhiên ĐTC Phan-xi-cô đã nói: “chúng ta là anh em!” và ĐTC muốn cả hai 
cùng quỳ bên nhau trên cùng một băng ghế. Sau một phút cầu nguyện ngắn, cả 
hai người đi vào thư viện riêng để bắt đầu cuộc thoại với nhau, lúc 12g30′. Thư 
viện này là nơi mà ĐGH thường tiếp các vị khách quan trọng trong thời gian 
nghỉ hè tại Castel Gandolfo. 
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ĐTC Phan-xi-cô mang theo một icon nhỏ “Đức Bà Khiêm Hạ” (“Madonna 
dell’umiltà”) để biếu cho Đức Benedict XVI. Họ cùng đàm luận với nhau đến 
13g15′, và như thế là cuộc thoại kéo dài 45 phút. Như đã có lần nói trước đây, 
Đức Benedict XVI trong trang phục đơn sơ: áo chùng trắng, không có áo choàng 
Giáo Hoàng và không đeo nhẫn Giáo Hoàng. Đấy cũng là hai chi tiết mà ĐTC 
Phan-xi-cô đang đeo-khoác, và cũng là những dấu hiệu giúp nhận ra Đức Phan-
xi-cô là Giáo Hoàng đương kim, và vị kia là nguyên Giáo Hoàng. 
Cả hai vị Bí thư riêng là Georg Gänswein và Xuereb phải đợi ở ngoài để được 
dùng cơm chung với các ngài. Thế nên cuộc thoại giữa Đức Benedict XVI và 
ĐTC Phan-xi-cô trong thư viện có thể nói là hoàn toàn bảo mật và có tính riêng 
tư. 
Sau giờ cơm trưa, Đức Benedict XVI cùng đi với ĐTC Phan-xi-cô ra tận bãi đáp 
trực thăng, để tiễn ĐTC về lại Vatican. Chúng ta cần biết rằng, đây không phải là 
cuộc gặp đầu tiên giữa 2 vị, ĐTC Phan-xi-cô và Đức Benedict XVI, mà là cuộc 
gặp diện-đối-diện đầu tiên giữa hai người. ĐTC Phan-xi-cô đã nhiều lần nhắc 
đến vị tiền nhiệm trong các diễn từ của mình, và đặc biệt là trong suốt thời gian 
xuất hiện lần đầu tiên trước Dân Chúa với tư cách là Giáo Hoàng thứ 266. Và 
sau đó, ĐTC Phan-xi-cô đã hai lần gọi điện thoại cá nhân cho Đức Benedict 
XVI: một lần vào đêm ngài đắc cử Giáo Hoàng, và lần khác vào dịp lễ kính 
Thánh Giu-se. 
Do đó, phải nói là giữa họ đã có cuộc thoại diễn ra trước đó, cho dầu chưa phải 
là cuộc gặp gỡ trực tiếp mặt đối mặt như lần này. Chúng ta cũng nhớ rằng Đức 
Benedict XVI cũng đã công bố rõ trước Hội Nghị Hồng Y hôm 12-2 rằng là ngài 
sẽ tùng phục và vâng lời vô điều kiện đối với vị Tân Giáo Hoàng. Chắc chắn 
buổi gặp trưa hôm nay là một khoảnh khắc hiệp thông thăng hoa và sâu lắng. Nó 
phải chăng là một cơ hội để Đức Benedict XVI làm mới lại hành vi tùng phục và 
vâng lời của mình đối với vị Đại Diện Chúa Ki-tô trên trần gian, và trong cuộc 
gặp gỡ này chúng ta cũng chắc một điều là ĐTC Phan-xi-cô làm mới lại lòng biết 
ơn của mình, cũng như lòng biết ơn của Giáo Hội đối với sứ vụ Giáo Hoàng của 
Đức Benedict XVI. 

Thái Hiệp 

Hai Đức Giáo Hoàng Chung Một Bàn 
Quỳ 
Từ ngày Đức Thánh Cha Phanxicô được bầu 
chọn và nhận danh hiệu Phanxicô người ta 
đã đếm được khá nhiều “lần đầu”. Hôm thứ 
Bảy lại thêm một chuỗi “lần đầu”: Lần đầu 
Giáo Hoàng hồi hưu đón Giáo Hoàng đương 
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kim ở chân máy bay trực thăng, lần đầu hai Giáo Hoàng ôm hôn nhau, lần đầu 
hai Giáo Hoàng chung một bàn quỳ trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể trong Nhà 
Tạm, lần đầu hai Giáo Hoàng ngồi nói chuyện với nhau, lần đầu hai Giáo Hoàng 
ngồi ăn với nhau… Trong cái chuỗi “lần đầu” này điều lý thú nhất là hai vị Giáo 
Hoàng chung một bàn quỳ trước Nhà Tạm. 
Sau khi cùng nhau từ bãi đáp trực thăng vào nhà, hai vị đã vào thẳng nhà nguyện 
viếng Chúa Giêsu Thánh Thể, “trung tâm quy chiếu của Hội Thánh”. Đức Tân 
Giáo Hoàng đã không chịu quỳ ở bàn quỳ dọn riêng cho ngài, nhưng vào quỳ 
chung một bàn qùy với Đức Benedict XVI. 
Bài giảng đầu tiên trong thánh lễ với các Hồng Y ngày 14/3, Đức Phanxicô đã 
nói thật thẳng thắn khi trích lời của Léon Bloy: “Ai không cầu nguyện với Chúa 
thì cầu với thằng quỷ”. Rồi thêm: “Ai không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì 
tuyên xưng tính trần tục của thằng quỷ”. 
Trong khi những kẻ tuyên xưng tính trần tục vẫn chưa ngớt bàn tán về nhưng vấn 
đề của Vatican, về chuyện có thể có xung đột giữa hai Giáo Hoàng, thì Hai Đức 
Giáo Hoàng trả lời bằng cách quỳ chung một bàn quỳ. 
Trong buổi tiếp kiến chung cuối cùng, Đức Đức Benedict XVI đã tuyên bố: “Tôi 
không trở về một cuộc sống riêng tư… Tôi không rời bỏ thánh giá, nhưng tôi ở 
lại bằng một cách thức mới bên Chúa chịu đóng đinh. Tôi không còn mang 
quyền hành của nhiệm vụ để cai quản Hội Thánh, nhưng tôi tiếp tục phục vụ 
bằng cầu nguyện, có thể nói là ở trong khuôn viên Đền Thánh Phêrô. 
Thánh Benedict mà tôi mang tên khi làm Giáo Hoàng, sẽ là tấm gương lớn cho 
tôi trong việc này. Ngài đã tỏ cho chúng ta thấy con đường để sống một đời hoàn 
toàn dành cho công việc của Thiên Chúa, dù hoạt động hay thụ động.” 
Thế là chúng ta có một Giáo Hoàng Phanxicô hoạt động cai quản Hội Thánh với 
tinh thần đơn sơ, khiêm tốn và khó nghèo của thánh Phanxicô, và một Giáo 
Hoàng Benedict hồi hưu tự giam mình trong khuôn viên Đền Thánh Phêrô, ở lại 
bên Chúa Chịu Đóng Đinh để cầu nguyện cho Hội Thánh theo tinh thần thánh 
Benedict. 
Trong thế giới ngày hôm nay và ngay trong lòng Hội Thánh, có quá nhiều kẻ 
tuyên xưng tính trần tục, nên Xa-tan vùng vẫy như múa gậy vườn hoang, phải 
chăng cũng vì thiếu cầu nguyện? 
Trên Núi Ô-liu, Chúa Giêsu hai lần bảo các môn đệ: “Anh em hãy cầu nguyện để 
khỏi sa chước cám dỗ”. Nhưng các ông buồn thành ra buồn ngủ, ngủ cho quên 
buồn. Khi người ta đến bắt Chúa Giêsu thì các ông chỉ còn là những kẻ đứng 
chung với những kẻ đến bắt Chúa. Rồi tất cả chạy trốn. Ông Phêrô muốn chứng 
tỏ mình gan dạ trung thành, vô sân dinh Thượng Tế ngồi vào giữa đám thuộc hạ 
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vừa bắt Chúa Giêsu giải về đó. Rốt cuộc ông chối Chúa nhanh hơn gà gáy. Tất cả 
đều do các ông đã không cầu nguyện theo như Chúa căn dặn. (x.Lc 22,28-43). 
Hôm nay chúng ta có thể tin tưởng nhìn về tương lai của Hội Thánh, vì hai Giáo 
Hoàng cùng cầu nguyện sẽ kéo theo toàn thể Hội Thanh cùng cầu nguyện. 

L.m. Nguyễn Công Đoan, S.J.    

Câu Chuyện Về Danh Hiệu Phan-xi-cô Do Chính ĐTC Phan-xi-cô Kể 
Ngay phần mở đầu của diễn từ trước giới truyền thông hôm 17-3, ĐTC Phan-xi-
cô đã nhấn mạnh: “Chúa Ki-tô mới là trung tâm của Hội Thánh chứ không phải 
người kế vị thánh Phê-rô… Chúa Ki-tô mới là trung tâm, là điểm quy chiếu nền 
tảng, là trái tim của Hội Thánh”. 
Để trả lời thắc mắc về danh hiệu Phan-xi-cô, ngài không giải thích trực tiếp, 
nhưng kể lại hồi niệm về những khoảnh khắc cuối cùng trong cuộc bầu cử, về 
chính khoảnh khắc cái tên Phan-xi-cô nảy sinh trong lòng ngài. 
“Trong cuộc bầu cử, người ngồi bên cạnh tôi là Đức Hồng Y Claudio Hummes, 
“một người bạn lớn, một người bạn lớn” (1), khi tình hình đã trở nên hơi nguy 
hiểm, ngài trấn an tôi. Rồi khi số phiếu đã lên tới hai phần ba, tràng pháo tay 
thường lệ đã trổi lên vì Mật Nghị đã bầu được Giáo Hoàng, Đức Hồng 
Y Hummes ôm lấy tôi, hôn tôi và nói: “Đừng quên người nghèo”. Và hai chữ 
“người nghèo” đã nhập cuộc ở đây. Rồi bỗng nhiên sự liên hệ tới người nghèo 
làm tôi nghĩ tới thánh Phan-xi-cô At-xi-di. Rồi tôi nghĩ tới chiến tranh, trong khi 
việc kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục cho tới hết các phiếu. Và Phan-xi-cô là người 
của hòa bình. Và như thế cái tên Phan-xi-cô đã đi vào lòng tôi: Phan-xi-cô At-xi-
di. Đối với tôi, ngài là người của khó nghèo, người của hòa bình, người yêu mến 
và giữ gìn thọ tạo; ngày nay chúng ta cũng đang có mối tương quan không tốt 
lắm với thọ tạo phải không? Phan-xi-cô là vị thánh gợi nhắc cho chúng ta cái 
tinh thần của hòa bình, của khó nghèo… Ôi, tôi mong muốn biết bao có được 
một Hội Thánh nghèo và vì người nghèo… 
 
Đại chủng viện Thánh Giuse SG kỷ niệm 150 năm thành lập 
“Linh mục hiện hữu và hoạt động để loan báo Tin Mừng cho thế giới và để xây 
dựng Giáo hội nhân danh Đức Kitô là Đầu và Mục Tử”.  
Ngày 7.3.2013, trong bầu khí hân hoan vui mừng, khoảng 600 anh em Linh mục 
thuộc 9 khóa gần nhất đã được thụ huấn tại ĐCV Thánh Giuse Sài gòn trở về 
mái trường thân yêu, hòa chung niềm vui gặp gỡ và cùng hiệp thông tâm tình tri 
ân trong Thánh Lễ Tạ Ơn. 
Anh em khóa I đã bước vào năm 21 đời sống linh mục. Anh em khóa 9 chỉ mới 
mấy tháng trong sứ vụ mục tử. Gặp nhau tay bắt mặt mừng, hỏi han sức khỏe, 
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hàn huyên câu chuyện…ai cũng rạng ngời niềm vui. Các Chủng sinh đón mừng 
niềm nở. Quý cha ban giám đốc, ban giáo sư vui tươi đón tiếp. Quý cha cựu Bề 
trên, Phaolô Lê Tấn Thành, Ernest Nguyễn Văn Hưởng đến gặp gỡ chia vui với 
các học trò. 
Sơ Lược sử hình thành và phát triển 
Từ năm 1863, Đức Cha Dominique Lefèbvre, giám quản tông toà địa phận Tây 
Đàng Trong (Sài Gòn), đã đặt viên đá đầu tiên xây dựng Chủng viện Thánh 
Giuse hiện nay. Cha Théodore Louis Wibaux (cha Vị), giám đốc đầu tiên của 
Chủng viện, đích thân điều hành công trình này. Năm 1866, Đức Cha Miche 
(Đức Cha Mịch) chủ sự lễ khánh thành Chủng viện và chính thức khai giảng năm 
học mới với 60 chủng sinh, do các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris đảm nhận việc 
đào tạo. Hiện nay, phần mộ của cha Wibaux vẫn còn được gìn giữ trong khuôn 
viên Chủng viện, để ghi nhớ công lao của vị giám đốc tiên khởi. 
Vào tháng 7 năm 1961, Hội Thừa Sai Paris trao Chủng viện Thánh Giuse cho 
hàng giáo sĩ Việt Nam đảm trách. Lúc bấy giờ, các lớp Triết học được đặt tại 
trường Lê Bảo Tịnh, đường Hoàng Hoa Thám; các lớp Thần học được đặt tại 
Chủng viện hiện nay, đường Cường Để (nay là Tôn Đức Thắng). Để quy tụ cả 
khoa Triết và Thần học tại một nơi, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô Nguyễn 
Văn Bình đã xây thêm những khu nhà mới. Ngày 7 tháng 8 năm 1963, năm học 
mới được khai giảng với 235 chủng sinh Triết và Thần học. Cũng trong năm đó, 
ngày 29-30 tháng 12, Đức Cố Tổng Giám Mục Phaolô đã long trọng chủ sự lễ kỷ 
niệm 100 năm thành lập Chủng viện Thánh Giuse (1863-1963). 
Chính từ ngôi trường Chủng viện này, biết bao nhiêu linh mục đã được đào tạo 
và đang phục vụ trên khắp các miền đất nước… Tiếp nối công trình của các vị 
tiền nhiệm, Đức Hồng Y GB Phạm Minh Mẫn đã quyết định xây dựng khu nhà 
mới cho Đại chủng viện. Khu nhà mới có Nhà nguyện, Thư viện, Hội trường, 
phòng Truyền thống, các phòng học, phòng họp, cũng như nhà ở cho chủng sinh. 
Chủng viện tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 2012. Công 
trình đang được thi công. 
Suốt chặng đường dài 150 năm, dưới sự bảo trợ của Thánh Cả Giuse Bổn mạng, 
Thiên Chúa luôn gìn giữ chúc lành cho Chủng viện. Chính từ vườn ươm ơn gọi 
này đã có nhiều thế hệ linh mục phục vụ Giáo Hội. Dầu có trải qua những thăng 
trầm của thời cuộc, Chủng Viện vẫn phát triển và và xứng đáng với sứ mệnh đào 
tạo những mục tử như lòng Chúa mong ước. 
Định hướng và Chương trình đào tạo tại Chủng viện 
Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng đã trình bày nội dung “Định hướng và Chương trình 
đào tạo tại Chủng viện”. Sau hơn nửa giờ theo dõi, tham dự viên đã hiểu rằng: 



 11

Để trở thành linh mục, các chủng sinh phải trải qua tối thiểu 4 năm dự tu trước 
Chủng viện (Đào tạo mở đường). Khi gia nhập Chủng viện - Chủng sinh (Đào 
tạo căn bản) sẽ theo học 8 năm. Và sau Chủng viện, linh mục tiếp tục được đào 
tạo trường kỳ qua các khóa thường huấn. 
Cha Giuse nhấn mạnh thêm: Đào tạo linh mục là một quá trình biến đổi. Chủng 
sinh được đào tạo theo 4 chiều kích sau: Nhân bản - Thiêng liêng - Tri thức - 
Mục vụ để được biến đổi hầu có những tâm tình, thái độ, phản ứng như Chúa 
Giêsu. Khi đã trở thành linh mục, các ngài tiếp tục được đào tạo để biến đổi ngày 
càng trở nên giống Chúa Kitô mục tử hơn: “Linh mục hiện hữu và hoạt động để 
loan báo Tin Mừng cho thế giới và để xây dựng Giáo Hội nhân danh Đức Kitô là 
Đầu và Mục Tử”. (PDV 15) 
Giờ đây, chúng ta thật vui mừng và tin tưởng hướng đến tương lai, vì sau biến cố 
năm 1975, Nhà nước đã chấp thuận cho chiêu sinh Khóa 1 năm 1986. Đến nay, 
chúng ta đã có 15 khóa; hiện nay có 171 thầy đang theo học tại ĐCV và 33 thầy 
Khóa 13 đang đi tập vụ tại các giáo xứ. 
Hồi tưởng về những kỷ niệm trong giai đoạn 1986-1992 (Khóa 1 sau năm 1975), 
Cha Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ - Chánh xứ Vườn Xoài - bộc bạch: 
Sau biến cố 1975, ĐCV hoạt động cầm chừng. Đến năm 1986, được sự chấp 
thuận của Nhà nước, ĐCV bắt đầu tiếp nhận chủng sinh từ 6 Giáo phận: Sài gòn, 
Mỹ Tho, Phú Cường, Đà lạt, Phan Thiết, Long Xuyên. Tổng cộng có tất cả 54 
chủng sinh. Các thầy khá chênh nhau về độ tuổi, kinh nghiệm tu trì, cuộc sống 
đạo đức, kiến thức... Thế nhưng, họ rất thông cảm và yêu thương nhau. Dù điều 
kiện của Chủng viện rất khó khăn như: Cơ sở vật chất thiếu thốn, phải nuôi heo, 
nuôi bò, thậm chí ai cho gì hoặc mua rẻ (dưa cải, bí đỏ) các thày để dành ăn cả 
tháng. Thế nhưng, chính sự khó khăn đó đã tạo ra những mối tương quan mật 
thiết. Các thầy vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là anh em với nhau. 
Thầy Phêrô Nguyễn Chí Công (Khóa 10) cho biết thêm: Chủng viện là môi 
trường thánh thiêng đào luyện con người trở nên giống Chúa Kitô, luôn cảm 
hứng khi kể về Chúa Giêsu, sống như Chúa Giêsu và nghĩ như Chúa Giêsu nơi 
anh em mình. Bằng lối sống hy sinh phục vụ, đức ái, thầm lặng lắng nghe và cầu 
nguyện, chủng sinh sẽ theo gót những bậc đàn anh, tiếp tục công cuộc loan báo 
Tin Mừng cho muôn người. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những thông tin mới nhất về việc xây dựng Thánh Đường 
Gần đây, chúng tôi đã có nhiều cuộc họp căng thẳng với kiến trúc sư, Tổng 
thầu, đại diện giáo phận, đối tác kế hoạch Riverside County cùng với ủy ban 
xây dựng giáo xứ. Trong các cuộc họp này chúng tôi đã tiếp xúc với Cơ 
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quan Bảo tồn khu vực, Kế hoạch cảnh quan, Kế hoạch Giao thông vận tải, Y 
tế môi trường xử lý âm thanh và Sở Cứu Hỏa. Dự án xây cất Thánh Đường 
của chúng ta sẽ được chấp thuận vào ngày 04/5/2013 và sẽ nhận được giấy 
phép thi công trong một thời gian ngắn sau đó.  
Cha đã nói rằng chúng ta sẽ khởi công vào mùa xuân, nhưng có lẽ phải đợi 
đến mùa hè năm nay. Lời cầu nguyện và sự quảng đại dâng cúng của quý  
vị đã sinh hoa kết trái, và bây giờ chúng ta cảm nghiệm được rằng những 
biểu hiện hữu hình của đức tin chúng ta sẽ rõ nét hơn với sự hình thành  
của ngôi Thánh Đường của chúng ta. 
Viễn cảnh của giáo xứ là việc tập trung lại để cùng thờ phượng Thiên Chúa. 
Chúng ta được sinh  ra bởi Chúa Thánh Thần, được nuôi dưỡng bởi các Bí 
tích và được hướng dẫn bởi Lời Chúa để đạt được sự sung mãn trong Đức 
Giêsu Kitô. 
Trong Năm Đức Tin này, chúng ta hãy cầu nguyện cùng Chúa Giêsu qua lời 
cầu bầu của Mẹ Mary và Chân phước Têrêxa Calcutta. Hãy cầu nguyện với 
cha để tất cả chúng ta trở thành một Cộng Đoàn Dân Chúa thực sự tại Giáo 
xứ Chân PhướcTeresa Calcutta. 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc phúc lành cho toàn thể quý vị. 
Cha xứ Tom Burick  

 
VƯỜN ADONG & EVA 

 
TÌNH YÊU TRONG HÔN NHÂN 

Tại Ấn Độ có một câu chuyện thần thoại kể lại rằng, sau khi tạo xong người 
nam Đấng Tạo Hóa liền tạo nên một người nữ và đem tặng cho người nam. 
Sau một tuần người nam trở lại thưa: “Thưa Chúa, sinh vật mà Ngài đã tặng 
tôi làm cho đời tôi khổ sở. Nàng nói không ngớt và dày vò tôi không chút 
xót thương, nên tôi không nghỉ ngơi được. Nàng nằng nặc đòi tôi lúc nào 
cũng phải lưu ý đến nàng, nên thì giờ tôi bị phí phạm. Nàng khóc vì những 
chuyện lặt vặt không đâu, và sống cuộc đời thật nhàn rỗi. Bây giờ tôi đến 
đây đem trả nàng lại cho Ngài, vì tôi không thể sống với nàng.” 
Đấng Tạo Hóa nói: “Được!” Và Ngài nhận người nữ lại. 
Một tuần trôi qua, người nam trở lại với Đấng Tạo Hóa, nói: “Thưa Chúa, 
cuộc đời tôi thật trống rỗng từ hôm tôi trả sinh vật kia lại cho Ngài. Lúc nào 
tôi cũng nghĩ đến nàng, dáng nàng nhảy nhót hát ca, ánh mắt tình tứ mỗi khi 
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nàng nhìn và những lúc chuyện trò thân mật nàng nép mình sát cạnh. Khuôn 
mặt nàng thật kiều diễm, da thịt nàng thật mềm mại. Tôi rất thích nghe nàng 
cười, làm ơn cho tôi xin nàng trở lại.”      
Đấng Tạo Hóa đáp: “Được!” Và trao người nữ lại cho người nam. 
Nhưng ba hôm sau, người đàn ông trở lại nói: “Thưa Chúa, chẳng biết tại 
sao, tôi không giải thích được, nhưng sau bao kinh nghiệm sống với sinh vật 
này, tôi phải kết luận là nàng làm tôi khổ nhiều hơn sung sướng. Tôi van 
Chúa xin cho tôi trả nàng lại, tôi không sống với nàng được!”          
Đấng Tạo Hóa trả lời: “Ngươi cũng chẳng sống được nếu thiếu nàng!” Nói 
rồi Đấng Tạo Hóa quay lưng, tiếp tục công việc. Người nam thất vọng than: 
“Làm sao bây giờ? Tôi không thể sống với nàng mà cũng không thể sống 
thiếu nàng!” 
  
Chuyện bây giờ: có hai vợ chồng nọ làm đơn ra tòa ly dị. Quan tòa hỏi: “Xin 
ông bà cho biết lý do tại sao ông bà đến từng tuổi này rồi mà còn xin ly 
hôn?”  
Người chồng: “Thưa quý quan tòa...”  
Người vợ liền ngắt lời chồng: “Ông để tôi nói trước.”  
Người chồng nạt: “Không được. Xin tòa để tôi nói trước.”  
Người vợ chống lại: “Không! Dứt khoát để tôi nói trước.” 
Quan tòa chận hai người lại: “Thôi, thôi! Tôi đã biết lý do tại sao ông bà ly 
dị rồi. Xin đừng ai nói nữa, vô ích!” 
  
Thật đáng thương thay có những cặp vợ chồng, khi trước lúc còn là tình 
nhân thì vì sợ mất nhau nên không dám. Sau khi thành vợ chồng rồi, suy 
nghĩ: Bây giờ là vợ chồng rồi tội gì mà nhịn, cãi cho đã! Đôi khi chuyện 
không ra chi cũng cãi, do đó trong gia đình đã xảy ra biết bao nhiêu điều hối 
tiếc. 
Là vợ chồng phải sống yêu thương, lấy lẽ kính nhường nhau để cho gia đình 
luôn ấm êm hòa thuận đã đành, mà còn phải biết chấp nhận nhau nữa, có thế 
mới có thể sống đời với nhau trọn nghĩa vẹn tình. 
Trong vấn đề hôn nhân, đối với những người sắp lập gia đình, cũng như 
những người đang bước vào hôn lễ để nên vợ thành chồng, và ngay cả 
những vị đã lập gia đình lâu rồi, thì tôi có lời này: tình yêu không phải tự 
nhiên nó đến, không phải tự nhiên nó tăng trưởng, nhưng mà phải được vun 
trồng, phải được nuôi dưỡng từng ngày một. Tình yêu giữa hai vợ chồng đối 
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với nhau không phải là tự nhiên ngồi không đó mà có, nhưng mà phải được 
sự cố gắng của hai bên nâng đỡ nhau, chăm lo, vun xới để cho tình yêu 
thương nó tăng trưởng. 
Tình yêu phải được nẩy nở và sống mạnh trong gia đình sau hôn nhân. Đừng 
để cho tình yêu ban đầu theo thời gian phai nhạt, nhưng hãy điểm tô cho 
ngày càng đẹp hơn, ấy mới đúng nghĩa là một cuộc hôn nhân hạnh phúc. 
Ai đọc lịch sử Âu Châu và Anh Quốc vào mấy năm trước Thế Chiến Thứ 
Hai cũng đều biết rằng nữ công tước Windsor, tên thật là Bessie Wallis 
Warfield Spencer Simpson, là người đã làm cho vua Edward VIII của Anh 
Quốc phải rời bỏ ngai vàng vào năm 1936, và nhường ngai lại cho em trai là 
vua George VI. Vua George VI là cha của Elizabeth Đệ Nhị, hiện nay là nữ 
hoàng Anh Quốc. 
  
Lịch sử ghi chép rằng: Edward VIII lên ngai trong khi Anh Quốc còn là đế 
quốc giàu mạnh nhất thế giới, nhưng vì người yêu của nhà vua đã có chồng 
và ly dị, nên nhà vua buộc phải lựa chọn giữa ngai vàng và người yêu. Nếu 
muốn giữ ngai vàng thì phải đoạn tuyệt với người yêu, nếu muốn giữ người 
yêu thì phải thoái vị. Rốt cuộc ông vua si tình đó đã chọn tình yêu, rời bỏ 
ngai vàng. Ngày 10 tháng 12 năm 1936, Anh hoàng Edward VIII ký giấy 
thoái vị để ra đi xây tổ ấm với người yêu, bà Simpson, một thiếu phụ Mỹ đã 
hai lần li dị, vì nội các của thủ tướng Baldwin chống đối. 
Ngày 03 tháng 06 năm 1956, nhân dịp lễ kỷ niệm 20 năm hôn phối, cựu Anh 
hoàng đã trả lời báo chí: “Tôi không tiếc gì cả. Nếu ngày nay tôi phải lựa 
chọn lại giữa tình yêu và ngai vàng, tôi cũng chọn tình yêu như 20 năm 
trước.” 
  
20 năm sau hoặc về lâu về dài hơn nữa, nếu được hỏi thì hai người, cả chồng 
lẫn vợ, vẫn có thể nói mạnh mẽ như cựu hoàng Anh kia không?   
“Nếu ngày nay tôi phải lựa chọn lại một cuộc tình thì tôi cũng vẫn chọn tình 
yêu mà tôi đã dành cho vợ hay chồng tôi như tôi đã làm 20 năm trước.”  
Đấy là tuyệt đỉnh của tình yêu, mà trong hôn nhân không một ai mà không 
mơ tưởng đến. Và muốn được như vậy, hai người phải ghi khắc điều này: 
“Hãy kính sợ Thiên Chúa mà thuận phục nhau.” Bí quyết hạnh phúc trong 
mọi cuộc hôn nhân là vậy.   
TLO 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

MỘT CÂU CHUYỆN CẢM ĐỘNG CHỈ 
BIẾT NGẬM NGÙI... 
Trong chuyến viếng thăm tiểu bang Utah, 
tôi đi thăm hầu hết các thắng cảnh nơi đây.  
Thủ phủ của tiểu bang là Salt Lake City. Hồ 
nước mặn Great Salt Lake rộng mênh mông 
nằm trong vùng đồi núi Rocky Mountains 
cao hàng ngàn bộ cách mặt biển. Độ muối 
trong nước cao gấp năm lần nước biển đại 
dương. Một kỳ công của Thượng Đế đã ưu 
đãi cho vùng đất cao nguyên này.  

Utah còn là Thánh địa của đạo Mormon, đang phát triển rất mạnh. Đến Utah 
không thể không đến viếng Mormon Temple. Một thắng cảnh, một kỳ quan 
có chiều dài lịch sử gắn liền với sự khai khẩn, xây dựng và phồn thịnh của 
Utah. Đạo Mormon (Mạc Môn) còn tên gọi khác là Đạo LDS viết tắt của 
chữ Latter Day Saints, có nghĩa là Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của 
Chúa Jesus Christ (The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints). Đền 
thờ trung tâm có sáu ngọn tháp cao chót vót xây dựng suốt bốn mươi năm 
mới hoàn thành. Trung tâm giáo hội (Temple Square) trải rộng 35 mẫu Anh 
là một quần thể kiến trúc vĩ đại, tân kỳ, lộng lẫy và trang nghiêm. Trên đỉnh 
tháp đền thờ (Temple Of The Lord) cao vút là tượng một người đàn ông 
bằng vàng đứng thổi kèn. Đây là tượng của vị thiên sứ ánh sáng Moroni hiện 
ra vào ngày 21 tháng 9 năm 1823. Ngài soi dẫn cho tiên tri Joseph Smith 
đương thời biết nơi chôn giấu biên sử cổ xưa. Sách ấy chứa đựng trọn vẹn 
Phúc Âm vĩnh cửu do chính Đấng Cứu Rỗi đã ban cho các dân tộc. Từ đó, 
kinh sách Mormon được dịch và viết ra dựa vào bảng khắc bằng vàng (Gold 
Plates) chôn cất trên đồi Cumorah gần làng Manchester thuộc tỉnh hạt 
Ontario, tiểu bang New York từ năm 421 sau Thiên Chúa. Toàn bộ sách 
Mormon là lời rao giảng của Chúa Jesus Christ giữa người Nephites không 
lâu sau khi Chúa phục sinh. Ngài tiên tri Joseph Smith còn được Chúa khải 
thị viết nên tập Giáo Lý và Giao Ước.  
Luật tiểu bang Utah không cho mở sòng bài và các hình thức đánh bạc công 
cộng. Các chợ chỉ bán bia với nồng độ 3 phần trăm. Kết hợp với "Lời Thông 
Sáng" của đạo Mormon, đạo hữu không cờ bạc, không hút thuốc, không 
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uống các loại nước có gas và có màu khiến cho đời sống nơi đây yên bình 
hơn, ít tội phạm hơn so với tình trạng chung trên đất Mỹ. Và có thể nói là 
môi trường thích hợp cho tuổi thơ được nuôi dưỡng và lớn lên trong nếp 
sống trong lành.  
 
Tôi đi theo đoàn người vào thăm khu Temple Square. Dọc theo lối đi là 
những luống hoa khoe màu rực rỡ. Mặt nước hồ nhân tạo được xây cao trên 
mặt đất nằm im phăng phắc như tấm gương vĩ đại phản chiếu lấp lánh ánh 
mặt trời. Các hình tượng điêu khắc đầy nghệ thuật và phong phú được trưng 
bày trên những bực thềm và dựng rải rác trong khuôn viên rộng lớn. Các 
chức sắc, những người truyền giáo và tín hữu làm công tác thiện nguyện 
trang phục vét-tông cà-vạt chỉnh tề. Họ có nhiệm vụ giữ trật tự, hướng dẫn 
và giải thích những điều mà khách thăm viếng và tín đồ hành hương cần tìm 
hiểu.  
 
Tôi vừa bước lên khỏi bậc thềm khu nhà thờ Church Office Building, tòa 
cao ốc 26 tầng dùng làm trung tâm điều hành của giáo hội, chợt một thanh 
niên trong bộ vét-tông đen trông chững chạc và đạo mạo đến trước mặt tôi:  
- Thưa, bác là người Việt?  
Tôi nhận ra là một thanh niên Việt Nam. Có lẽ đây là thầy Tư tế, một chức 
phẩm trong dòng đạo này làm công tác thiện nguyện vào ngày Chúa Nhật. 
Tôi đứng lặng nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt tôi có khuôn mặt 
giống người bạn của tôi năm xưa khi ở chung trong trại tù sau năm 1975. Sự 
bàng hoàng trải qua mấy phút đồng hồ, tôi mới thốt nên lời:  
- Vâng, tôi là người Việt. Xin lỗi cậu về sự thất thố đã đường đột nhìn cậu 
trong khung cảnh này. Có điều tôi cũng xin thú thật là cậu có khuôn mặt 
giống người bạn tôi hồi còn ở quê nhà.  
Người thanh niên hướng dẫn tôi đi thăm khu Bảo tàng viện và Nghệ thuật 
gồm tranh ảnh và những bức tượng điêu khắc các vị Lãnh đạo (Presidents) 
và 12 Sứ Đồ từ thời khai sáng đạo Mormon đến bây giờ.  
- Này, cậu qua Mỹ năm nào? Tôi gợi chuyện, khi người thanh niên đứng lại 
đợi đoàn khách thăm viếng còn trụt lại sau.  
- Thưa bác, cháu qua đây vào giữa năm 1992 theo diện HO cùng với mẹ 
cháu và một người chị được định cư ở tiểu bang Utah này ngay từ ngày đầu.  
- Thế ba cậu đâu?  
- Ba cháu chết trong trại tù An Điềm.  
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- Ba cậu tên gì?  
- Tôn Long Mỹ.  
Tôi sửng sốt đến lặng người, rồi nhắc lại:  
- Tôn Long Mỹ là cha ruột của cậu sao?  
- Vâng ạ. Me cháu bảo ba chết lúc cháu mới ba tuổi.  
- Cháu ơi, Tôn Long Mỹ là bạn của bác sống gần nhau suốt ba năm trong 
tù.  
Người thanh niên đứng khựng lại nhìn tôi rồi thảng thốt kêu lên:  
- Ba cháu là bạn cùng tù với bác? Ôi, quý hóa quá. Điều ước nguyện của me 
cháu là mong gặp được người nào đã chứng kiến cái chết của ba cháu trong 
tù. Thượng Đế ơi! ngài đã chuẩn nhận lời cầu xin của con và ngày hôm nay 
Cha trên trời đã mang đến cho gia đình con ân sủng của ngài. Con xin tạ ơn 
Chúa, Amen.  
Người thanh niên ngẩng đầu lên:  
- Thưa bác, tên cháu là Tôn Thất Trương Thuật. Cháu nghĩ bác không phải 
là người ngụ cư ở tiểu bang này vì vậy xin phép bác cho Me cháu được gặp 
mặt trong ngày mai. Có được không, thưa bác?  
Tôi móc bóp lấy tấm danh thiếp của con trai tôi đưa cho Thuật:  
- Đây là số phôn và địa chỉ nhà con tôi. Qua đây chỉ để thăm con cháu và 
viếng cảnh, tôi chẳng có gì phải bận bịu. Me cậu muốn gặp tôi giờ nào cũng 
được, còn cả tuần nữa tôi mới quay về Cali.  
 
Cuộc thăm viếng vẫn tiếp tục nhưng hình ảnh của Tôn Long Mỹ qua những 
năm tháng trong tù như một đoạn phim hiện ra trong trí nhớ của tôi:  
Mỹ nhỏ hơn tôi 5 tuổi, vóc người tầm thước, khỏe mạnh và xốc vác. Tính 
tình thuần hậu, phóng khoáng. Anh rất sùng đạo Phật. Tuy nội quy cấm mọi 
hình thức có tính cách tôn giáo, nhưng Mỹ vẫn cố lén ăn chay vào ngày 
mồng Một và ngày Rằm âm lịch. 
Ban giám thị trại chỉ định đội 3 phụ trách xây dựng chiếc cầu treo bắc qua 
dòng sông Côn để dân chúng làng Thượng và tù nhân có thể qua lại trong 
mùa nước lũ. Bên kia sông là cánh đồng rộng chạy dài đến tận chân đèo. 
Mỗi năm, tù phải sản xuất đủ ba mùa lúa. Mùa mưa thì tháo bớt nước ra, 
mùa nắng thì thay nhau đêm ngày tát nước lên đồng.  
Hai bên bờ sông toàn là đất núi bị nước xoi mòn lâu ngày thành sông. Người 
ta chọn nơi có hai mô đất nhô ra là nơi hẹp nhất của dòng sông để bắc cây 
cầu đi qua. Những ngày đầu khởi công, đội làm cầu phải đào đất, đóng kè 
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xây dựng hai môi cầu cho vững chãi để giữ chân bốn thanh đường ray xe lửa 
làm trụ chịu đựng sức trì kéo của cây cầu treo dài 80 mét.  
Mùa lũ, nước chảy xiết đã khoét lõm sâu vào chân dọc hai bên bờ. Để nâng 
giữ khối đất phía trên khỏi bị sụp lở, tù phải xây những lớp đá vào chỗ lõm 
bên dưới. Đang trong mùa nắng hạn mực nước sông xuống thấp tận cùng 
nên hai môi cầu là hai khối đất khổng lồ đứng chênh vênh bên bờ vực. Đám 
tù hì hục đưa đá tảng lấp đầy khoảng trống dưới chân môi cầu.  
Mỹ là tay thợ xây trong toán cất nhà cửa từ ngày vào tù. Cách làm việc của 
anh là tận lực, yêu nghề và tinh thần trách nhiệm cao mặc dầu anh chỉ là tù 
nhân. Mỹ có quan niệm: Bất cứ lãnh vực nào người sĩ quan Miền Nam phải 
thể hiện tài năng trước bọn cai tù. Đừng để họ lấy cớ sự sai sót mà mạt sát 
lăng nhục mình. Chính vì thế mà anh nhận công việc nặng nề nhất là xây bệ 
đỡ cho khối đất bên dưới môi cầu. Hàng trăm viên đá chẻ được một đội tù 
khác cung cấp chất đống trên mô đất dự định xây móng chân cầu. Sức nặng 
của đống đá cùng với sự hỏng chân của doi đất, khối đất trên đầu Mỹ bất 
ngờ đổ sụp. Mỹ bị chôn sống dưới khối đất khổng lồ. Bạn tù đã nổ lực đào 
bới để cứu anh. Nhưng, con người chỉ là sinh vật bằng xương bằng thịt làm 
sao chịu đựng nổi sức nặng hàng chục tấn của đất đá đè lên. Xác anh cuốn 
tròn mềm nhũn như con sùng. Nước mắt chúng tôi chảy ràn rụa. Lần đầu 
tiên người tù không che giấu dòng lệ của mình trước mặt bọn cai tù. Mỹ ra 
đi để lại nỗi đau đớn tận cùng cho người vợ trẻ và hai đứa con thơ.  
- Thưa bác, đây là vị Tiên tri Joseph Smith được Chúa mặc khải viết ra Giáo 
Lý và Giao Ước. Cũng là vị Chủ tịch đầu tiên của Giáo Hội bầu ra tại một 
buổi họp của Hội Đồng Thượng Phẩm trong ngày 24 tháng Chín năm 1834 
tại Kirtland, Ohio.  
Lời giới thiệu của Thuật làm tôi bừng tỉnh. Trước mặt tôi là bức tượng bán 
thân bằng đồng đỏ mà mắt tôi chỉ nhìn thấy thân thể của Mỹ đầy máu. Tất cả 
xương trong người anh từ đầu đến chân hầu như nát vụn. Thi hài anh khi 
được khiêng lên nó oằn xuống thoạt trông như một chiếc bao tời đựng thịt. 
Đầu và mặt anh hoàn toàn bị biến dạng. Đến đây, tôi không còn tinh thần và 
hứng thú để đi xem hết các công trình nghệ thuật trong viện bảo tàng nữa 
nên cáo từ Thuật ra về.  
 
Sáng ngày hôm sau, tôi nhận được cú phôn của Thuật thật sớm mời tôi đến 
nhà hàng Mỹ Tiên vào lúc 12 giờ trưa, nhân tiện me của cậu xin phép được 
gặp mặt.  
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Tôi vừa đến cửa nhà hàng, Thuật đã vội vàng ra đón. Một phụ nữ mặc áo dài 
màu khói hương đứng dậy cúi đầu:  
- Kính chào ông anh.  
Tôi thật sự xúc động, khi Thuật giới thiệu đây là me của cậu. Khuôn mặt 
người đàn bà thanh tú, phúc hậu nhưng trong ánh mắt vương vất nỗi buồn. 
Tôi cúi đầu chào đáp lễ, rồi ngồi vào chiếc ghế đối diện mà Thuật vừa mới 
kéo ra mời.  
- Thưa ông anh, - giọng Huế nhè nhẹ, trầm buồn, người đàn bà tự giới thiệu 
- Em tên là Trương Thị Ngọc. Nghe cháu Thuật nói gặp được ông anh, 
người ở cùng chung trại tù An Điềm với ba nó, em mừng lắm. Mặc dầu anh 
Mỹ mất đã gần 25 năm mà lòng em cứ phân vân, thắc mắc mãi khi nhận 
được giấy báo của trại tù rằng chồng em chết vì bệnh nhiễm trùng gan cấp 
tính. Trong khi đó đã hai lần em được anh ấy về báo mộng với khuôn mặt 
đầy máu me nhìn em trong đau đớn. Hình ảnh đó chưa phai mờ trong trí nhớ 
của em. Trước khi đi Hoa Kỳ, chúng em có đến trại An Điềm để xin dời mộ 
nhưng Ban Giám Thị trại không xác định được vị trí nơi chôn anh Mỹ, còn 
tù nhân toàn là lớp hình sự sau này. Cái nghĩa địa tù bị nước trên đỉnh núi 
cao đổ xuống xói mòn gần hết. Em vô cùng đau khổ, đến lúc ra đi mà chưa 
lo cho chồng được mồ yên mả đẹp. Hai đứa con em biết rõ niềm trăn trở đó, 
chúng nó luôn luôn cầu nguyện mong được gặp người biết rõ về cái chết của 
ba chúng. Cách đây hai đêm, em nằm mộng thấy nhà em về chùa. Trong cơn 
mơ em mừng quá chạy đến ôm anh ấy nhưng hình hài đó tan biến ngay. 
Không biết có phải đây là điềm báo của anh Mỹ rằng em sắp gặp được ân 
nhân? Em hy vọng ông anh biết rõ cái chết của chồng em và còn nhớ địa 
điểm mộ phần của anh ấy.  
Người phụ nữ nói một mạch như trút cả nỗi lòng u ẩn bấy lâu nay. Tôi trân 
trọng trước lòng trung trinh tiết nghĩa của người vợ sống trọn đời thờ chồng 
nuôi con. Trước khung cảnh này đây, tôi không muốn khơi lại hình ảnh cái 
chết khủng khiếp của Mỹ. Tôi không muốn tạo thêm sự khủng hoảng trong 
lòng mỗi người. Vì thế, buộc lòng tôi phải lặng thinh xem như đồng lõa với 
sự dối trá của một chế độ luôn luôn che đậy sự thật và chối bỏ trách nhiệm 
của mình.  
- Thưa chị, - tôi lên tiếng - Cái chết của anh Mỹ, anh em tù chúng tôi đau 
lòng lắm. Đời người chỉ một lần chết, tiếc rằng anh ra đi quá sớm. Phải 
chăng định mệnh đã an bài? Mong chị và các cháu thôi băn khoăn về nó 
nữa. Tôi vẫn còn nhớ chỗ chôn anh ấy trong nghĩa địa tù. Hứa với chị khi về 
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lại Cali, tôi sẽ vẽ sơ đồ địa điểm ngôi mộ của anh Mỹ.  
Khi tôi ngưng nói, bà lấy khăn thấm giọt lệ còn đọng lại trong khóe mắt, rồi 
tiếp lời:  
- Thưa ông anh, nếu được, xin gởi cho em bản vẽ địa điểm mộ của anh Mỹ 
càng sớm càng tốt. Cuối năm này, cháu Thuật đi Việt Nam với phái đoàn 
thuộc "Hội Bạn Người Cùi Việt Nam" trụ sở ở Mỹ kết hợp với nhóm "Vòng 
Tay Bạn Bè" ở Hà Nội làm công tác thiện nguyện ủy lạo, giúp đỡ và chăm 
sóc cho những người mắc bệnh cùi. Nhân dịp này em sẽ theo cháu về dời 
mộ cho ba chúng nó.  
Thuật đang ngồi yên trong góc bàn chăm chú nghe, tôi liền quay sang hỏi:  
- Cậu về Việt Nam công tác bao lâu?  
- Cháu tình nguyện một năm.  
- Sao lâu đến thế!  
Bà mẹ tiếp :  
- Cháu nó theo ngành Y, còn một năm cuối cùng thực tập trong bệnh viện ở 
tiểu bang này trước khi ra trường. Người yêu của nó là nữ sinh viên Việt 
Nam qua Mỹ du học. Chúng nó yêu nhau và dự tính sau chuyến đi này trở 
về sẽ tổ chức đám cưới tại đây. Thằng con em, nó sống cho tha nhân. Sẵn 
lòng dấn thân giúp đỡ cho người nghèo khổ, hoạn nạn dù bất cứ dân tộc nào. 
Hai chị em nó có cùng một quan điểm: “Thương người như thể thương 
thân.”  
Tôi ngắt lời:  
- Vậy hiện giờ cháu gái ở đâu?  
- Cháu có chồng là một Mục Sư Tin Lành người Mỹ hiện ở Colorado. Trận 
thiên tai, bão lụt nào ở Việt Nam bị thiệt hại nặng nề là vợ chồng nó đều gởi 
về cả tấn áo quần, chăn mền do Thánh đường quyên góp. Sau bữa cơm trưa 
tại nhà hàng, tôi từ biệt mẹ con Thuật ra về. Một tuần lễ sau tôi lên máy bay 
trở lại tiểu bang Cali. Để thực hiện điều mình đã hứa, tôi ôn lại vị trí của 
nghĩa địa tù An Điềm để vẽ cách nào đơn giản nhất mà gia đình của Mỹ có 
thể tìm được mộ anh dễ dàng. Tôi không tưởng tượng được hiện giờ nghĩa 
địa ấy bị hoang phế ra sao, nhưng chắc chắn là nước mưa từ trên núi đổ 
xuống đã san bằng tất cả. Những tấm bia bằng gỗ tạp trải qua trên hai chục 
năm không thể tồn tại với thời gian. Rất may là ngôi mộ của Mỹ nằm sau 
gốc một cây đại thụ che chắn. Nước có thể xoi mòn phần trên mặt nhưng 
xương cốt Mỹ nằm sâu dưới đất không thể trôi theo dòng nước. Trong sơ đồ, 
tôi ghi rõ trên thân cây đó có bốn nhát búa hình chữ M do anh em tù trong 
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đội thay nhau khắc vào. Đó là dấu tích mà tôi hy vọng gia đình của Mỹ sẽ 
tìm ra. 
Nhận được bản phác họa chỉ dẫn, Thuật điện thoại sang cảm ơn và tin cho 
tôi hay tháng tới sẽ lên đường về Việt Nam.  
 
Ba năm sau, tôi trở lại Utah trong mùa Giáng Sinh. Đồi núi vây quanh thung 
lũng rộng lớn trở thành những dãy núi tuyết sáng trắng. Tuyết phủ đầy trên 
mái nhà và tràn ngập hai bên lề đường.  
Trong ngày Giáng Sinh, tôi theo đoàn người tiến vào khu Temple Square. 
Vừa bước chân vào đây là tôi cố ý tìm gặp cậu Tôn Long Trương Thuật để 
hỏi thăm tin tức về mẹ cậu và việc dời mộ của bố cậu như thế nào. Tôi dạo 
trong khu Tabernacle nổi tiếng với cây đàn Orchestra khổng lồ gồm 11,000 
ống tupe kim loại ghép lại. Có thể nói đây là cây đàn lớn nhất thế giới. Rồi 
đến khu Conference Center, chứa 21,000 chỗ ngồi và 900 ghế cho ca đoàn. 
Hội trường được thiết kế với kỹ thuật hiện đại mà âm thanh của hai mảnh 
giấy cọ vào nhau trên khán đài, người ở cuối phòng cũng nghe được. Sau 
cùng, tôi tìm tới khu Joseph Smith Memorial Building, nơi đây chung quanh 
tường có những phù điêu chạm khắc mỹ thuật và tinh xảo nhưng vẫn không 
thấy Thuật đâu. Tôi ra về mà nghe lòng mình trống trải vô cùng.  
 
Ngày mồng một âm lịch, tôi đến viếng cảnh chùa Tam Bảo. Những bông 
tuyết rơi đầy trời, phủ trắng cả sân chùa như trải thảm bằng bông. Hàng cây 
kiểng chạy dài trước sân lung lay những mảnh tuyết vỡ trên cành lá. Tôi 
đang dạo bước trên lối đi vào chánh điện, chợt một ni cô đến trước mặt tôi 
vái chào. Tôi sững sờ khi nhận ra người phụ nữ ba năm về trước, Trương 
Thị Ngọc. Bà cho biết đã quy y mang pháp danh Diệu Ngọc. Chỉ ba năm 
thôi mà trông bà cằn cỗi, già đi rất nhiều. Đôi mắt tràn ngập nỗi ưu tư, sầu 
não. Bà mời tôi vào nhà khách dùng trà. Ni cô lên tiếng:  
- A Di Đà Phật, trước tiên bần ni xin đại diện gia đình bày tỏ lòng tri ân đến 
ông anh. Nhờ bản vẽ địa điểm ngôi mộ rõ ràng từng chi tiết nên chúng tôi đã 
tìm được mộ phần của anh Mỹ khá dễ dàng. Hài cốt của anh ấy đã được đem 
qua đây thờ trong chùa. Những tưởng linh hồn anh Mỹ được thanh thoát...  
Nói đến đây, chợt những giọt lệ long lanh trong mắt của ni cô trào ra.  
Tôi ngạc nhiên, vội hỏi:  
- Đã có chuyện gì xảy ra?  
Ni cô cúi đầu để giấu đi những giọt lệ mà một sa di cần phải đè nén. Hồi lâu 
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bà mới ngẩng mặt lên:  
- Sau một năm chăm sóc những nạn nhân bệnh cùi ở Việt Nam, cháu Thuật 
trở lại Hoa Kỳ. Ban đầu, Thuật trốn tránh người yêu của nó và cuối cùng 
quyết định dứt khoát không còn liên lạc với nhau. Một thời gian sau, trên 
mặt cháu xuất hiện những mụn sưng đỏ. Tôi hỏi, nó lảng tránh, không trả 
lời. Dần dần cháu nó ít về nhà hơn. Cách đây một năm, cháu về Việt Nam ở 
lâu dài. Vừa rồi tôi nhận được thơ của nó.  
Bà ngưng kể, lấy trong túi áo trao cho tôi một lá thư đã nhàu, nội dung khá 
ngắn gọn: “Có lẽ ý muốn của Chúa dành cho con một đời phải hy sinh phục 
vụ cho nhân sinh đang gánh chịu nỗi thống khổ của căn bệnh hiểm nghèo. 
Con rất thỏa lòng khi chính bàn tay mình thoa dịu được nỗi cô đơn của bao 
người bất hạnh. Tuần này ở trại cùi Quy Hòa thuộc tỉnh Bình Định. Tuần 
sau có thể ở làng phong cùi Đồng Lệnh tận tỉnh Tuyên Quang để chăm sóc 
cho các bệnh nhân. Mong me xem con như được Chúa đón đi từ lúc mới lọt 
lòng.”  
Chờ tôi đọc xong bức thư, bà tiếp:  
- Khi hiểu ra thằng con đã mắc bệnh phong cùi, tôi đã khóc suốt đêm trường. 
Mỗi lần nghĩ đến nó là lòng tôi quặn thắt như đứt từng đoạn ruột, tê dại cả 
tâm hồn.  
- Thưa bà, - tôi lên tiếng an ủi - Có phải chăng đây là sự sắp đặt củaThượng 
Đế? Theo tôi được biết bệnh phong cùi không dễ truyền nhiễm cho người 
chăm sóc khi đã ngăn ngừa đầy đủ, vả lại đã có thuốc điều trị tổng hợp từ 
thập niên 70 – 80. Thuốc tiêu diệt được vi khuẩn, giảm thiểu lây lan.  
- Nhưng, thưa ông anh, - bà mẹ của Thuật nhìn tôi không còn là ánh mắt một 
ni cô mà trở về với ánh mắt chuyên môn của một y tá viên điều dưỡng, nghề 
nghiệp của bà ngày xưa - Thuốc có thể chữa lành bệnh với đa hóa trị liệu 
nầy, nhưng không phục hồi được tổn thương của dây thần kinh làm biến 
dạng mặt, biến dạng bàn tay bàn chân. Đó là những dấu tích mà con tôi phải 
chịu đau lòng, mang mặc cảm tủi nhục suốt đời của người mắc bệnh phong 
cùi!  
Nói đến đây, bất chợt ni cô Diệu Ngọc ôm ngực chạy về hướng tịnh thất.  
 
Tôi thật sự xót xa trước nỗi đau của người mẹ như đã nhận lãnh cơn đau của 
con trai mình. Riêng về Thuật, tôi cảm nhận được đức tin cao cả của chàng. 
Đức tin đã vượt lên trên những ước vọng tầm thường mà người phàm đeo 
đuổi. Tôi tin rằng Chúa sẽ dẫn dắt cậu ấy đi trọn vẹn cuộc đời hạnh phúc 
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sống vì tha nhân.  
Chỉ biết ngậm ngùi, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Gió mỗi lúc mỗi mạnh thổi 
nghiêng ngả hàng cây trụi lá đứng chơ vơ hai bên đường. Cái băng giá ngoài 
trời làm tăng thêm nỗi u hoài trong tôi. Lê đôi chân nặng trĩu, tôi bước đi 
dưới bầu trời đang cơn bão tuyết. Từng mảnh tuyết hắt vào mặt tôi như 
những mảnh vỡ thủy tinh thay nhau cứa vào da thịt tôi rát buốt. Tôi vuốt 
mặt, tuyết tan ra nhơn nhớt trên đôi tay. Bất giác, tôi có cảm tưởng như máu 
và đất trộn lẫn nhầy nhụa trên tay tôi ngày nào đã vuốt mắt cho Mỹ khi xác 
anh nằm bất động trên bờ sông Côn. Tôi lau nhanh những giọt lệ đọng bờ mi 
trước khi bước lên chiếc xe bus cửa mở sẵn đợi chờ. 

Hạo nhiên Nguyễn Tấn Ích    
 

 

 
 

  
 
 

 
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 


