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Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 106 Mar/17/2013 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 
 5:30PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:15AM, 8:30AM, 10:15AM, 
12 Noon & 5:00PM (English) 
Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 
Website giờ lễ trên toàn thế 
giới: www.masstimes.org 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay đổi 
địa chỉ 
Xin liên hệ Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim 
Oanh. Phone: 951-375-6687 
Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại gia 
Xin liên hệ Cha Giuse Nguyễn Trọng, 
SVD. Phone: 951-742-9581 
 

Ban Mục Vụ 2012-2014:  
 
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh  951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung   951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm  951-834-7436 
Thư  ký :  Phạm Hữu Quỳ      951-501-9931 
Lời Chúa: Mai Quang Thuận 951-591-3955 
Thánh Thể:Vũ T. Bạch Tuyết 951-834-6312 
Phòng Thánh: Hà Đỗ              760 547-3444 
Thánh Nhạc:Nguyễn Q. Dung951-375-9374 
Giáo lý :      Trí Mai                951-795-0120 
TruyềnThông:  
                  Nguyễn B. Sương 858-206-5795  
 
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 
 

 

 ĐỨC TÂN GIÁO HOÀNG PHANXICO 

 
Những lời đầu tiên của ĐGH Phanxico vô 
cùng giản dị, thấm thía tâm can với đám 
đông khoảng 100.000 người chen chúc 
trong mưa tại quảng trường Thánh Phêrô 
ngay sau khi ngài đắc cử tối 13/3/2013:  
Chào các anh chị em. Như chúng ta đều 
biết, các vị hồng y đến từ tận cùng trái đất 
để chọn vị giám mục Roma. Trước hết, ta 
cùng cầu nguyện cho Đức Bênêdictô XVI , 
xin Thiên Chúa chúc lành cho ngài và xin 
Đức Mẹ luôn gìn giữ ngài.(ĐGH đọc kinh 
Lạy Cha và kinh Kính mừng) 
Và bây giờ, giám mục và giáo dân, chúng ta 
bắt đầu cuộc hành trình huynh đệ, đầy yêu 
thương và tin cậy (Ta muốn xin các con một 
ân huệ, trước khi cha ban phép lành, cha 
xin các con đọc kinh thay cho lời chúc lành 
của cộng đoàn dân Chúa cho vị tân giám 
mục Roma. (Ngài cúi đầu để nhận sự chúc 
lành của các tín hữu).  
Ngài mai, ta sẽ cầu xin Đức Trinh Nữ che 
chở kinh thành Roma. Hẹn các con ngày 
mai. Cha chúc các con ngủ ngon.’’  
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TIN MỪNG 
CN V M ÙA CHAY năm C 
Ga 8, 1-11 
 "Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". 

Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền 
thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc 
đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội 
ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: "Thưa 
Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Môsê, hạng 
phụ nữ này phải bị ném đá. Còn Thầy, Thầy dạy sao?" Họ nói thế có ý gài bẫy 
Người để có thể tố cáo Người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón 
tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người đứng lên và bảo họ: "Ai trong các 
ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi". Và Người ngồi xuống và lại viết 
trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều 
tuổi nhất, và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bấy 
giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: "Hỡi thiếu phụ, những người cáo 
chị đi đâu cả rồi? Không ai kết án chị ư?" Nàng đáp: "Thưa Thầy, không có ai". 
Chúa Giêsu bảo: "Ta cũng thế, Ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi, và từ nay 
đừng phạm tội nữa". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
KHÔNG AI LÀ NGƯỜI VÔ TỘI 

McCarthy 

Ngày xưa, có một người đàn ông bị bắt vì tội trộm cắp, và bị giải ra trước mặt 
nhà vua, ngay tức khắc, nhà vua liền ra lệnh treo cổ người đó. Tuy nhiên, khi bị 
áp tải đến giá treo cổ, người đàn ông đó đã nói với viên cai ngục rằng anh ta biết 
một điều bí mật, do cha của anh ta chỉ dạy. Anh tuyên bố rằng khi sử dụng bí 
quyết này, thì anh có thể trồng một hạt giống của cây lựu, và làm cho nó mọc lên 
trổ sinh hoa quả chỉ trong một đêm. Anh ta nói rằng thật đáng tiệc, nếu bí quyết 
này bị chôn vùi đi theo cái chết của anh, và sẵn lòng bộc lộ bí quyết này cho nhà 
vua. 

Viên cai ngục quá bị gây ấn tượng, đến nỗi ông ta lưỡng lự việc thi hành án, và 
giải tù nhân trở lại trước mặt vua. Tại đó, người ăn trộm đào một cái lỗ trong 
lòng đất, lấy hạt giống cây lựu ra và nói: "Thưa bệ hạ, hạt giống này phải được 
trồng từ bàn tay của một người nào chưa bao giờ lấy cắp bất cứ thứ gì không 
thuộc về người đó. Vì là một tên trộm, nên tôi không thể trồng nó được". Thế rồi 
anh ta quay sang một trong những viên quan của nhà vua và nói "Ngài có thể 
trồng hạt giống này được chứ ạ?". 
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Nhưng vị quan này từ chối, nói rằng "Khi còn trẻ, tôi đã giữ một vài thứ không 
phải là của tôi". Sau đó, người ăn trộm quay sang người canh giữ kho tàng của 
nhà vua và nói "Vậy ngài có thể trồng hạt giống này chứ?". Nhưng người canh 
giữ kho tàng cũng từ chối "Từ nhiều năm nay, tôi đã giữ nhiều tiền bạc. Bây giờ 
và một lần nữa, tôi đã có thể giữ một ít tiền cho bản thân tôi". 

Và cứ thế, cuối cùng chỉ còn lại một mình nhà vua. Quay sang nhà vua, người ăn 
trộm nói "Có lẽ bệ hạ sẽ vui lòng trồng hạt giống này". Nhưng nhà vua nói "Ta 
xấu hổ mà phải nói rằng, có một lần ta đã lấy một chiếc đồng hồ của cha ta". 

Sau đó, người ăn trộm nói "Tất cả các ngài đều vĩ đại và có quyền lực, và không 
còn gì để mong muốn nữa. Tuy nhiên, không một ai trong các ngài có thể trồng 
được hạt giống này, trong khi tôi đã ăn cắp một thứ nhỏ nhoi, chỉ vì tôi đang chết 
đói thế mà tôi lại bị kết án treo cổ". 

Nhà vua tha thứ cho anh ta. Câu chuyện này sẽ có kết thúc khác hẳn, nếu nhà vua 
không được chuẩn bị để lắng nghe. Thay vào đó, nhờ sự kiên nhẫn của nhà vua, 
và nhờ óc tưởng tượng của người đàn ông đã bị kết án, mà không ai phải chết, và 
tất cả đều học được một bài học bổ ích. 

Bối cảnh của Tin Mừng có thể có một kết thúc rất tồi tệ. Nếu Đức Giêsu thuận 
theo ý của các Kinh sư và người Pharisêu, thì người phụ nữ phụ nữ ngoại tình sẽ 
phải chết một cách bi thảm. Ai sẽ được ích lợi từ cái chết này? Thay vào đó, nhờ 
sự hiểu biết và lòng thương xót mà Đức Giêsu đã bày tỏ cho người phụ nữ này, 
mà chị ta có thể bỏ lại tội lỗi của mình phía sau, và có một bước khởi đầu mới. 

Sự kiện Đức Giêsu không kết án chị ta không có nghĩa là Người coi thường tội 
ngoại tình. Người nhận ra rằng chị ta đã bị kết án rồi. Điều mà bây giờ chị ta cần 
đến đó là lòng thương xót. Cách thức Người đối xử với người phụ nữ này đã làm 
cho chị ta muốn đổi mới cuộc đời của mình. Điều mà Thiên Chúa mong muốn 
không phải là cái chết của tội nhân, nhưng Người mong muốn rằng người đó sẽ 
cải tạo và được sống. Thiên Chúa thấu hiểu sự yếu đuối của chúng ta, và trong 
lòng thương xót của Người, Người tha thứ những tội lỗi của chúng ta. Người 
không chỉ giúp chúng ta bỏ lại những tội lỗi của chúng ta ở phía sau, nhưng còn 
rút ra được điều tốt đẹp từ các tội lỗi đó. Và điều chắc chắn là bởi vì tất cả chúng 
ta đều là tội nhân, vì vậy, chúng ta luôn luôn cần đến lòng thương xót của Thiên 
Chúa, điều này sẽ làm cho chúng ta biết tự kiềm chế mình, trong việc ném đá 
người khác. 
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SỐNG ĐẠO 
Người ăn xin và chiếc nhẫn kim cương 

Các nhà hảo tâm khắp thế giới đang mở bóp góp tiền 
ủng hộ một người ăn xin vô gia cư chân thật - người 
đã trả chiếc nhẫn đính hôn kim cương cho chủ nhân 
của nó, khi người phụ nữ này vô tình đánh rơi trong 
cái ly xin tiền của ông.  

Chia sẻ trên đài CNN, bà Sarah Darling cho biết: 
"Tôi thật sự cảm thấy may mắn ngay lúc này khi tôi 
có chiếc nhẫn này. Tôi đã yêu mến chiếc nhẫn trước 

đây, Tôi yêu mến nó nhiều và giờ đây tôi càng yêu nó nhiều hơn nữa.". Darling, 
sống tại thành phố Kansas, Missouri, nói bà rất buồn rầu khi phát hiện mình đã 
làm mất chiếc nhẫn. Bà hầu như chưa bao giờ tháo nhẫn ra, nhưng khi bị hơi 
ngứa khiến bà tháo nhẫn ra và bỏ vào trong bóp nhỏ đựng tiền lẻ và kéo khoá 
lại.  

Sau đó, bà đã vô tình trút hết những gì trong bóp ấy vào chiếc ly xin tiền của ông 
Billy Ray Harris - một người ăn xin vô gia cư thường sống ẩn náu dưới một cây 
cầu ở quê nhà của bà. Cho đến hôm sau, bà mới phát hiện ra chiếc nhẫn của mình 
đã không còn nữa.  

"Thật là thê thảm. Đó là một cảm giác mất mát lớn lao. Nó rất có ý nghĩa đối với 
tôi vượt trên cả giá trị về vật chất".  

Darling quay lại tìm ông Harris, nhưng ông không còn ở đó. Ngày tiếp theo, bà 
quay trở lại và đã gặp ông. Bà nói, tôi đã hỏi liệu ông ấy còn nhớ tôi không, 
nhưng tôi nghĩ là tôi đã cho ông một vật rất quý đối với tôi.  

Ông trả lời: "Có phải chiếc nhẫn không? Tôi có nó và giữ nó cho bà đây". Bà rất 
đổi kinh ngạc.  

Để tỏ lòng biết ơn với người ăn xin tốt bụng và ngay thật này, Darling và chồng 
đã lập ra một trang mạng để quyên góp tiền ủng hộ cho ông. Quỹ từ thiện này 
sau đó đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và tấm lòng hảo tâm đóng góp của 
nhiều người.  

Chris và Mel từ Brentwood, nước Anh, đã ủng hộ 20 USD. Viết trên 
trang giveforward.com - trang web quyên góp tiền ủng hộ, họ chia sẻ: "Trong 
cuộc sống những gì ta cho đi sẽ quay trở lại. Này Billy, hành động tử tế của ông 
cho dù ông đang ở trong tình cảnh hết sức khó khăn đã chứng minh rằng vẫn còn 
có sự khiêm tốn trong thế giới này.  

Ophelia Wong Zen-na, đóng góp 10 USD và viết: "Tôi ở Singapore và thật 
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sự rất cảm phục sự chân thật của ông". Brian Paul cũng cho 10 USD và nói: 
“Nếu tôi không bị thất nghiệp, tôi đã cho nhiều hơn, thế nhưng tôi cảm thấy 
thách đố phải làm một điều gì. Billy Harris đã làm tốt nhất có thể để trở nên điều 
mà ông ước mơ mình sẽ là. Không bao giờ trễ cả. Xin Chúa chúc phúc cho ông, 
và cám ơn ông đã không bao giờ đánh mất phẩm chất của mình cho dù trong 
hoàn cảnh khó khăn”.  

Đến nay, một tuần sau khi phát động chiến dịch quyên góp, đã có hơn 3400 sự 
đóng góp với tổng số tiền lên tới gần 95.000 USD (ngày loan tin cách đây hơn 1 
tuần). Toàn bộ số tiền mà các nhà hảo tâm đóng góp sẽ được trao trực tiếp cho 
ông Billy Ray Harris sau chiến dịch từ thiện dài 90 ngày. Chồng của Darling, 
Bill Krejci gọi đó là "điều không tưởng" nhưng có thật.  

Krejci đã gặp gỡ Harris để thông báo về khoản từ 
thiện đó và tìm hiểu về cuộc sống của ông. Họ đã 
cùng nhau sửa chiếc xe đạp của Harris. 

Tâm sự trên trang web, Krejci viết: "Chúng tôi đã 
nói nhiều về những kỷ niệm liên quan đến chiếc 
nhẫn của gia đình tôi và những đóng góp. Tôi nói 
một ngày không xa trong tương lai, vợ chồng tôi sẽ 
trao chiếc nhẫn đó cho con gái. Chúng tôi cũng đã 

nói tới sự phản hồi tích cực rất cuồng nhiệt về sự kiện này”. Harris nói với Krejci 
là ông đã tìm được chỗ ở an toàn và ổn định.  

Phóng viên CNN hỏi về sự nổi tiếng sau khi trả lại chiếc nhẫn kim cương, Harris 
cho biết: "Tôi thích điều đó nhưng tôi không nghĩ là tôi xứng đáng. Điều tôi thực 
sự cảm thấy thích là thế giới này sẽ hành sử ra sao khi một người trả lại cái mà 
không phải là của họ và tất cả những điều ấy đã xảy ra”.  

Về phần mình, Darling nói: "Tôi rất biết ơn những gì ông ấy đã làm. Với nhiều 
người khác có lẽ họ đã giữ chiếc nhẫn ấy rồi hay cũng có thể đã bán đi lấy tiền. 
Tôi thật sự hy vọng sự bất cẩn của tôi lúc đó sẽ mang đến điều thật tốt đẹp cho 
cuộc sống của Billy".  

Bạn thân mến,  

Mùa Chay đọc câu chuyện của ông Billy Harris vô gia cư nghèo nàn trả lại chiếc 
nhẫn cưới kim cương cho chủ nhân của nó, tôi thầm đấm ngực ăn năn (đấm 3 
lần), vì tôi thường có thành kiến không mấy tốt về những người ăn xin, nhất là 
người da đen nghèo nàn. Thành kiến này bắt nguồn từ những tệ nạn xã hội do 
người da đen gây ra loan tải trên các cơ quan truyền thông. Đi qua những khu cư 
dân da đen tồi tệ, tim tôi đập thình thịch và tôi chỉ muốn mau mau thoát ra khỏi 
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khu ấy thì mới an tâm. Quả thật, da ông Billy đen nhưng lòng ông không đen 
chút nào, mà còn trắng hơn lòng của tôi, người có làn da trắng hơn ông, có đầy 
đủ vật chất hơn ông. Tôi thật khâm phục sự công chính của ông khi ông đang ở 
trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, và có lẽ cả đời của ông cũng không sao mua 
được chiếc nhẫn mà ông đang có; thế nhưng ông đã không giữ lấy cho mình.  

Nếu là Billy trong hoàn cảnh khốn khổ như thế, không biết đã có mấy ai tốt bụng 
như ông. Ông còn để lại bài học về sự khiêm nhường khi ông nói ông không 
xứng đáng được dư luận chú ý tới về việc làm cao quý của ông. 

Tính đến ngày 6/3/2013 , số tiền người từ khắp nơi trên thế giới đóng góp ủng hộ 
ông đã lên tới $177860 USD (gần 2 trăm ngàn đô la). Đây quả là phần thưởng rất 
lớn về vật chất cho tấm lòng ngay thật hiếm có của ông. Hành động của ông còn 
để lại một ấn tượng tốt có ảnh hưởng về tâm linh cho những người đang sống chỉ 
mong chiếm đoạt những gì không thuộc về mình. Đọc tin tức về ông, tôi ngậm 
ngùi cho tình trạng xã hội bất ổn tại Việt Nam, nơi đang xảy ra nhiều những vụ 
cướp bóc của cải gây chấn thương, lấy đi sinh mạng của nhiều người.  

Câu chuyện của Billy trả lại chiếc nhẫn làm cho tôi nhớ lại câu chuyện của 
Ladarô trong Thánh Kinh Luca 16:19-31: 

“Có một nhà phú hộ kia mặc toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. 
Lại có một người hành khất tên là Lazarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy 
ghẻ chốc, ước được những vụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, 
nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người 
ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên lòng 
Abraham.  Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hỏa ngục 
phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đàng xa có Abraham và 
Lazarô trong lòng Ngài.  Liền cất tiếng kêu la rằng:  “Lạy cha Abraham, xin 
thương xót tôi và sai Lazarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì 
tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này.”  Abraham nói lại: “Hỡi con, suốt đời con, 
con được toàn sự lành, còn Lazarô gặp toàn sự khốn khổ.  Vậy bây giờ Lazarô 
được an ủi ở chốn này, còn con thì chịu khốn khổ. Vả chăng, giữa các ngươi và 
chúng tôi đây đã có sẵn một vực thẳm, khiến những kẻ muốn từ đây qua đó, 
không thể qua được, cũng như không thể từ bên đó qua đây được.”  Người đó lại 
nói:  “Đã vậy, tôi nài xin cha sai Lazarô đến nhà cha tôi, vì tôi còn năm người 
anh em nữa, để ông bảo họ, kẻo họ cũng phải sa vào chốn cực hình này.” 
 Abraham đáp rằng:  “Chúng đã có Môisen và các tiên tri, chúng hãy nghe các 
ngài.”  Người đó thưa:  “Không đâu, lạy cha Abraham!  Nhưng nếu có ai trong 
cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải.”  Nhưng Abraham bảo người ấy:  
“Nếu chúng không chịu nghe Môisen và các tiên tri, thì cho dù kẻ chết sống lại 
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đi nữa, chúng cũng chẳng chịu nghe đâu.”  

Câu chuyện dụ ngôn Lazarô và người phú hộ không chỉ phản ảnh thực trạng xã 
hội vào thời đại của Chúa Giêsu, mà còn cả trong xã hội chúng ta đang sống ở 
thế kỷ thứ 21. Thời đại của nền văn minh vượt bực, thời đại của phát minh điện 
toán a-còng @, nhưng vẫn còn đó hai giai cấp giàu sang và nghèo nàn. Người 
giàu thì lại giàu thêm, giàu quá mức, đến cả cái phôn cũng được mạ vàng để cầm 
nói chuyện cho sướng. Và ngược lại, người nghèo thì lại nghèo quá nghèo, cái gì 
cũng không có, đến nỗi chết không có hòm mà chôn. Sự bình đẳng giữa hai gia 
cấp giàu nghèo chỉ được tìm thấy nơi nấm mộ sâu trong lòng đất, và công lý chỉ 
được tìm thấy ở bên kia ngưỡng cửa cuộc đời.  

Câu chuyện của Billy và Darling xảy ra trong Mùa Chay 2013 là tấm gương sống 
Mùa Chay ý nghĩa và hấp dẫn hơn bao giờ hết, một hành động bác ái tuyệt vời. 
“Bóp bác ái” của bà Darling mở ra dốc hết những gì có vào “cái ly chân thật” 
của Billy đã đánh động và làm thức tỉnh hàng ngàn trái tim trên thế giới. Câu nói 
của Thánh Phaolô “Cho thì có phúc hơn là nhận” thật có ý nghĩa khi một trái tim 
sống ngay thật và một tấm lòng biết mở rộng để cho đi.  
Lạy Chúa, xin cho con một trái tim khiêm nhường và biết cho đi.  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Những hoạt động đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phanxicô 

Trong cuộc họp báo, Cha Lombardi, Giám đốc Phòng báo chí Tòa Thánh, cho 
biết ban tối ngày 13-3-2013 sau khi được bầu làm Giáo Hoàng, ĐTC Phanxicô 
đã điện thoại thăm hỏi Đức nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 và sẽ đến thăm 
Người tại Castel Gandolfo trong những ngày tới đây. 
Chiều tối ngày thứ tư 13-3-2013, sau khi đắc cử, Đức tân Giáo Hoàng đã đứng 
trước bàn thờ và nhận sự chúc mừng của các Hồng Y. Sau đó khi trở về nhà trọ 
thánh Marta, ĐGH đã từ chối dùng xe riêng của Giáo Hoàng, nhưng đi chung xe 
bus với các Hồng Y. 
Vào cuối bữa ăn tối trong bầu không khí thật vui vẻ, ĐGH đã cám ơn các Hồng y 
và nói rằng: ”Xin Chúa tha thứ cho anh em vì những gì anh em đã làm!”. Ngài 
ám chỉ đến việc các Hồng y đã bầu ngài làm Giáo Hoàng. 
Sau cùng, cha Lombardi trả lời câu hỏi của giới báo chí và cho biết ĐTC 
Phanxicô sử dụng các thứ tiếng: Tây Ban Nha, Ý, Pháp, Đức và Anh (SD 14-3-
2013) 

Sáng 14/03/2013 Đức Thánh Cha Phanxicô bầy tỏ lòng khiêm tốn ngày đầu tiên 
làm giáo hoàng, ngài đã ghé khách sạn lấy hành lý và tự ý trả tiền phòng với một 
phong thái mới của giáo hoàng thường khép kín trong các vách tường Vatican. 
Sự tách biệt với các giáo triều cũ chú ý đến truyền thống cũng hiển nhiên trong 
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sự lựa chọn trang phục: Ngài vẫn giữ thánh giá giản dị của ngày ngài được tấn 
phong giám mục và không mặc áo choàng đỏ Đức Benedict XVI đã mang khi 
trình diện thế giới lần đầu tiên năm 2005 – và đã chọn áo chùng trắng cho giáo 
triều. 
Cựu tổng giám mục Buenos Aires, hồng y Jorge Bergoglio, khởi sự ngày đầu 
tiên là giáo hoàng bằng việc viếng thăm sáng sớm trong một chiếc xe hơi 
Vatican tầm thường tại một Vương Cung Thánh Đường Rôma được cung hiến 
cho Đức Trinh Nữ Maria. 

9 giờ 50 Ngài đến Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả, để cầu nguyện trước 
thánh tượng Đức Bà là đấng che chở người dân Roma. Linh mục Ludovico Melo 
cho biết ĐGH Phanxicô nói chuyện thân tình như người cha. Cha Melo chỉ được 
báo trước 10 phút. 
Đức Phanxicô đã đặt bó hoa dâng kính Đức Mẹ. Thầy Giuseppe, một trong 15 
chủng sinh, tu sĩ và giám chức (prélat) tháp tùng cho biết ngài mặc áo trắng, đi 
gầy đen (thay vì giầy đỏ giáo hoàng), đeo nhẫn hồng y và đeo thánh giá bằng 
bạc. Trước khi ra về, Đức Phanxicô bắt tay từng người chào đón ngài. Ngài xin 
mỗi người cầu nguyện cho ngài. Linh mục Ludovico Melo còn cho biết cuộc gặp 
gỡ thật là cảm động, ngài tỏ ra rất mực thương yêu và khiêm nhường. Sau khi 
cầu nguyện trước thánh tượng Đức Bà Cả, ngài lui vào nhà nguyện để suy niệm, 
nơi thánh Ignace de Loyola, sáng lập dòng Tên, đã dâng thánh lễ mở tay vào lễ 
Giáng sinh 1538. 
Lúc 5 giờ chiều , ngài trở lại nguyện đường Sistine dâng thánh lễ cùng với 114 vị 
hồng y cử tri từng tham dự mật nghị.ĐTC đã cử hành thánh lễ với các Hồng y tại 
Nhà nguyện Sistina để bế mạc mật nghị. Thánh lễ không có dân chúng tham dự 
nhưng được trực tiếp truyền hình. 
Sau đó ngài đã viếng thăm căn hộ Giáo Hoàng. Căn hộ này đã được niêm phong 
kể từ khi việc từ nhiệm của ĐGH Biển Đức 16 bắt đầu có hiệu lực vào cuối ngày 
28-2 vừa qua. 

Đức Phanxicô: Vị Giáo Hoàng từ nhân, khiêm nhường, giản dị 

LÊ ĐÌNH THÔNG 

Vị giáo hoàng thứ 266 vừa được bầu đã thổi làn gió mới vào Giáo hội. Ngài là vị 
giáo hoàng:  
- đầu tiên đến từ tân thế giới. Tổng thống Barack Obama đã chào mừng vị giáo 
hoàng đến từ châu Mỹ. 
- đầu tiên xuất thân từ dòng Tên.  
- đầu tiên trong số các vị hồng y do Đức Gioan-Phaolô II bổ nhiệm. Ngài được 
tôn cử vào chức vị hồng y ngày 21/02/2001. 
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- đầu tiên lấy niên hiệu là Phanxicô. 
Theo linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa thánh, niên hiệu chính 
thức của tân giáo hoàng là Phanxicô, thay vì Phanxicô đệ I. Sau này, ngài chỉ trở 
nên Phanxicô đệ I một khi có ĐGH Phanxicô đệ II.  
Theo lời phát ngôn viên của HĐGM Pháp Bernard Podvin, vị tân giáo hoàng 
chọn niên hiệu Phanxicô là muốn nói lên ý nguyện đơn sơ, khó nghèo. Lời nói và 
cử chỉ của ngài trên bao lơn đền thánh Phêrô đã diễn tả trọn vẹn ý nghĩa này.  
Ngoài tiếng Tây ban nha, ĐGH Phanxicô nói thông thạo tiếng Ý, ngôn ngữ của 
song thân ngài, tiếng Đức và tiếng La tinh. Năm 1986, ngài sang Đức hoàn tất 
luận án tiến sĩ về đề tài Philosophisch-Theologische Hochschule Sankt Georgen 
tại Đại học Francfurt. Ngài là tác giả nhiều cuốn sách thần học và tín lý. 
Khi còn là tổng giám mục, ngài quan tâm đến vấn đề đối thoại với Do thái giáo. 
Ngài và giáo sĩ Do thái giáo Abraham Shorka là đồng tác giả Sobre el cielo y la 
tierra (Về trời và đất).  
Ngày 30/09/2009, ĐHY Bergoglio tuyên bố tại Argentina City 
Postgraduate School: ‘‘nạn nghèo đói cùng cực và các cơ cấu kinh tế bất công 
gây ra tình trạng không đồng đều, vi phạm quyền làm người.’’ Sau khi nhận mũ 
áo hồng y, vào thứ năm Tuần thánh 2001, ĐHY Jorge Mario Bergoglio đã rửa 
chân cho 12 người bị nhiễm HIV/AIDS (tiếng Pháp: Sida).  
Cũng như nhiều người Á căn đình khác, ngài hâm mộ bóng đá. Thuở niên thiếu, 
ngài là ủng hộ viên đội bóng đá Atlético San Lorenzo de Almagro do một linh 
mục thành lập.  
Sau cuộc giải phẫu vì bị nhiễm trùng đường hô hấp, từ năm 20 tuổi, ngài chỉ còn 
một lá phổi. Mặc dù vậy, ngài có thói quen dậy lúc 4 giờ 30 sáng, suốt ngày cặm 
cụi làm việc.  
Ngài từ chối sử dụng xe hơi dành cho giáo hoàng mang bảng số CV1 (Cité du 
Vatican 1), di chuyển bằng xe buýt nhỏ (minibus) cùng các vị hồng y khác 
Lần đầu tiên trong lịch sử Hội thánh có một vị giáo hoàng lấy niên hiệu là 
Phanxicô. Ngài muốn vinh danh thánh Phanxicô, đấng sáng lập dòng Phanxicô, 
còn được gọi là dòng anh em hèn mọn. Thánh nhân từng rao giảng sự nghèo khó 
chính là con đường nên thánh, bằng lời cầu nguyện, bằng lòng yêu thương trọn 
vẹn, bằng niềm vui trong sáng và việc rao giảng phúc âm.  

Tiểu sử Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô Đệ Nhất 
ĐẶNG TỰ DO 

Đức Tân Giáo Hoàng Phanxicô, vị Giáo Hoàng thứ 266 của Giáo Hội Công 
Giáo, được bầu trong lần bỏ phiếu thứ 5 vào ngày 13 tháng Ba năm 2013, năm 
nay 76 tuổi và sẽ mừng sinh nhật thứ 77 vào tháng 12 tới đây. Ngài nguyên là 
Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio, sinh ngày 17 tháng 12 1936.  
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Ngài sẽ đi vào lịch sử như là vị Giáo Hoàng đầu tiên được sinh ra ở châu Mỹ. 
Ngài đã từng là Tổng giám mục của Buenos Aires từ năm 1998 và đã được Chân 
Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nâng lên hàng Hồng Y vào ngày 21 tháng 
Hai năm 2001 cùng trong một nghi lễ tấn phong Hồng Y với Đức Cố Hồng Y 
Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận của Việt Nam. 
Đức Tân Giáo Hoàng Jorge Bergoglio được sinh ra tại Buenos Aires, trong một 
gia đình có năm người con của một công nhân đường sắt người Ý. Sau khi học 
tại chủng viện Villa Devoto, ngài gia nhập dòng Tên vào ngày 11 tháng Ba năm 
1958. Ngài hoàn thành cử nhân triết học tại Đại Học Maximo San José ở San 
Miguel, và sau đó giảng dạy văn học và tâm lý học tại hai trường Inmaculada ở 
Santa Fe, và Salvador ở Buenos Aires. Ngài được Đức Tổng Giám Mục José 
Ramón Castellano phong chức linh mục vào ngày 13 tháng 12 năm 1969. Ngài 
tiếp tục khoa triết học và thần học tại San Miguel và trở thành giáo sư thần học. 
Nổi tiếng có tài lãnh đạo, dòng Tên đã bầu ngài làm Giám Tỉnh Argentina từ 
năm 1973 đến 1979. Năm 1980, ngài trở thành giám đốc chủng viện San Miguel, 
nơi ngài đã được đào tạo. Ngài phục vụ trong cương vị đó cho đến năm 1986 
trước khi sang Đức hoàn thành luận án tiến sĩ và trở về quê hương của mình để 
phục vụ như là cha giải tội và linh hướng tại Córdoba. 
Ngài thay Đức Hồng Y Quarracino vào ngày 28 tháng 2 năm 1998 trong chức vụ 
Tổng Giám Mục thủ đô Buenos Aires. Ngài cũng đồng thời được bổ nhiệm là 
Đấng Bản Quyền cho người Công Giáo Đông Phương ở Argentina.  
Ngày 21 tháng Hai năm 2001, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II tấn phong Hồng 
Y cho ngài với Hiệu Tòa là nhà thờ Thánh Robert Bellarmino. 
Ngài đã được bổ nhiệm vào một số vị trí trong Giáo Triều Rôma như Thánh Bộ 
Giáo sĩ, Thánh Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích, Thánh Bộ Đời Sống Tận Hiến 
và các Tu Hội Tông Đồ. Ngài cũng là một thành viên của Ủy ban châu Mỹ La 
tinh và Hội đồng gia đình. 
Đức Hồng Y Bergoglio nổi tiếng với sự khiêm tốn cá nhân, mạnh mẽ bảo vệ các 
học thuyết Giáo Hội và dấn thân cho công bằng xã hội. Ngài sống trong một căn 
nhà nhỏ, chứ không phải tại nơi cư trú nguy nga của giám mục.  
Dù là Hồng Y, ngài thường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, và tự 
mình nấu ăn cho mình. 
Sau cái chết của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Đức Hồng Y Bergoglio, đã 
được nhiều người coi là một ứng viên sáng giá vào ngôi Giáo Hoàng vào năm 
2005. 

Người Công giáo Hàn Quốc làm gì trong mùa Chay? 

Mùa Chay ở Hàn Quốc giống với những nơi khác là thời gian suy niệm và hy 
sinh khi Kitô hữu tưởng niệm việc Chúa Giêsu Kitô chịu khổ nạn và chịu chết. 
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Kitô hữu Hàn Quốc cam kết hy sinh các thú vui theo thói quen hay sở thích để 
biểu hiện sự thông phần hy sinh với Đức Kitô. 
Anh Cho Sang-hyun là một người có những thú vui đơn giản nhưng anh nói năm 
nay anh quyết định nhịn ăn món mì sợi yêu thích – một hy sinh nhỏ so với những 
hy sinh khác nhưng được làm rất thành tâm. 
Anh Cho dạy toán học tại một trường tư trong thủ đô và sau một ngày làm việc 
dài và ngồi trên xe buýt đông đúc, anh về đến nhà thì bụng đói meo nhưng không 
có nhiều thời gian để nấu nướng. 
"Tôi thường về nhà lúc nửa đêm và cảm thấy mệt phờ và đói lã. Mì ăn liền là 
món ăn nhanh nhất và tiện nhất" - anh nói. 
Do công việc bận rộn, Cho nói khoảng một thập niên nay món mì sợi yêu thích 
của anh đã trở thành món ăn chính vừa hiệu quả vừa hợp khẩu vị hơn bất kỳ món 
nào khác. 
Nhưng bữa ăn phổ biến này còn trở thành thói quen thoải mái và khi đến lúc 
chọn việc làm hy sinh trong mùa Chay, anh muốn chọn một thứ gì đó anh hết sức 
thú vị, một việc xứng với tình yêu anh dành cho đức tin của mình. 
"Trong khi trò chuyện với các bạn trong Giáo hội, tôi băn khoăn không biết phải 
làm gì trong mùa Chay năm nay cho có ý nghĩa". 
Đối với anh, món mì sợi gợi lên hình ảnh về đồng xu của bà góa nghèo, của lễ 
nhỏ nhoi nhưng đáng trân trọng bởi ý nguyện đằng sau đó. 
Đối với những người Hàn Quốc khác, mùa Chay tạo cơ hội từ bỏ những tật xấu 
vốn khó bỏ vào những dịp khác trong năm. 
James Park Sang-jin, 35 tuổi, nói anh đang cố bỏ thói nghiện thuốc lá trong 15 
năm nay. Thường thì bỏ chưa đầy một tuần là anh hút lại. 
Tuy nhiên, năm nay anh nói anh quyết tâm dùng mùa Chay để bỏ thuốc cho 
được. "Tôi nghĩ mùa Chay năm nay sẽ cho tôi cơ hội tốt hơn để bỏ thuốc. Tôi 
biết là khó. Có thể đây sẽ là việc khó nhất mà tôi từng làm" - anh nói. 
"Tôi muốn làm vì con tôi sắp sinh vào tháng Năm. Và lúc này, tôi tin Chúa Giêsu 
giúp tôi trong mùa đặc biệt này". 
Cơn nghiện vẫn y như trước đây nhưng bây giờ anh chuyển sang cầu nguyện để 
chống cám dỗ, Park nói. 
Mùa Chay còn là dịp để tín hữu đánh giá cam kết của mình đối với các bổn phận 
của Giáo hội. 
Monica Lee Ji-youn nói lối sống bận bịu và trách nhiệm gia đình thường khiến 
bà bỏ lễ Chúa nhật và bà quyết tâm thay đổi chuyện này. 
"Sau khi làm việc ở cơ quan cả tuần và lo việc nhà vào cuối tuần, tôi thường cảm 
thấy mệt nhoài đến độ không muốn đi lễ vào ngày Chủ nhật và hiện nay điều đó 
đã trở thành chuyện bình thường" - bà nói. 
"Kể từ mùa Chay này, tôi quyết tâm không bỏ lễ Chúa nhật nữa và củng cố 
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đức tin của mình" – bà cam kết. 
Linh mục Bernard Park Dong-jin, chánh xứ nhà thờ Hyehwa, cho biết mục đích 
của việc làm đạo đức mới quan trọng chứ không phải lựa chọn hy sinh trong mùa 
chay. 
"Tín hữu từ bỏ một việc mình yêu thích để sống có ý nghĩa trong mùa Chay là 
việc làm tốt" - ngài nói. "Mùa Chay là mùa sám hối, cầu nguyện, ăn chay, bác ái 
và tha thứ. Nếu tín hữu kiêng một thói quen yêu thích trong khi tưởng nhớ cuộc 
khổ nạn của Đức Kitô và cầu nguyện xin Thiên Chúa chấp nhận hy sinh của 
mình, mùa Chay sẽ là thời mùa đầy ân phúc". 
Tuy nhiên, ngài nói thêm đối với những người cố gắng bỏ những thói quen xấu, 
đó không chỉ là kiêng cử mà còn tạo ra sự thay đổi có ý nghĩa trong đời mình. 
"Nếu hy sinh không kéo dài thì đó chỉ là một việc làm mang tính tự mãn, không 
đạt mục tiêu. Chúng ta cần có sức mạnh để tránh cám dỗ trước những thói quen 
xấu vĩnh viễn" – ngài nhận xét. 
Sở thích món mì sợi của anh Cho có thể không được xếp cao trong danh sách các 
cám dỗ xấu, nhưng bỏ nó có ảnh hưởng quan trọng không ngờ trong đời anh. 
Anh đã thay món mì sợi bằng món rau trộn đơn giản. 
"Là người độc thân, tôi chú tâm sống thoải mái và thuận tiện. Giờ đây tôi phải 
rửa rau và dành thêm thời gian để nấu nướng", anh nói. 
Anh đang ăn uống có lợi cho sức khỏe hơn mặc dù phải bận rộn hơn. Và việc đó 
thêm một chiều kích nữa vào sự hy sinh trong mùa Chay. 
"Tất nhiên, công việc phát sinh thêm này gây phiền hà nhưng tôi quyết định xem 
nó như là một phần hy sinh của mình". 
Và dường như việc này đang mang lại lợi ích cho anh. 
"Tôi đã giảm hai kilôgram chỉ trong hai tuần. Tôi sẽ cố gắng giữ ngay cả sau 
mùa Phục sinh. Nhưng tôi cũng nhớ món mì sợi lắm". 

John Choi từ Seoul   

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Chúc Mừng 22 năm Thiên chức Linh Mục 
Cha Quản Nhiệm Giuse Trọng Nguyễn 
16/3/ 1991 - 16/3/2013 

Chúc Mừng lễ Thánh Giuse 19/3/2013 
Chúc mừng cha Quản Nhiệm & quý ông, quý  anh chọn Thánh Giuse làm quan 
thày. 
Nguyện xin Thánh Giuse luôn hộ phù cha và quý ông, quý anh trong thiên chức 
làm cha.  

Nguyện chúc cha và quý ông, quý anh luôn hy sinh phục vụ Giáo Hội, Cộng 
Đoàn, xã hội và gia đình trong âm thầm như Thánh quan thày. 



 13

Thành Kính Phân Ưu 
Cộng Đoàn ĐMLV thành thật chia buồn cùng anh chị Sang-Lan 
về sự ra đi của nhạc phụ: Cụ Trùm Giuse Cao Viết Ngân 
tạ thế ngày 14 tháng 3 năm 2013, tại Bệnh Viện TULANE, New Orleans Tiểu 
Bang Louisiana (Hoa Kỳ) USA. 
Nguyện xin lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận cụ trùm Giuse vào hưởng 
nước Thiên Đàng vĩnh phúc. 
Thành kính phân ưu. 
CĐ ĐMLV 

Chương Trình Tuần Thánh & Đại Lễ Phục Sinh 

CN Lễ Lá 24/3/2013: Thánh lễ tiếng Việt @ 2:00 pm 
Thứ Năm Tuần Thánh 28/3/2013: Thánh Lễ Đa Ngôn Ngữ @ 7:00 pm 
Thứ Sáu Tuần Thánh 29/3/2013: Ăn chay kiêng thịt 
_ Đàng Thánh Giá: 12:00 pm 
_ Nghi thức Suy Tôn Thánh Giá: 6:00 pm (Spanish), 7:30 pm (English) 
Thánh lễ Vọng Phục Sinh 30/3/2013: 8:00 pm (English) 

CN Đại Lễ Phục Sinh 31/3/2013: Thánh lễ tiếng Việt @ 1:30 pm 

VƯỜN ADONG & EVA 
BỮA ĂN TỐI Ở NHÀ HÀNG LY HÔN 

Chỉ đến khi ly hôn – khi hạnh phúc mất đi rồi mới chợt 
nhận ra mình đã từng thật hạnh phúc, muốn níu giữ lại 
nhưng… mọi sự cũng đã muộn màng. Tuy vậy, hạnh 
phúc và tình yêu là thứ vô hình nhưng lại tồn tại mãi với 
thời gian, nếu con tim ta vẫn còn yêu thương, còn nhung 
nhớ… thì cảm xúc ấy sẽ trở về. 
Anh cưới chị được 10 năm. Giữa hai vợ chồng không 
còn xúc cảm và hứng thú. Anh ngày càng cảm thấy đối 

với vợ hầu như chỉ còn là trình tự và nghĩa vụ. Anh bắt đầu thấy ngán chị. Nhất 
là khi đơn vị vừa nhận về một người phụ nữ trẻ hết sức sôi nổi và cuồng nhiệt 
bám lấy anh. 
Anh chợt có cảm giác cô ta là mùa xuân thứ hai của anh. Sau nhiều đêm suy 
nghĩ, anh quyết định ly dị vợ. Chị dường như đã trơ lỳ, bình thản, đồng ý đòi hỏi 
của anh. 

Thủ tục tiến hành rất thuận lợi. Sau khi ra khỏi cửa, anh chị đã trở thành cá nhân 
độc lập và tự do. Không hiểu sao, anh bỗng thấy trống trải vô cùng, anh nhìn chị 
nói: “Trời tối rồi, hay là đi ăn cơm đã.” 
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Chị nhìn anh nói: “Vâng. Em nghe nói gần đây vừa khai trương Nhà hàng Ly 
Hôn, chuyên phục vụ bữa ăn cuối cùng cho các cặp vợ chồng ly dị. Chúng mình 
đến đấy đi?” 
Anh gật đầu. Hai người, một trước một sau lặng lẽ đi vào Nhà hàng Ly Hôn. Anh 
chị vừa yên vị trong phòng VIP, cô phục vụ đã bước vào nói: “Anh chị dùng gì 
ạ?” 

Anh nhìn chị nói: “Em gọi đi.” Chị lắc đầu: “Em ít khi ăn nhà hàng, không quen 
gọi món, anh gọi đi.” 

“Xin lỗi, nhà hàng chúng tôi quy định, bữa này do vợ gọi món hàng ngày người 
chồng thích ăn nhất, và chồng gọi món người vợ thích ăn nhất. Đấy là món “Ký 
ức cuối cùng.” 

“Thôi được”, chị hất món tóc xõa trước mặt ra sau, nói: “Gà luộc chấm gia vị 
nước chanh, đậu phụ rán chấm nước mắm nguyên chất rắc hành thái nhỏ, chân 
giò luộc chấm mắm tôm, rau cải thảo luộc.” 

“Anh gọi gì ạ?” Cô phục vụ nhìn anh. Anh sững người. Lấy nhau 10 năm, anh 
thật sự không biết vợ anh thích ăn món gì. Anh há hốc mồm, ngồi thừ ra đấy. 

“Những món này đủ rồi, đều là món chúng tôi thích nhất.” Chị vội chữa thẹn cho 
anh. Cô phục vụ cười: “Thực tình mà nói, đến nhà hàng chúng tôi ăn bữa cơm 
cuối cùng, các anh các chị đều không thể nuốt trôi. Hay là anh chị đừng dùng 
món “Ký ức cuối cùng” nữa, hãy dùng bữa tối nhà hàng đặc biệt làm cho vợ 
chồng ly hôn: Đồ uống ướp lạnh. Những người đến đây, không có ai từ chối sự 
lựa chọn này.” Anh chị gật đầu: “Được.” 

Chốc lát, cô phục vụ mang đến hai suất đồ uống ướp lạnh. Trong hai suất có một 
suất xanh lơ, toàn đá đập vụn; một suất đỏ tươi, còn đang bốc khói. “Bữa tối này 
gọi là “một nửa ngọn lửa, một nửa nước biển”. Mời anh chị thưởng thức.” Cô 
phục vụ nói xong lui ra. Trong phòng ăn im lặng như tờ, anh chị ngồi đối diện, 
nhưng không biết nói gì với nhau. 

“Cộc cộc cộc!” Có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Cô phục vụ đi vào, tay bưng chiếc 
khay có một bông hồng đỏ tươi, nói: “Anh còn nhớ cảnh tặng hoa cho chị đây 
không? Bây giờ, khi mọi việc đã kết thúc, không còn là vợ chồng, nhưng là bạn. 
Bạn bè gặp nhau vui vẻ rồi chia tay, anh tặng chị bông hồng cuối cùng đi.” 

Chị rùng mình, trước mắt hiện ra cảnh anh tặng hoa chị 10 năm về trước. Hồi đó, 
anh chị vừa đến thành phố xa lạ này, hai bàn tay trắng, bắt đầu xây tổ ấm từ số 
không. Ban ngày, anh chị đi tìm việc làm, ban đêm chị ra hè phố bán quần áo. 
Anh vào nhà hàng rửa bát. Nửa đêm mới về đến gian nhà thuê chưa đầy 10 mét 
vuông. Đời sống khổ cực, nhưng anh chị thấy vui, thấy hạnh phúc. 
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Valentine đầu tiên ở thành phố này, anh mua tặng chị bông hồng đầu tiên, nước 
mắt chị chảy dài trên má vì sung sướng quá. 10 năm rồi, cuộc đời đã giàu lên, thế 
mà anh chị lại chia tay nhau. Càng nghĩ, chị càng tủi, hai mắt ngấn lệ, xua tay 
nói: “Thôi, thôi, khỏi cần.” 

Anh cũng nhớ lại 10 năm qua. Và sực nhớ 5 năm nay, anh không mua hoa tặng 
chị. Anh vội vẫy tay, nói: “Không, phải tặng.” 

Cô phục vụ cầm bông hồng lên, “xoèn xoẹt” một cái, bẻ làm đôi, ném vào cốc 
của anh chị, mỗi người một nửa. Bông hồng tức khắc hòa tan trong cốc. 

“Đây là bông hồng nhà hàng làm bằng gạo nếp, cũng là món ăn thứ ba gửi anh 
chị. Mời anh chị thưởng thức. Còn cần gì nữa, anh chị cứ gọi tôi”. Nói xong, cô 
quay người ra khỏi phòng. 

“Em… anh…” Anh nắm lấy tay chị, nói không nên lời. Chị rút mạnh bàn tay. 
Không rút nổi, bèn để yên. Anh chị im lặng nhìn nhau, vẫn không nói nên lời. 

“Phụt!” Đèn điện tắt ngấm, trong phòng tối om. Bên ngoài vang lên tiếng chuông 
báo động đổ dồn, có mùi cháy khét lẹt bay vào. 

“Chuyện gì thế?” Anh chị vội đứng lên. 

“Nhà hàng cháy rồi, mọi người ra ngoài mau, mau lên!” Bên ngoài có người kêu 
thét lên. “Anh!” Chị ép vào người anh, “em sợ!” 

“Đừng sợ!” Anh ôm chặt lấy chị, “Em đừng sợ, có anh ở bên cạnh. Chúng mình 
chạy ra ngoài đi.” 

Ngoài phòng, đèn điện sáng trưng, mọi vật như cũ, không có chuyện gì xảy ra. 
Cô phục vụ nói: “Xin lỗi anh chị, đây là món “Sự lựa chọn từ đáy lòng” của nhà 
hàng gửi tới anh chị.” 

Anh chị trở về phòng ăn, ánh sáng chan hòa. Anh cầm tay chị nói: “Vừa nãy là 
sự lựa chọn từ đáy lòng của chúng mình thật. Anh cảm thấy chúng mình không 
thể sống thiếu nhau, ngày mai chúng mình đi đăng ký lại!” 

Chị cắn môi: “Anh nói thật lòng đấy chứ?” 

“Thật! Anh hiểu rồi.” Cô ơi, cho thanh toán. 

Cô phục vụ đi vào, đưa cho anh chị mỗi người một tấm phiếu màu hồng rất đẹp 
nói: “Đây là phiếu thanh toán của anh chị, cũng là món quà của nhà hàng gửi 
tặng anh chị, gọi là “Phiếu thanh toán vĩnh viễn”, mong anh chị cất giữ mãi 
mãi.” 

Anh nhìn phiếu, mắt đỏ hoe. “Anh làm sao thế?” Chị lo lắng hỏi. Anh đưa phiếu 
thanh toán của mình cho chị, nói: “Anh có lỗi với em, mong em tha thứ.” 
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Chị cầm tấm phiếu đọc:  
“Một gia đình ấm cúng,  
hai bàn tay làm lụng,  
ba canh ngồi chờ anh về,  
bốn mùa dặn anh giữ gìn sức khỏe,  
năm tháng săn sóc anh chí tình,  
sáu mươi mẹ già vui vẻ,  
bảy ngày trong tuần nuôi dạy con cái,  
tám phương giữ gìn uy tín của anh,  
chín giờ thường xuống bếp làm món anh khoái khẩu,  
mười năm hao tổn tuổi xuân. Vì ai… Đó là vợ anh”. 
“Anh vất vả thật đấy. Mấy năm qua em thờ ơ với anh quá.” Chị đưa phiếu thanh 
toán của mình cho anh xem. Anh mở ra đọc:  
“Một mình gánh vác trách nhiệm,  
hai vai nặng trĩu cơ đồ,  
ba canh cặm cụi bên bàn,  
tứ thời chạy ngược chạy xuôi, vinh nhục biết chia sẻ cùng ai, bể dâu khắc sâu 
đuôi mắt, nghĩa vụ đối với gia tộc, gập ghềnh chông gai con đường công danh, 
là người phàm tục làm sao mười phân vẹn mười. Lúc nào cũng tận tình với vợ 
con… Đấy là chồng em”. 
Anh chị ôm chầm lấy nhau, oà lên khóc thành tiếng. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Hoãn bay để hành khách kịp từ biệt mẹ sắp qua đời 

Một câu chuyện tuy nhỏ nhưng tính giáo dục của nó thì quá lớn. “Tình người”, 
đó chính là cái chúng ta cần có trong cuộc sống vốn luôn tất bật và đầy áp lực, 
là cái chúng ta có thể tựa vào khi đang chơi vơi, và là liều thuốc an thần để xoa 
dịu nỗi đau dằn xé. 

Hãng hàng không Mỹ United Airlines hoãn giờ cất cánh của một chuyến bay để 
cho một hành khách có thể gặp người mẹ sắp chết lần cuối. 

Hãng hàng không United Airlines hoãn giờ bay để chờ một hành khách đến gặp 
người mẹ sắp qua đời ở bệnh viện nói lời vĩnh biệt. 

Anh Kerry Drake ở San Francisco, nhận được điện 
thoại từ anh trai vào hôm 24/1 thông báo về việc mẹ 
của họ là bà Dolores sắp chết. Bà đã bị viêm khớp 
dạng nhẹ trong khoảng 10 năm qua và trở nên yếu 
hơn trong 4 tháng gần đây. 
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Hãng hàng không United Airlines hoãn một chuyến bay để một hành khách kịp 
nói lời từ biệt người mẹ sắp qua đời 

Để kịp tới Lubbock, bangTexas, nơi mẹ mình đang nằm viện, Drake sẽ phải thay 
đổi lịch bay ở Houston để bắt một chuyến bay của United Airlines. "Tôi biết 
hành trình này nhiều rủi ro bởi thời gian máy bay đỗ ở Houston chỉ có khoảng 40 
phút", Drake nói. "Tuy nhiên, tôi cần đến đó càng sớm càng tốt, vì vậy tôi chấp 
nhận rủi ro". 

Tuy nhiên, chuyến bay từ San Francisco bị trì hoãn nửa giờ, và chuyến kế tiếp 
đến Lubbock bị lùi sang cuối ngày. 

Nhận ra mình không còn thời gian để nói lời tạm biệt với mẹ, Drake đã khóc trên 
máy bay. Các tiếp viên biết được hoàn cảnh của anh đã quan tâm giúp đỡ và 
chuyển câu chuyện của anh tới phi công trưởng. 

Sau khi nghe hoàn cảnh của Drake, phi công trưởng đã cố gắng khắc phục sao 
cho chuyến bay hạ cánh sớm nhất và liên lạc với trạm dừng kế tiếp. Tuy nhiên, 
máy bay vẫn hạ cánh chậm hơn vài phút so với giờ cất cánh của chuyến bay kế 
tiếp mà Drake dự kiến bay. 

"Khi tôi chạy đến cổng, người soát vé cửa thấy tôi đến và hét to:"Ông Drake? 
Chúng tôi đang đợi ông", Drake nhớ lại. “Lúc đó tôi nhận ra họ lên  

kế hoạch để giúp tôi. Cô gái vẫy tôi lên máy bay mà không cần nhìn vào vé máy 
bay của tôi". 

Phi công trưởng đã gọi điện trước để yêu cầu chuyến bay dự kiến của tôi hoãn 
khởi hành. 

"Nếu tôi bỏ lỡ chuyến bay đó, tôi sẽ không còn cơ hội nói lời tạm biệt với mẹ 
tôi", Drake cho biết. 

Khi chuyến bay hạ cánh, Drake đi thẳng đến bệnh viện với cha, mẹ và anh trai 
của mình. Mẹ anh đã qua đời vào sáng hôm sau. 

"Vào lúc mẹ tôi mở mắt ra, tôi nghĩ bà ấy nhận ra tôi”, Drake nói. "Bà chút hơi 
thở cuối cùng vảo khoảng 4h sáng dù chúng tôi cũng không biết chính xác lắm. 
Đó là lần cuối cùng tôi gặp mẹ mình". 

 

Nỗi Cơ Cực Của Chàng Mễ Lậu/ Phan Hoàng Chương 

Vào đầu tháng ba, thời tiết Cali bắt đầu ấm dần. Nhiều ngày nắng liên tiếp làm 
sân cỏ vàng vọt trước nhà chuyển sang màu xanh non, các cành cam nặng trĩu 
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quả vàng sau vườn lấm tấm mọc hoa  trắng li ti. Tôi muốn đào lỗ trồng thêm 2 
gốc bưởi giống Biên hòa mới mua, bón phân cho các gốc cây cam , bèn ra Home 
Depot chọn trong đám lao động lố nhố một chàng Mễ khoẻ mạnh, mặt mày sáng 
sủa hiền lành, mướn về cuốc đất một ngày. 
- Hola, amigo, want to work? What 's your name? 
- Enrique. 
- How much for one day? 
Anh chàng khỏang chừng ngoài 20, da ngăm, mặt mũi chất phác, nhe răng cười. 
- I give you 50 bucks and free lunch, OK? 
Enrique mừng rỡ, gật đầu OK, leo vô xe tôi chở về nhà. Khả năng nói nghe tiếng 
Anh của chàng này không tệ. Sau khi tôi đưa cuốc xẻng, chỉ dẫn công việc, 
Enrique xắn áo bắt tay làm ngay, xem ra có vẻ quá rành với công việc này. Một 
tiếng sau, trở ra với ly nuớc cam vắt, thấy Enrique đã đào xong một hố vuông 
vức, tôi nhỏ nhẹ bảo: 
- Khi nào mệt thì cứ nghỉ rồi làm tiếp nhé. Uống đi. 
Chàng  Mễ nói "thank you", gạt mồ hôi trên trán, vứt cuốc, ngồi xuống uống. 
Thấy nắng lên, tôi đem ra cho hắn cái nón mây rộng vành, ngồi xuống hỏi: 
- Chú em ở Mexico vùng nào? Qua Mỹ lâu mau rồi? Đi một mình hay với ai? 
Enrique chớp mắt cúi nhìn xuống đất, lộ vẻ buồn ra mặt. Một lúc, hắn ngửng lên, 
đưa mắt nhìn ra xa, chậm rãi kể: 
- Con là dân da đỏ Indian ở tuốt dưới Guatemala, Trung Mỹ, không phải dân 
Mexican. Quê con là San Pedro, đất đai màu mỡ, sống chủ yếu bằng nghề  trồng 
cà phê, nhưng dân Indians ai cũng nghèo, tòan đi làm công hái cà phê cho đám 
điền chủ giàu có. Đất cát ông bà tổ tiên con để lại bị chính quyền cướp lần nên 
ba con tham gia nhóm du kích chống lại, chẳng may bị phục kích bắn chết. Vợ 
con mấy người du kích luôn bị truy lùng bỏ tù, hay bắn chết, để trừ hậu họan nên 
một  đêm nọ, má con bị xe chở đầy lính tới dí bắt, hốt lên xe chở đi đâu mất, con 
và em gái con, Rosa, lúc đó đi chơi không có nhà, khi về nghe hàng xóm kể lại, 
sợ quá, chạy trốn mỗi đứa một nơi, cả tuần sau mới tình cờ gặp lại trong rừng.  
Ở lại trước sau gì cũng bị chết, nên con quyết định trốn lên Mexico, rồi nhờ môi 
giới dẫn đi chui qua San Diego. Rosa đòi đi theo, nói bây giờ côi cút có 2 anh 
em,  sống chết phải có nhau, nó xin bà mẹ "Godmother" được một ít tiền. Tụi 
con nói và hiểu tiếng Spanish rành nên quân cảnh ở đồn biên giới Tijuana không 
biết từ Guatemala tới, sẽ không bắt gửi trả về quê. Con tìm gặp bạn cũ của ba 
con, một chú  có lò nấu đường mía trong rừng, tên Ranon, nhờ giới thiệu với một 
ông chuyên làm môi giới dẫn đường, gọi là 'coyote" ở Tijuana, để đưa sang San 
Diego. Hồi còn ba má đầy đủ, tụi con vẫn thường nghe kể bên Mỹ ai cũng có xe 
hơi riêng, nhà riêng, có tivi tủ lạnh... Những người quen đi lọt qua đó viết thư về, 
kể nước Mỹ như thiên đàng, nên con náo nức mong lớn lên có ngày sẽ đi lậu 
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lên đó làm kiếm tiền gửi về nuôi ba má... Bây giờ, kinh tế suy thóai, chỉ cầu nuôi 
thân không cũng đã khó... 

Tôi ái ngại nghe chuyện gia đình của Enrique, ngẩn người ra không biết an ủi thế 
nào. Nó uống thêm một ngụm nước cam, đứng dậy nói: 
- Thôi để con làm việc lại , lát trưa con kể chú nghe tiếp... 
Tôi trở vào nhà nấu ăn, tâm trí vẫn còn se sắt với chuyện mồ côi bỏ xứ của anh 
em Enrique. Lâu nay cứ tuởng dân Mễ quá nghèo không có việc làm, phải liều 
mạng vựơt biên giới qua Mỹ mưu cầu đời sống vật chất khá hơn hầu giúp đỡ cha 
mẹ, vợ con, không ngờ có những trường hợp bất khả kháng phải đánh đổi mạng 
sống ra đi bằng bất cứ giá nào, chẳng khác nào như "boat people" ở VN sau 75. 
Trưa, mặt trời đứng bóng, Enrique đã đào xong hai hố vuông, đổ phân bò vào 
ngập một nửa, chuẩn bị khơi sâu các mương rãnh quanh các gốc cam. Tôi gọi nó 
ngừng việc, rửa tay ăn cơm. Nó phụ tôi dọn các món ăn ra bàn dưới bóng cây 
cam um tùm sai trái lủng lẳng. 
- Đây là đồ ăn Mễ của em, tortillas, taco... gì gì đó... tôi làm không khéo nhưng 
ráng ăn nghe. Còn đây là cơm chiên Việtnam của tôi, em muốn ăn thử cứ tự 
nhiên... Biết dùng đũa không? 
Enrique không khách sáo chút nào, vừa ngồm ngoàm ăn vừa nói: 
- Con ở Mỹ 3 năm rồi, cái gì cũng ăn được hết. Đồ Tàu, đồ Việt, đồ Mễ... 
- Kể tiếp chuyện vuợt biên như thế nào đi... 
- Hai anh em hẹn gặp ở đầu làng giữa đêm khuya, 2 đứa đeo 2 cái ba lô, lúc đầu 
đón quá giang một xe vận tải nặng, đi một khúc, bánh xẹp, tài xế leo xuống vạch 
màn ra hỏi 2 đứa từ đâu tới, con nhớ chú Ranon dặn đừng nói từ Guatemala, mà 
phải nói từ Oaxaca tới, ai dè hắn cười ha hả, "Mày nói láo, nhóc con...Oaxaca 
còn 300 km nữa mới tới, tụi mày là dân Guatamala phải không?" Tụi con sợ 
xanh mặt, hắn bắt con xuống phụ thay bánh xe,  biết  hai đứa muốn đi chui qua 
Mỹ nên cảnh cáo coi chừng bị bắn ở biên giới, lính gác và ăn cướp buôn lậu 
nhiều lắm... rồi  bỏ 2 đứa xuống trạm xe bus đi Tijuana.  
Xe đông đen người, tụi con ngủ gà ngủ gật, chạy suốt một ngày một đêm sáng ra 
mới tới, vô số các tay cò mồi mặt mày dữ tợn thò đầu vô ngó dáo dác dòm, tranh 
giành mời mọc hành khách ..." 300 đô một người thôi, dẫn qua Mỹ, không đâu rẻ 
bằng"..."USA, land of money, bảo đảm qua lọt, 350$ một người đây"..." Come 
on, coyota này rất gan dạ, bảo đảm dẫn qua San Diego an toàn..."  
Hai anh em ngơ ngác như hai con nai tơ, trố măt nhìn đám cò mồi râu ria dữ tợn, 
chẳng dám tin ai, nên vác hành lý vô chợ, tìm hỏi quán cơm của ông bạn của chú 
Ranon nhưng không nhớ địa chỉ, bèn ngồi nghỉ trước mấy túp lều, chợt có hai ba 
đứa Mễ thấy hai anh em lớ ngớ, hiền như nai tơ, biết ở dưới Trung Mỹ lên, kéo 
tới đứng vây xung quanh, trêu ghẹo, cười ha hả. Bỗng một tên chưa tới 30 tuổi, 
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mảnh khảnh thư sinh, đàng xa tiến lại, nạt đuổi bọn kia đi hết, trông có vẻ tử tế, 
hiền lành, tươi cười tự giới thiêu là Jaime, ở làng quê tới đây chuẩn bị tối nay 
vượt biên giới qua San Diego. Hắn bắt tay, thân mật hỏi thăm 2 đứa tên gì, ở đâu 
tới, tìm ai ở đây, có địa chỉ không để hắn giúp tìm. Thấy hắn có vẻ lương thiện, 
Rosa nói có tới địa chỉ tìm nhưng mà ông ta không còn ở đó nữa. Hắn nói nếu 
muốn đi tìm ông ấy thì đi, còn không thì đi theo hắn tối nay, hắn biết một con 
đuờng bí mật an tòan qua Mỹ. Hai đứa tin tuởng gật đầu. Hắn hỏi có đem theo 
nhiều tiền không, con nói cũng có kha khá. Hắn nói đừng nghe lời ai gạ gẫm hứa 
dẫn đi mà đưa tiền trước cho họ, ở đây nhiều cò mồi xạo lắm, lôi thôi tiền bạc 
với họ, họ báo cảnh sát nhốt vì tội vượt biên trái phép.  
Hắn dẫn đi tìm chỗ nghỉ tạm, đẩy 2 anh em chui vào một túp lều rộng khoảng 4 
thước vuông, phủ vải dầu, bảo nằm nghỉ mệt, chờ sụp tối  sẽ trở lại dẫn đi. Rosa 
lo lắng, sợ chủ nhà tới đuổi. Hắn nhe răng cười," Đừng lo, đây là Lost City, thiên 
hạ tới rồi đi, không ai làm chủ cái gì cả, không ai quan tâm có bao nhiêu nguời 
tới đây". Tối đến quả nhiên hắn trở lại, đưa 2 đứa ra khỏi làng, chui vô lỗ chó 
một cái hàng rào dây thép kiên cố, đi vô rừng không biết ở đâu, bảo yên lặng 
ngồi chờ, rồi trở lại thình lình cầm một khúc gỗ đập vào sau gáy con. Con nghe 
Rosa hét lên, quay nhanh lại tránh được, hắn rút dao ra bảo "Đưa tiền đây, không 
tao giết chết". Con tức giận, xách cây đập lại, nó xông tới vung dao ra, Rosa cầm 
"ba lô" đập mạnh vào mặt khiến hắn lăn ra đất. Hăn lao tới mình con, con tiện 
chân đá thốc một cú mạnh vô mặt, hắn ngã ngữa ra nhăn nhó rồi lồm cồm ngồi 
dậy chỉ tay vô mặt con: 
- Mày là thằng vượt biên hung dữ. Mày có bao nhiêu DOUGH?' 
Con ngơ ngác: 
- Dough gì? 
- Là MONEY. Mày không biết tiếng Mễ sao? 
- 20 đô". 
- Cái gì? Chỉ 20 bucks? Mày chỉ có 20 bucks mà nói có nhiều? Chúa ơi, tối nay 
con làm ăn lỗ vốn rồi... 
Con nói, "Đối với tao, 20 là nhiều." Nó cười hô hố... 
Bỗng có tiếng xe jeep thắng gần đó, rồi tiếng người đi sột sọat trong các bụi cây. 
Hắn hốt hoảng đứng lên ù té chạy. Hai đứa con còn đang ngơ ngác thì một ngọn 
đèn pin sáng rực rọi thẳng vô mặt. "Don’t move!". Hai viên cảnh sát Mễ nhào tới 
chụp con, còng tay 2 đứa dẫn ra xe chở về bót. Một ông đánh máy, hỏi ở đâu tới. 
Con đáp: - Oaxaca. 
Viên cảnh sát đứng bên tỏ vẻ nghi ngờ, bảo ông đánh máy: 
- Tôi nghi tụi này không phải ở Mễ mà ở Central America tới. 
- Làm sao anh phân biệt được? 
- Hỏi nó viết đọc biết viết không, biết hát quốc ca Mễ không.. .thì biết ngay. 
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- OK, hai đứa biết đọc biết viết không? 
- Không biết. 
Viên cảnh sát đang đứng lôi một tấm bản đồ ra, hỏi: 
- Hãy chỉ coi hai đứa sống ở chỗ nào trên bản đồ này? 
Nhớ lời chú Ranon dặn hễ cảnh sát hỏi thì phải luôn luôn chêm tiếng "fucking" 
vô mới đúng là dân Mễ địa phương, nếu không sẽ bị phát giác là dân chỗ khác 
tới và bị gửi trả về Guatelama cho lính giết, con bèn văng tục: 
- What are you "fucking" talking about? Why do you "fucking" show us this 
thing? 
Viên đánh máy nhìn bạn nói: 
- Tụi này đúng là dân Mễ ở đây rồi. Ông đa nghi quá.. 
- Thôi kệ...thả tụi nó về Tijuana lại cho rồi. Who cares? 
Thế là hai anh em được tự do, đi bộ ra chợ Tijuana. Rosa đói quá, thấy một bà nọ 
bồng con ngồi rao bán "hot tamales" trước một chồng bánh bên cái chảo chiên , 
bèn rón rén nhào tới chớp hai cái bị bà chụp được tay, la tóang lên, "Ăn cắp...ăn 
cắp...". Rosa kê miệng cắn ngay vào bàn tay bà khiến bà hét lên, thả ngay ra. Hai 
đứa cắm đầu chạy thật xa, ngồm ngòam ăn cho qua cơn đói, rồi lang thang hỏi 
người qua đường có biết ông  Ramundo ở đâu không. May sao có kẻ chỉ tới một 
tiệm cơm. Ông chủ đầu lưa thưa tóc, có hàm râu mép đen, từ trong bếp thò đầu 
ra trố mắt nhìn con. Con ấp úng thưa: 
-Con muốn  "lên phía Bắc". 
-Sorry, kid... Tôi giải nghệ lâu rồi. Nghề này nguy hiểm lắm. Lâu nay tôi không 
còn đưa người qua Mỹ nữa... 
-Chú con là Ramon Rumoz ...nói con tới nhờ bác... 
Ông Ramundo đổi thái độ liền. Ông niềm nỡ đãi con ăn cơm thịt sườn ở trong 
bếp, chăm chú cảm động nghe con kể chuyện ba má bị lính dưới San Pedro giết. 
Ông nói lúc trước ông mang ơn chú Ramon nhiều lắm, nên bây giờ sẽ cố giúp 
con không đòi thù lao, tuy nhiên ông cần phải có chút tiền, khoảng 100 đô, để lo 
các thứ chi phí như đổ xăng lái xe tới nơi đó, mướn phòng motel, mua thức 
ăn...Con nói OK, em con sẽ bán cái dây chuyền bằng bạc của bà nội để lại mà nó 
đem theo. Ông nói," Tao sẽ không dẫn con đi đường mòn trên núi, rất nguy 
hiểm, vì quân cướp, cảnh sát và dân buôn lậu trên đó đầy dẫy". Ông nhìn quanh 
rồi kê tai con thì thầm,"Tao biết  một cái ống cống bằng nhôm dày, đường kính 
một thước, chôn ngầm dưới đất từ Tijuana đi qua San Diego đã nhiều năm nay 
không còn dùng nữa, 2 đứa mày phải bò bằng tay chân trong ống cống mấy tiếng 
đồng hồ với một cái đèn pin, tao sẽ đứng phía bên kia đón". Rosa giao cái xâu 
chuỗi bạc cho ông đi bán lấy tiền lo công chuyện. 
Thế là ông mua cho con cái đèn pin, hai đứa lấy khăn mù xoa  cột sau ót, bịt mặt 
từ mũi trở xuống, Con chui vô ống bò trước, soi đường, Rosa bò sau, 2 đứa 
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đeo 2 cái bị quần áo nhỏ trên vai. Càng bò vô sâu, không khí càng ngột ngạt khó 
thở, nhưng 2 đứa ráng sức, chốc chốc nằm xuống nghỉ mệt, rồi lại bò tiếp. Bỗng 
con chạm phải một cái gì khô cứng rất hôi. Soi đèn thì ra một con mèo chết khô 
nằm trơ xương ra, hai hốc mắt sâu hoắm và răng nhe lởm chởm. Rosa sợ hãi 
khóc thét lên. Hai đứa nghỉ một phút rồi bò tiếp. Thình lình, chú biết không, ở 
đâu truớc mặt con xuất hiện 1 đàn cả trăm con chuột đói từ xa xông tới kêu chít 
chít, chân bò lúc nhúc, mũi phập phồng đánh hơi thịt người, 2 mắt đen thui, đuôi 
dài lằng ngoằng, trong đời con chưa bao giờ con thất kinh hồn vía bằng hôm 
đó...hốt hỏang thả rớt cây đèn pin xuống mình đám chuột đói hung dữ lúc nào 
không hay..." 
Enrique ngừng kể, rùng mình hai tay ôm lấy mặt như hồi tuởng lại giây phút 
kinh hoàng đó. Tôi cũng lạnh cả người. Một lát, nó ra gốc cây hồng cúi mặt 
xuống như muốn nôn ọe, đưa tay lên chặn ngực, nhổ nước miếng, rồi trở lại bàn  
kể tiếp: 
- Bầy chuột nhảy bám vào mũi, vào má, vào trán con, cắn te tua. Con cố sức la 
thật to, thật lâu, tay gỡ chuột  khỏi mặt, tay  cầm  đèn pin đập lia lịa chết đựợc 
con nào hay con nấy. Rosa cũng bị chuột bò dưới mình, leo lên  tóc, bám lấy 
mặt, lấy cổ, cắn nó chảy máu. Nó rú lên kinh hoàng, ôm mặt, hét lên những tiếng 
hãi hùng. Hai anh em vật lộn kêu la ầm ỹ mãi tới mấy phút sau, đàn chuột mới 
rút lui, tha đi các xác đồng bọn chết máu me. Hai đứa hổn hển nằm thở một lát. 
Mặt Rosa trầy trụa đầy vết thương, mặt con cũng bị, nhưng ít hơn. 
Tụi con cố bò tiếp được  một tiếng nữa thì nghe tiếng máy bay trực thăng của 
lính biên phòng Mỹ đi tuần trên trời, chiếu đèn sáng rực xuống đất, quét qua quét 
lại, ánh sáng có lúc dọi vào cửa ở cuối ống cống, vội thụt  đầu lại, nằm yên. Máy 
bay qua lượn lại mấy vòng mới bay xa đi chỗ khác. Tụi con nằm chờ tới gần 
sáng mới chui ra khỏi miệng ống cống, mặt mũi lọ lem trày trụa như từ đống rác 
chui ra. Vừa lúc chú Ramundo vác bị lom khom tìm tới, dúi vào tay 2 đứa mấy 
miếng bánh sandwich và 2 cái khăn ướt lau mặt. Rosa quên cả đau, hai mắt sáng 
rỡ chỉ tay về phía bên dưới thung lũng. Chú Ramundo nói,"Đó là SAN DIEGO".  
Thành phố San Diego sáng rực như một vũng ngọc vàng xanh đỏ đủ màu với chi 
chít xe cộ di động sáng rực. Hai đứa con đứng lặng hồi lâu trên gò đất cao, xúc 
động nhìn xuống cảnh tựợng huy hoàng hiếm thấy trong đời. Chuyến vượt biên 
giới đã thành công mỹ mãn. Giấc mộng qua Mỹ đã thành sự thực. Chú Ramundo 
nói: 
- Ngày mai chúng ta sẽ có mặt ở Los Angeles. 
Chú lái xe chở tụi con tới gặp một chủ motel ở downtowwn L.A. , tên Monte, 
quản lý  10 căn phòng cho thuê tháng với giá rẻ dành cho dân Mễ lậu. Motel tồi 
tàn, cũ kỹ, lụp xụp; cái phòng 2 đứa ở có mười hai  thước vuông, có tủ lạnh, bếp 
điện, toilet giựt nước và 2 giường ngủ đơn, một tháng những 80$. Rosa cười 
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khoái chí với cái toilet giựt nước trôi giấy tuồn tuột xuống lỗ, còn con thích chí 
mân mê cái nút đèn điện, tắt mở,  tắt mở tối sáng bao nhiêu lần cũng được, chả 
bù những ngày dưới San Pedro ban đêm tối thui, phải thắp đèn cầy le lói lù mù 
để ngồi ăn cơm. 
Rosa có việc làm ngay sáng hôm sau. Một xe minivan trắng tới chở nó cùng với 
các đàn bà khác tới hãng may ủi đồ chuyên mướn di dân lậu, chủ Trung hoa. Còn 
con theo đám Mễ đàn ông ra sân sắp hàng, chờ các chủ xe truck tới mướn đi lao 
động, xúc cát, xây tường, khiêng hàng... Hai tiếng sau thì ai nấy đều được bốc đi 
hết, "chợ người" vắng tanh chỉ còn có mình con đứng trơ ra ngơ ngẩn. Bỗng có 
một xe trờ tới, có ông Mỹ mặc đồ vest cổ thắt nơ đen, bước xuống hỏi con mấy 
câu tiếng Anh. Con lỏ mắt nhìn, bối rối,  không hiểu ổng nói gì. Ông bèn lấy tay 
đẩy tới đẩy lui, ra dấu như là "muốn đi làm không? Ổng nói, "Work, work...?" 
Con đoán là kêu đi làm, lật đật nói "YES"...Ông ta nói,"How much?" con ngẩn ra 
không hiểu, ổng bèn móc bóp ra xòe một tờ 20$ cho con thấy, rồi dơ một ngón 
tay, hỏi OK? Con đóan là trả công 1 ngày 20$, mừng quá, cười gật đầu lia lịa:  
YES...YES... 
Thế là con theo hắn tới chỗ làm, một nhà hàng Mỹ lớn toàn khách hạng sang. 
Khách cuối tuần đột xuất đông quá khiến họ thiếu người làm, nên tới "chợ 
người" kiếm Mễ lậu, vừa ngoan ngõan, vừa rẻ tiền. Họ bắt con mặc đồng phục 
trắng có một hàng nút đồng trên ngực, làm hầu bàn waiter, giới thiệu với Carlos. 
Carlos là Mexican, làm ở đây lâu năm, lạnh lùng đưa cái mâm cho con bưng, 
vênh mặt dẫn đi thu dọn chén dĩa dơ ở các bàn khách đang ăn ngoài vườn đem 
xuống bếp. 
Khách ăn tòan dân Mỹ trắng ăn mặc đeo nữ trang sang trọng, áo quần màu mè 
đắt tiền, khắp nơi chỗ nào cũng thấy chưng bày rực rỡ những bồn hoa tươi tuyệt 
đẹp giữa các bàn ăn phủ khăn trắng. Tới giờ lunch, con ăn duới bếp chung với 
Jorge, một chàng Mễ cũng di dân lậu như con, đã làm đây đựợc mấy tháng . 
Jorge nói ông Mỹ mặc đồ vest mướn con là 1 team leader, tên Mike, trên ổng còn 
có manager và supervisor nữa, còn Carlos dẫn con đi thu dọn chén bát là một 
"pocho", hay "chicano", là thứ dân Mễ Latino sanh đẻ ở đây, không biết tiếng 
Spanish, nhưng hay phách lối vì ỷ có quốc tịch Mỹ . Tối đến, ông Mike chở con 
về lại  motel, đưa 20 đô, khen "good", hứa ngày mai sẽ tới chở đi làm tiếp.  
Rosa em con đuợc giao việc ủi đồ trong 1 shop may manager là người Tàu, ủi 
được 1 cái lãnh 30 cents. Hai đứa huyên thuyên kể lể chuyện việc làm, chuyện 
đồng nghiệp, chuyện ông chủ, những điều lạ lùng mà hồi nào ở dưới quê với ba 
má chưa hề thấy ...mừng quá cả đêm không ngủ đuợc. 
Nhưng rồi hai ngày sau vì có người báo, một đám nhân viên INS tới, chạy đùng 
đùng rượt đuổi bố ráp xưởng may Rosa làm, bắt mấy người di dân lậu đang ngồi 
may dẫn đi, may mà xếp trực tiếp của nó là Nacha, một bà Mễ tử tế nói tiếng 
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Anh rất khá, nắm tay kéo đi lòn ra ngõ sau, trốn thóat kịp ra đường. Nacha chê 
nó giống Indian, quê mùa quá, khuyên nó phải cắt tóc ngắn, mặc áo quần hạp 
thời trang, trang điểm phấn son vô, phải đi học ESL. Bà nói phải nghe, phải nói 
tiếng Anh rành mới được trả nhiều tiền và có tương lai hơn. 
Sau vụ bố ráp, Nacha bỏ shop may, coi báo kiếm được việc "clean" nhà rửa 
chén, giặt áo quần tại tư gia các bà Mỹ giàu cho cả 2 chị em cùng làm, họ trả 
lương ngày. Nacha dẫn nó đi mua sắm áo quần, phấn son, chỉ cách chưng diện 
cho lịch sự giống Mỹ, để khỏi ai biết là di dân lậu tra hỏi lôi thôi. Nhờ Nacha mà 
Rosa thay hình đổi dạng, xinh đẹp khôn lanh ra thấy rõ. Nó nhứt định đòi đi học 
English. 
Thế là 2 anh em  ban ngày làm, ban đêm đi học ESL họ dạy free ở highchool. 
"How do you feel today? I feel very well, thank you.... How are you doing? I am 
very happy to see you. The weather is very nice today...". Tối nào 2 anh em cũng 
tập đối thoại tiếng Anh với nhau, phê bình bạn bè, cô giáo, rồi cười khúc khích 
mãi. Qua mấy tháng chăm chỉ để ý học, vốn English nói năng con lưu lóat tiến 
bộ rõ rệt, con lại  vui vẻ tươi cười nhanh nhấu, "please…please…" luôn miệng 
nên ông phó giám đốc nhà hàng rất ưng ý, gật gù khen con hòai. 
Một hôm đông khách quá mà service manager mới xin nghỉ việc, ông quyết định 
cất nhắc con lên thay, phát cho bộ uniform trong trắng ngoài đen, oai vệ bảnh 
chọe, lại thắt nơ đen 'bow tie" ở cổ áo, ai thấy cũng trầm trồ khen đẹp trai. Họ trả 
lương con một tháng 2 ngàn đô. Con mặc bộ đồ ấy về nhà khoe đuợc 
"promotion" , Rosa rất mừng, ôm lấy con nói, "I am very proud of you, Enrique". 
Con ứa nước mắt, kể cho nó nghe lúc ba còn sống, ba vẫn tâm sự mong ước con 
sau này sẽ không phải làm tôi mọi cho các điền chủ ở Guatemala như ba, mà trở 
thành "somebody", một ngừơi có địa vị trong xã hội với một trái tim và linh hồn 
được xã hội kính trọng.... Giấc mơ của ba giờ đây con đã thành tựu, nhưng ba 
không còn sống nữa để chứng kiến. Hai anh em cùng nhớ tới ba má, cùng tủi 
thân khóc. Con nói," Rosa em, ở xứ này, nếu ta cố gắng làm việc giỏi, chúng ta 
sẽ thay đổi mọi sự, chúng ta sẽ có tất cả... Em nhìn coi, cái phòng năm ngóai 
chúng ta mới vô ở tồi tàn dơ bẩn như thế nào... bây giờ biến thành một tổ ấm 
khang trang, có bàn thờ Đức mẹ, khung hình ba má trên tường, có màn hoa che 
cửa sổ, có hoa tuơi trên bàn...". 
Ngay lúc đó, Monte, motel manager mở cửa thò đầu vô kéo con ra ngòai office 
giới thiệu với một bà Mỹ tóc vàng sang trọng đang ngồi hút thuốc.Tên bà là 
Ellis. Bà muốn kiếm một người  thông minh nhã nhặn lich thiệp, biết nói 2 thứ 
tiếng, có khả năng làm manager cho hãng của bà ở Chicago, trả lương 800$ một 
tuần. Bà khen con lễ phép, lịch sự, thông minh, rất thích hợp với công việc sắp 
làm. Con nói con thích lắm, nhưng không thể bỏ Rosa lại một mình ở đây, nếu 
cho Rosa cùng đi thì sẽ nhận job. Bà lắc đầu không chịu, nói đi một mình, 
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đem theo gia đình rất phiền phức. Monte chắc lưỡi tiếc con bỏ qua cơ hội hiếm 
có, nhiều người di dân lậu thèm lắm mà không được. 
Mấy ngày sau, bỗng Rosa tự nhiên thấy uể oải trong người, nhuốm bịnh bỏ học. 
Một hôm, nó đang clean thảm thì chóng mặt ngã lăn ra đất, Nacha phải xin lỗi bà 
chủ Mỹ, chở nó về nhà, nằm hai ngày không bớt, bà muốn đưa nó đi nhà thương. 
Nó không có giấy tờ hợp pháp nên không dám đi, sợ bị phát giác ra dân ở lậu, 
INS sẽ bắt nhốt trả về Tjuana. 
Họa vô đơn chí , nhà hàng chỗ con làm, một hôm con đang chỉ huy mấy waiters 
dọn bàn thì thấy có 2 nhân viên INS mặc đồ lớn thắt cà vạt đứng nói chuyện với 
bà supervisor, mắt dáo dác như tìm kiếm ai, con hỏang hồn chạy ra sau bếp, gọi 
Jorge chạy trốn ra ngõ sau. Hai đứa cắm đầu cắm cổ chạy quanh các buildings 
kiếm chỗ núp, nghe tiếng chân họ dồn dập chạy đuổi theo, túng quá Jorge phải 
thót lên níu cái mái nhỏ che mưa trên 1 cánh cửa, đu đại lên nóc nhà, rồi đưa tay 
cho con nắm thót lên, hai đứa chạy bán sống bán chết trên sân thựợng một lúc 
mới kiếm chỗ đường cái vắng vẻ nhảy xuống, chui vô một cái bar rượu ngồi 
uống nước ngọt. Jorge tức tối nói,"Chính thằng "chicano" Carlos nó hại mình, nó 
ganh tỵ với mày di dân lậu mới vô mà được thăng chức, tăng lương, nên gọi INS 
tới bắt, chứ làm sao tự nhiên mà họ biết mày ở đây... Thằng đó xấu lắm... Mày 
phải coi chừng giữ lấy mạng sống của mày, ở đời người xấu nhiều hơn người tốt, 
đừng tin ai hết ở chỗ mình làm. Ở Mỹ là vậy đó, phải luôn luôn cảnh giác coi 
chừng đồng nghiệp hại ngầm...Bây giờ tụi mình mất job, làm sao mà sống đây, 
lấy gì trả tiền nhà tiền ăn?" 
Con nghe vậy lo quá, sực nhớ tới Monte hôm nọ giới thiệu mình cho bà Mỹ Ellis 
đi làm ở Chicago, bèn tới hỏi nó đã tuyển được ai làm chưa. Nó giận lẫy, 
nói,"chắc bà ta có người rồi, ai mà ở đó chờ mày. Bà ta hứa sẽ lo kiếm "green 
card" cho mày nếu làm cho bà ấy một thời gian. Mày sẽ thành US citizen, khỏi lo 
ai bắt bớ gì hết, nhưng mày ngu thì ráng chịu. Mày nên nhớ ở đây, SURVIVAL 
là quan trọng nhứt, còn gia đình bên Mỹ này, ly tán là chuyện thường. Bám lấy 
nhau ở một chỗ để mà chết đói à?" 
Con  nghĩ tới nghĩ lui, xiêu lòng, chạy đi kiếm bà Ellis ở hotel Monte chỉ, đồng ý 
chịu đi Chicago  một mình bỏ Rosa lại. Bà ta mừng rỡ, hẹn trưa thứ sáu có mặt ở 
phi trường Los Angeles lúc 2 giờ, tại hãng US Airways, gặp bà. Con về nhà thu 
xếp hành lý, nhưng thứ ba thì Rosa sốt li bì, Nacha đưa Rosa vô nhà thương, bác 
sĩ khám thấy trên bụng lấm tấm vô số mụt cóc, sợ lây cho bệnh nhân khác, liền 
cho "cách ly" và cấp tốc lấy máu gửi tới Lab khám nghiệm. Thứ năm, Nacha tới 
cho hay kết quả trong máu Rosa có vi trùng dịch hạch  do chuột cắn, bác sĩ đòi 
gặp mặt con nói chuyện. Con rụng rời tay chân. Thôi rồi, cái đêm hai đứa bò 
trong ống cống chui qua San Diego bị bầy chuột cắn, cơ thể Rosa đã nhiễm vi 
trùng dịch hạch rồi, nhưng mãi tới bây giờ mới phát bịnh, may mà con khỏe 
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không bị. Đêm đó, con thức trắng đêm suy nghĩ. Làm sao nỡ bỏ Rosa trong lúc 
này mà đi, không biết sống chết ra sao. Lỡ em có bề gì, ai sẽ đứng ra lo chôn cất 
cho em. Nhưng sáng hôm sau, khi Nacha tới nhà bảo con vô gặp bác sĩ, con lại 
không chịu đi. Con nói, "Chị làm ơn săn sóc giùm nó, qua Chicago em sẽ gọi 
về." Nacha nói, "Nhưng nó có thể chết ngày mai, ngày mốt, chú có biết không?" 
Con nói, "Nhưng mà con không có job, con phải đi, con cần có job để có tiền 
sống, để lo cho Rosa..." Nacha giận dỗi, mếu máo khóc và bỏ đi, "Thôi coi như 
chú mày đã chết rồi, nó có mỗi mình mày là máu mủ, gia đình, mà mày đành 
lòng bỏ đi...". 11 giờ trưa, sắp tới giờ hẹn ở phi trường, con bỗng xót  xa cắn rứt 
trong lòng, chạy vô hospital gặp bác sĩ Mỹ, ông lắc đầu nói bệnh Rosa đã quá 
nặng, nhập viện quá trễ, không thể cứu được, nên đem về nhà chuẩn bị chờ chết. 
Con tới ngồi bên giường em.Tội nghiệp Rosa, mặt nó hốc hác, da  nó đen xám, 
mồ hôi dã dượi, nắm tay con nói thều thào: "Em tưởng anh không bao giờ tới 
thăm em nữa... Chị Nacha nói anh đi Chicago. Enrique, ở đây mình không có tự 
do, mình không được chấp nhận, cuộc sống ở đây khó khăn quá anh à...Ở San 
Pedro, mình không có nhà ở, họ muốn giết mình, mình phải trốn đi, qua đây 
mình cũng không tạo nỗi cái nhà ở... Chừng nào mình mới có đựợc một mái nhà 
ấm cúng hả anh? Chắc chờ tới khi mình chết quá, phải không anh?" Con 
bảo,"Đừng nói thế em, đời sống ở đây vất vả thật, nhưng nếu mình cố gắng, rồi 
mình sẽ có tất cả... Mình sẽ có nhiều tiền, mình sẽ về thăm lại Guatemala,  trên 
đường đi, mọi người sẽ nhìn mình bằng cặp mắt ganh tỵ thèm muốn... Đừng ngã 
lòng Rosa, hãy nuôi dưỡng niềm tin, điều quan trọng là đừng đánh mất hy 
vọng...". Bỗng con thấy bàn tay nó từ từ buông con ra, hai mắt nó khép lại, thở ra 
một hơi cuối cùng rồi đi luôn. Con mếu máo gục đầu vào ngực nó khóc nức nở... 
Rosa chết rồi, con lại ra "chợ người Mễ lậu "sáng sáng đứng sắp hàng với các 
người lao động khác, chờ chủ lái xe tới bốc đi làm, có ngày có việc, có ngày 
không, tối tối con lủi thủi nấu ăn rửa chén một mình, nhìn các hình ảnh đồ vật 
trong phòng mà tủi thân nhớ tới em chảy nước mắt. Rồi kinh tế suy thóai, công 
việc ít lần đi, tiền bạc eo xèo, có người bạn thân rủ con xuống Riverside, ngủ nhờ 
trong garage nhà anh họ nó mướn, không lấy tiền, ngày ngày 2 đứa ra Home 
Depot đứng chờ chủ kêu đi làm... Ở đây, vật giá rẻ, coi bộ dễ sống hơn trên LOS. 
Con không biết tương lai rồi sẽ ra sao, chỉ biết ăn tiêu tiện tặn, dành dụm, nuôi 
hy vọng có ngày may mắn sẽ trở lại với con như hồi mới tới LOS trứơc đây... 
Enrique thở dài, đứng lên phụ tôi dọn dẹp chén dĩa mang vô sink rửa chén trong 
bếp, rồi quay ra vườn cầm cuốc trở lại. Tôi bùi ngùi không biết nói gì để an ủi 
nó, sực nhớ tới mẩu tin trên "online" hôm qua đọc, chạy vào mở computer, lên 
mạng in ra 1 copy đem ra cho Enrique. 
Theo bản tin này, có đến 90% dân California ủng hộ hợp thức hóa di dân bất hợp 
pháp.  Những di dân bất hợp pháp vào Mỹ đã lâu năm mà vẫn chưa có giấy tờ 
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hợp pháp thì nên được vào quốc tịch Mỹ.  Đây là con số đồng ý cao nhất mà Fiel 
Poll ghi nhận ở California từ 7 năm qua. Một nhóm Thượng Nghị Sĩ lưỡng đảng 
của Hoa Kỳ cũng đang làm việc để giúp hợp thức hóa 11 triệu di dân bất hợp 
pháp. Có 52% cư dân California cũng cho là thậm chí nên cấp bằng lái xe cho di 
dân bất hợp pháp. Đây là lần đầu tiên có đa số trên phân nửa đồng ý chuyện này 
ở California. 
Khi đưa bản tin, tôi bảo Enrique: 
- Con đừng lo, đọc tin này đi: có tới 90% dân Califonia hiện nay ủng hộ vận 
động việc hợp thức hóa di dân lậu. Cố gắng thêm một thời gian nữa đi, rồi sẽ 
đựợc cấp thẻ xanh đi làm hợp pháp. Chịu khó, vui vẻ, họat bát như con ai cũng 
mến, thế nào rồi cũng có ngày thành công, trở thành manager lại... 
Enrique cảm động mỉm cuời cám ơn, cầm bản tin chăm chú đọc. 

Nghe chuyện của Enrique, tôi không khỏi chạnh lòng nhớ lại cá nhân mình 
những ngày mới qua Mỹ sống với đứa con nhỏ, cũng ngơ ngác, khờ khạo, vất vã, 
bị ganh tỵ, hãm hại... Ai bỏ xứ đi tìm tự do cũng phải trả một giá rất đắt, có khi 
phải hy sinh tánh mạng như Rosa, em của Enrique, như những phụ nữ VN vụợt 
biên bị hải tặc hãm hiếp ném xuống biển, như những người chết vì súng đạn, đói 
khát, ghe chìm trong bão tố... Tôi cũng đã  trải qua sóng gió nguy hiểm trên 
chặng đường vượt biển thập tử nhất sinh, cũng cúc cung đi học lại English, mướn 
phòng ở, share nhà, cũng chịu khó đi chợ nấu ăn, làm hãng, cắt cỏ, clean thảm 
như Enrique, kiếm tiền gầy lại cuộc đời... nhưng tôi may mắn hơn Enrique ở chỗ 
là di dân hợp pháp có trợ cấp, có medicare cho con nhỏ, có căn bản học vấn, có 
vốn liếng ngoại ngữ sẵn từ bên nhà nên học lên cao có bằng cấp, có "phước" hơn 
biết bao nhiêu triệu người khác giờ này trên thế giới còn đang quằn quoại trong 
ngục tù, nghèo đói, áp bức, bao nhiêu người đang ngày đêm ước mơ vuợt biên 
giới, qua được đất nuớc "cơ hội" này, để sống một đời mới tươi sáng hơn, đầy đủ 
tự do, no ấm, và an lành... 

 
 

  
 
 

 
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 

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn Miễn Phí 

  
lạc với bantruyenthong@cddmlv.com 

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 

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 

 
 


