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Kính Chúc 

Cha Quản Nhiệm và quý ông bà  
anh chị em 

một năm mới an ân phước dư đầy, 
và an khang thành đạt  

trong tình yêu thương quan phòng của 
Thiên Chúa. 

Cầu chúc cha và toàn thể quý vị  
“vừa đủ”: 

vừa đủ sức khoẻ để luôn biết trông cậy 
vào sức mạnh của Thiên Chúa; 

vừa đủ tiền bạc để có thời giờ tìm kiếm 
gia tài đời sau là Nước Thiên Đàng; 

vừa đủ hạnh phúc để cảm nghiệm được 
tình yêu Thiên Chúa dành cho ta thật 

lớn lao! 
 

Chân thành kính chúc. 
Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV 
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TIN MỪNG 
 Mt 6, 25-34 
 "Các con chớ áy náy về ngày mai". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: "Thầy bảo các con: Chớ áy 
náy lo lắng cho mạng sống mình: lấy gì mà ăn, hay cho thân xác các con: lấy 
gì mà mặc. Nào mạng sống không hơn của ăn, và thân xác không hơn áo 
mặc sao? Hãy nhìn xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu 
vào lẫm, thế mà Cha các con trên trời vẫn nuôi chúng. Nào các con không 
hơn chúng sao? Nào có ai trong các con lo lắng áy náy mà có thể làm cho 
mình cao thêm một gang được ư? Còn về áo mặc, các con lo lắng làm gì? 
Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, coi chúng mọc lên thế nào? Chúng 
không làm lụng, không canh cửi. Nhưng Thầy nói với các con rằng: Ngay cả 
Salomon trong tất cả vinh quang của ông, cũng không phục sức được bằng 
một trong những đoá hoa đó. Vậy nếu hoa cỏ đồng nội, nay còn, mai bị ném 
vào lò lửa, mà còn được Thiên Chúa mặc cho như thế, huống chi là các con, 
hỡi những kẻ kém lòng tin. Vậy các con chớ áy náy lo lắng mà nói rằng: 
Chúng ta sẽ ăn gì, uống gì hoặc sẽ lấy gì mà mặc? Vì chưng, dân ngoại tìm 
kiếm những điều đó. Nhưng Cha các con biết rõ các con cần đến những điều 
đó. Tiên vàn các con hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và sự công chính của 
Người, còn các điều đó, Người sẽ ban thêm cho các con. Vậy các con chớ áy 
náy lo lắng về ngày mai. Vì ngày mai sẽ lo cho ngày mai. Ngày nào có sự 
khốn khổ của ngày ấy".  

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Quê Hương Thật  
Trong những ngày Tết, chúng ta thường cầu chúc cho nhau được khoẻ 
mạnh, được nhiều may mắn, được gặt hái những thành quả tốt đẹp. Thế rồi 
khi năm mới bắt đầu, chúng ta thường ra sức làm việc, nhưng phần lớn là để 
tìm lấy những vinh quang, những lợi ích cho riêng mình. Và nếu có lỡ thất 
bại, chúng ta cảm thấy buồn chán, và nhất là chúng ta hậm hực tức tối khi 
người khác trổi vượt hơn chúng ta. Chính vì thế, đây là lúc chúng ta phải đặt 
lại vấn đề, phải xác định phương hướng cho cuộc đời chúng ta. Chúng ta 
sống là để làm gì? Và đâu mới là quê hương thật của chúng ta?  
Trả lời cho những câu hỏi này chúng ta mới có thể đi đúng con đường mà 
Chúa muốn chúng ta đi cũng như mới có thể tìm thấy được những giá trị 
trường tồn và vĩnh cửu. 
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Khi ông Roosevelt còn làm tổng thống nước Mỹ, có lần đã đi nghỉ hè tận 
Phi Châu để săn những con hươu cao cổ. Trên chuyến bay từ Phi Châu trở 
về Hoa Kỳ, có một nhà truyền giáo đã hy sinh phục vụ những dân Phi Châu 
suốt 40 năm trời. Khi phi cơ hạ cánh, nhà truyền giáo ấy chứng kiến đông 
đảo dân chúng cùng một phái đoàn cao cấp trong chính phủ ra đón mừng 
tổng thống trở về bằng yên, không ai để ý tới nhà truyền giáo đang lủi thủi 
một mình.  
Bấy giờ nhà truyền giáo than thở với Chúa trong cõi lòng của mình: Lạy 
Chúa, Chúa biết không, một vị tổng thống đi nghỉ hè trở về mà được nhiều 
người đón rước như vậy. Còn con đây, con đã hy sinh vì Chúa để phục vụ 
những người anh em cùng khổ tại Phi Châu suốt 40 năm thế mà giờ đây, khi 
trở về, lại không một ai thèm nhớ đến con. Quả là bất công và tủi hổ cho 
thân phận của con. Thế nhưng lúc đó, dường như có tiếng Chúa trả lời trong 
tâm hồn nhà truyền giáo: Này con, đừng vội thất vọng, vì con chưa trở về 
quê hương thật của con cơ mà. 
Có thể đôi lúc chúng ta cũng than phiền với Chúa như thế. Và câu trả lời của 
Chúa cho nhà truyền giáo cũng là câu trả lời cho mỗi người chúng ta: Con 
chưa trở về quê hương thật của con. Trần gian chỉ là nơi tạm gởi và vinh 
quang của nó tựa cánh hoa đồng nội, sớm nở chiều tàn. Vì thế, đừng quá bận 
tâm tới tiền bạc vật chất, địa vị danh vọng, cũng đừng ganh tỵ với những 
may mắn của kẻ khác, nhưng hãy cố gắng tạo cho mình một kho tàng thiêng 
liêng, có giá trị trường cửu, để nhờ đó chúng ta sẽ được Chúa đón nhận vào 
quê hương Nước Trời. 

SỐNG ĐẠO 
RƯỢU HAY NƯỚC ? 
Bạn đối xử với người khác thế nào, bạn cũng sẽ nhận lại như thế. Bạn muốn 
xã hội tốt đẹp, công bằng, hòa bình, bạn phải là người gieo những hạt giống 
ấy chứ không chờ ai khác làm thay cho bạn. 
Chuyện xưa kể rằng tại một ngôi làng, một nhóm mười người tổ chức cuộc 
gặp mặt đón xuân mừng năm mới. Một vị lên tiếng, “Tôi đề nghị chúng ta 
mỗi người góp tay nhau để vui xuân bằng cách mỗi người mang theo rượu 
của mình và đổ chung vào một chum lớn để cùng chia vui trong dịp xuân.” 
Mọi người đồng ý và vui vẻ ra về. 
Khi về đến nhà, một người trong nhóm cảm thấy hối tiếc vì mình đã nhận lời 
mang theo bầu rượu quí lâu năm của mình để nạp chung vào nhóm. Vốn 
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không muốn chia sẻ bầu rượu của mình và cũng tiếc tiền để mua rượu khác 
cho bữa tiệc, anh tỏ vẻ buồn rầu.  
Nhưng sau một hồi suy nghĩ, anh ta quyết định. “Ta sẽ đổ nước lạnh vào bầu 
rượu. Khi đến dự tiệc, ta sẽ đi thẳng vào chum lớn và đổ “rượu” của ta vào 
đó. Chín ông kia sẽ mang rượu của họ đến, như thế “rượu” của ta sẽ hoà vào 
rượu của họ, thì chắc chắn sẽ không ai biết được, vì một bầu nước của ta sẽ 
bị lấn át bởi chín bầu rượu kia. Và như thế ta vẫn có rượu uống như mọi 
người mà không mất bầu rượu quí này.”  
Đến ngày dự tiệc, anh ta mang “rượu” của mình và làm đúng như kế hoạch. 
Trời tối, chum lớn, từng người một đem rượu của mình đổ vào chum và 
quay về chỗ ngồi để chờ khai mạc tiệc vui. Sau khi mọi người đã vào bàn 
tiệc, ông chủ nhà liền sai anh hầu bàn rót rượu mời từng vị khách. Ai ai cũng 
háo hức để thưởng thức rượu ngon. Bắt đầu từ chủ nhà đến các vị khách, 
mỗi người đều nhắm rượu. Đôi mắt mỗi người nhìn chằm chằm vào nhau 
với sự nghi kỵ, xoi mói, hổ thẹn, nhưng miệng vẫn hết lời khen rượu ngon 
hảo hạng. Nhưng thực ra, thức uống mà họ cầm trên tay chỉ toàn là nước 
lạnh, vì ai ai cũng có suy nghĩ toan tính như anh kia.  
Thưa bạn, câu chuyện rượu hay nước trên đây muốn nhắn gởi chúng ta điều 
gì ? Bạn muốn uống rượu, bạn phải cho rượu; bạn muốn đón nhận điều tốt 
từ người khác, bạn phải mang điều tốt cho họ. Bạn đối xử với người khác 
thế nào, bạn cũng sẽ nhận lại như thế. Bạn muốn xã hội tốt đẹp, công bằng, 
hoà bình, bạn phải là người gieo những hạt giống ấy chứ không chờ ai khác 
làm thay cho bạn. Trong bàn tiệc cuộc đời, ai ai cũng được mời gọi mang 
“rượu” của mình vào cuộc tiệc ấy. Hay nói cách khác, trong việc xây dựng 
xã hội, đất nước, ai cũng có phần trách nhiệm mang “rượu” để góp chung 
vào vận mạng của dân tộc.  
Một em bé 9 tuổi khi tự nguyện góp phần thức ăn nhỏ của mình để chờ chia 
sẻ với mọi người bị nạn trong trận động đất tại Nhật Bản (11.3.2011). Em ấy 
mang “rượu” hay mang “nước” đến bữa tiệc chung của dân tộc Nhật Bản ?  
 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Công bố sứ điệp mùa chay 2013 của Đức Thánh Cha 
VATICAN. Trong sứ điệp mùa chay nhân dịp Năm Đức Tin, ĐTC mời gọi 
các tín hữu suy tư về mối quan hệ chặt chẽ giữa đức tin và đức mến, đồng 
thời làm sao để trong mỗi hoạt động bác ái có phản ánh tình thương của 
Chúa Kitô đối với con người. 
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ĐHY Robert Sarah, người Guinée équatoriaele, Chủ tịch Hội đồng Tòa 
Thánh Cor Unum (Đồng Tâm) nhắc đến những hoạt động bác ái rất bao quát 
của Giáo Hội trợ giúp người nghèo, các nạn nhân chiến tranh, các gia đình 
gặp khó khăn, các bệnh nhân, v.v. Ngài cũng loan báo sẽ gửi một phái bộ 
sang Giordani từ 19 đến 21-2 tới đây để phối hợp công tác cứu trợ trong 
vùng, đặc biệt là cho dân chúng Siria. Phái bộ do chính ĐHY hướng dẫn. 
Tại thủ đô Amman, ngài sẽ gặp vua Abdallah và các đại biểu của Caritas 
Trung Đông, Bắc Phi, để thảo luận về tình trạng khó khăn đặc biệt tại Siria, 
và tìm cách trợ giúp cụ thể cho những người tị nạn. Tình hình địa phương 
thật là bi thảm vì giá lạnh, thiếu lương thực, thuốc men, v.v. Có lẽ chúng tôi 
sẽ không tìm được giải pháp, nhưng chúng tôi muốn tìm cách ngưng cuộc 
chiến tranh ở Siria”. 
ĐHY cho biết trong năm vừa qua, ĐTC đã dành 3 triệu rưỡi Euro để giúp đỡ 
các nạn nhân và người nghèo, điều này chứng tỏ sự gần gũi của ĐTC Biển 
Đức 16 với nhiều thứ đau khổ trên thế giới. 
ĐHY Sarah cũng nói: ”Trong Giáo hội có 165 tổ chức Caritas trên toàn thế 
giới và họp thành một liên hiệp là Caritas quốc tế. Hoạt động của Giáo Hội 
dành cho người nghèo thật là mênh mông”. 
Hiện diện trong cuộc họp báo cũng có Ông Michael Tio, Chủ tịch Liên đoàn 
quốc tế các Hội bác ái thánh Vinh Sơn Phaolô. Ông cho biết Hội này hiện 
diện tại 148 quốc gia, với 780 ngàn thành viên và 1,3 triệu người thiện 
nguyện, phục vụ 30 triệu người nghèo. Ông Tio khẳng định rằng ”Đức bác 
ái Kitô là tình yêu đối bới Thiên Chúa được biến thành việc phục vụ tha 
nhân” (SD 1-2-2013) 
 
Tỷ phú người Nam Phi hứa dành một nửa tài sản đề làm từ thiện 

 
Ông Patrice Motsepe, chủ sở hữu của công 
ty khai khoáng sản Cầu vồng Châu Phi là 
một trong những người giàu nhất Châu Phi. 
VOA/30.01.2013/Tỷ phú người Nam Phi 
Patrice Motsepe cho biết ông sẽ dành một 
nửa tài sản của gia đình để làm từ thiện. 
Ông Motsepe, chủ sở hữu của công ty khai 

khoáng Cầu vồng Châu Phi, công bố kế hoạch tham gia Giving Pledge, một 
sáng kiến của người sáng lập tập đoàn Microsoft, Bill Gates và ông trùm đầu 
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tư Warren Buffett nhằm khuyến khích những người giàu nhất thế giới đóng 
góp ít nhất một nửa tài sản của họ để làm từ thiện. 
Ông Motsepe là một trong những người giàu nhất Châu Phi. 
Tạp chí Forbes có trụ sở ở Hoa Kỳ ước tính tài sản của ông vào khoảng 2,65 
tỷ đôla. 
Chủ sở hữu công ty khai mỏ nói rằng ông sẽ đưa một nửa tài sản của mình 
vào Quỹ Motsepe, một tổ chức từ thiện mà ông và vợ thành lập năm 1999 để 
giúp đỡ những người Nam Phi bất hạnh. 
Trong một tuyên bố, ông Motsepe cho biết các đóng góp của ông sẽ được sử 
dụng để cải thiện điều kiện sống của người dân, nhất là người tàn tật, người 
thất nghiệp và những người bị đẩy ra ngoài lề xã hội. 
 
Khai trương bức tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới tại Bolivia 

Thành phố Oruro, Bolivia vừa khai trương một 
bức tượng Đức Mẹ lớn nhất thế giới vào tối thứ 
Sáu ngày 1 tháng 2/2013 vừa qua để vừa đánh 
dấu ngày đầu cuả mùa lễ hội Carnaval de Oruro, 
là một lễ hội được UNESCO xếp vào hàng di sản 
cuả nhân loại từ năm 2001, đồng thời cũng trùng 
hợp với lễ tôn vinh 'Đức Trinh Nữ cuả hầm mỏ' 
(Virgen del Socavon - Virgin of the Mineshaft)) 
vào ngày thứ Bảy sau đó. 

Dựng trên đỉnh núi cao 12.000 foot (3,657km), bức tượng là một tác phẩm 
điêu khắc cao hơn tượng Chúa Kitô nổi tiếng ở Rio de Janeiro 22 feet 
(6,7m), do điêu khắc gia Rolando Rocha thực hiện, chi phí xây dựng lên đến 
1.2 triệu USD. Trong dịp này ông Rocha đã cho biết bức tượng không chỉ là 
"một di tích của kỹ thuật và nghệ thuật," mà còn "là một hành động của đức 
tin làm tăng cường truyền thống của chúng tôi." 
Oruro là một thành phố khai thác quặng mỏ với 250 ngàn cư dân, nằm sâu 
trong dãy núi Andean của Nam Mỹ. Trong nhiều thế kỷ, nó đã từng cạnh 
tranh ráo riết về màu sắc văn hoá và tầm cỡ lễ hội với đối thủ Rio de Janeiro 
của Brazil. Bây giờ Oruro muốn "làm bàn" với một bức tượng Đức Mẹ 
khổng lồ cao hơn cả bức tượng nổi tiếng Chúa Kitô Đấng Cứu Chuộc. 
Bức tượng được tạc theo kiểu mẫu cuả một bức tượng gốc lưu giữ tại nhà 
thờ chính toà cuả giáo phận ở thành phố Oruro. 
Trong không khí nhộn nhịp cuả mùa lễ hội Carnaval de Oruro, người 
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ta cũng không quên thực hiện một điệu múa để tôn vinh Đức Trinh Nữ 
Maria. Hơn 30.000 người với trang phục lộng lẫy đã nhảy múa với đoàn 
rước kiệu qua các đường phố, dưới âm thanh của nhiều ban nhạc tranh tài 
với nhau. 
Tổng thống Evo Morales, từng là một một nhạc sĩ ở Oruro trong lúc còn trẻ, 
cũng đến tham dự và Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI cũng gửi một thông 
điệp ban phép lành Tòa Thánh. 
 
Đoàn Y Bác Sĩ Sài Gòn khám bệnh và phát quà tại Gx. Kim Ngọc 

 Ngày 26.1, nhằm ngày 15 Tết Quý Tỵ, đoàn Y Bác Sĩ thuộc Bệnh Viện Sài 
Gòn (Quận 1) đến khám và phát thuốc cho 300 bệnh nhân nghèo trong địa 
phương các Xã Hàm thắng, Hàm đức và Hàm nhơn, Hàm liêm, Hàm chính, 
Phú long. Đoàn cũng phát 200 phần quà, mỗi phần gồm 10kg gạo, 1kg 
đường, 1kg bánh mì ngọt cho 200 người tàn tật già cả neo đơn. Caritas Kim 
ngọc nhiệt thành cộng tác từ việc phát phiếu khám bệnh cho đến việc hổ trợ 
các Bác sĩ giúp các bệnh nhân và người nghèo. 

Bs Giám Đốc, trưởng đoàn cùng với 15 bác sĩ, các y sĩ dược sĩ đi từ Sài gòn 
lúc 4 giờ sáng, vượt qua 200km đến Kim Ngọc lúc 9giờ sáng. Vừa đến nơi 
là đoàn bắt đầu công việc. Nhiều bệnh nhân đang chờ đợi từ sớm để được 
khám trước. Đoàn làm việc tích cực, khám và phát thuốc cho đến bệnh nhân 
cuối cùng. Kết thúc ngày làm việc, đoàn về Lagi tiếp tục chương trình khám 
và phát quà từ thiện. 

Những người nghèo khi bị bệnh hoạn, thường là không có tiền để đi bệnh 
viện để khám và mua thuốc chữa bệnh. Nhờ các Bác sĩ đến khám bệnh và 
phát thuốc miễn phí, họ vui mừng và tri ân. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 

 
 
Muôn tâu Ngọc Hoàng 
thần là táo quân 
hạ giới nhân trần 
cuối năm báo cáo 
việc đời việc đạo 
năm Thìn đã qua 
biết bao nhiêu là 
buồn vui lẫn lộn… 

 
Thế giới hoan hỉ 
em-bé-7-tỉ (31/10/2012 tại Manila) 
vui trước buồn sau 
đông nhất anh Tàu (1,3 tỉ) 
thứ nhì Ấn Độ (1,2 tỉ) 
nhân mãn thách đố 
bành trướng Bắc Kinh 
Biển Đông… của mình 
cậy đông lấn chiếm 
sự thật lấp liếm 
lấy thịt đè người 
bất kể luật chơi 
xin Trời… ngó xuống! 
 

Rồng vàng ngậm nước 
phun vãi khắp nơi 
lũ lụt tơi bời 
Phi bị giông bão (Philippines) 
huỷ diệt tàn bạo 
hơn ngàn mạng người 
bị nước cuốn trôi 
Ấn Độ lũ lụt 
nhà cửa ngập lút 
hơn 6 triệu người 
sơ tán mọi nơi 
Sandy ập tới 
Hoa Kỳ chới với 
gió thổi bờ đông 
50 tỉ đồng 
cuốn theo chiều gió… 
 
Lại chuyện tào lao 
tin tức tầm phào 
dự báo tận thế 
ai tin mặc kệ 
người sợ người lo 
thế giới lần mò 
bóng tối bao phủ 
toàn khắp vũ trụ 
cuối tháng 12 
ngóng cổ đợi dài 
nhưng sao chẳng thấy! 
 
Hoa Kỳ bầu cử 
Cộng Hoà Dân Chủ 
Nhà Trắng chạy đua 
ông trắng mà thua 
tức ơi là tức! 
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Tự do trả giá 
bằng chính mạng người 
mua súng khắp nơi 
xả đạn rạp hát (Colorado) 
trường học tàn sát (Connecticut) 

20 trẻ thơ 
súng vẫn ơ hờ 
ai mua tôi bán!!! 
 
Chuyện đời là thế 
buồn nhiều hơn vui 
chuyện Cộng Đoàn tui 
một trời hy vọng 
sức trẻ thánh Gióng 
vươn cao tới trời 
những búp hoa tươi 
thiếu nhi dâng Mẹ 
tháng năm tháng Mẹ 
em dâng hoa lòng 
đơn sơ trắng trong 
như lan huệ cúc… 
 
Ngày Thanksgiving 
áo dài thật xinh 
thiếu nhi tiến vũ 
vũ khúc phụng vụ 
tâm tình tạ ơn 
tạ ơn Chúa trên 
biết bao hồng phúc 
tuôn đổ liên tục 
Giáo xứ Cộng đoàn 
bầu bí một giàn 
sống tình hiệp nhất 
yêu thương chân thật 
con cùng một Cha! 

 
Cha Tom surprised 
giới trẻ Việt tài 
áo dài truyền thống 
hòa nhập sâu rộng 
văn hóa đạo đời 
duyên lắm áodài ơi! 
 
Hoạt cảnh Giáng Sinh 
giới trẻ tận tình 
tập tành diễn xuất 
Hài Nhi khóc… thật 
Mẹ ru à ơi 
chiên lừa thở hơi 
be he… chào Chúa 
 
Một trăm bông hồng 
tặng Ban Truyền Thông (ấn bản 100 
số) 
thông tin Công Giáo 
Tin Mừng Sống Đạo 
câu chuyện Đời Thường 
như một tấm gương 
soi vào thấy rõ 
mặt trắng hay nhọ 
 
Đầu xuân kính chúc 
chúc cha quản nhiệm 
mạnh khỏe miễn nhiễm 
bông sen giữa đời 
tỏa hương nơi nơi 
thanh cao thoát tục 
 
Chúc Ban Mục Vụ 
nhiệt tình phục vụ 
Cộng Đoàn yêu thương 
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hiệp nhất… thiên đường 
sống đạo nhập thế 
 
Ca đoàn năm mới 
áo mới… giọng mới 
chạy show dài dài 
đàn hát lai rai 
lễ tang đám cưới 
 
Quý bà năm rắn 
bầu sai đẻ mắn 
dễ thương chồng yêu 
ngoan hiền chồng chiều 
vợ anh đẹp nhất 
 
Chúc quý ông chồng 
xứng danh đàn ông 
lau nhà rửa chén 
trả bài đúng hẹn 

vợ đẹp như mơ 
đừng có dại khờ 
cà phê hay phở 
 
Nguyện cầu năm mới 
thế giới bình an 
Nước Việt yên hàn 
ấm no hạnh phúc 
đồng hương hải ngoại 
thành công gặt hái 
phát lộc phát tài 
thần xin bye bye 
về nhà ăn Tết 
bánh chưng bánh tét 
vợ con đang chờ 
WELCOME QUÝ TỴ 
 
Táo quân Dung Nguyễn 

 
Mừng Tết Quý Tỵ 
 
Thánh Lễ Minh Niên: Mùng Một Tết (10/2/2013) 
_ Cầu bằng an 
_ Dâng hương kính nhớ tổ tiên 
_ Hái Lộc Lời Chúa 
Cộng Đoàn Mừng Xuân Quý Tỵ: Mùng Bẩy Tết (17/2/2013) 
_ Thưởng thức ẩm thực ngày Tết 
_ Thi câu đối Tết 
_ Chúc thọ các cụ cao niên 
_ Thi mặc quốc phục dành cho các em thiếu nhi 
_ Văn nghệ 
_ Thi hát Karaoke 
_ Chơi lôtô và nhiều trò chơi vui nhộn khác 
Ban Mục Vụ trân trọng kính mời. 
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Ẩm Thực Mừng Xuân Quý Tỵ 
Một con én không làm nên mùa xuân nhưng một bầy chim én lượn vẽ lên 
bầu trời xuân một chiếc áo mùa xuân đầy sức sống. 
Xin giới thiệu Ẩm thực ngày xuân của CĐ ĐMLV do các bàn tay ngọc bên 
bếp hồng tự nguyện đóng góp. 
 
1/ AC. Thuận Lan: phở bò: 120.00  
2/ C. Hương: bò bóp thấu: 100.00 
3/ C. Liên: heo quay: 100.00 
4/ C. Oanh: gà nướng: 50.00 
5/ C. Mai: chả giò: 50.00 
6/ C. Thoại: gỏi: 50.00 
7/ C. Phương: gỏi cuốn: 50.00 
8/ C. Sa: mì xào, miến xào: 50.00 
9/ C. Tuyết: cơm chiên, xôi mặn 
10/ AC. Dung Linh: xôi gấc & 50 pounds bánh phở 
11/ C. Hà: nước đậu xanh 
12/ Trí Mai: nước đá, nước ngọt 
13/ AC. Sương Thoại: 100 bánh chuối chiên 
14/ AC. Nghĩa Hạnh: 1000 vịt lộn 
15/ AC. Thuận Lan: rau xà lách trộn 
16/ A. Nghĩa ủng hộ 50.00 tiền bát đĩa chén muỗm bao rác + anh Thuận phụ 
trách mua. 
17/ C. Loan ủng hộ 100.00 
18/ C. Hương Nhi ủng hộ 50.00 
19/ Hai bác La Úc ủng hộ 50.00 
20/ AC. Phục Liễu ủng hộ 2 thùng Heineken 
21/ C. Liên Ngọc ủng hộ: món bò ragu 
22/ C. Oanh: Rau thơm các loại  
 
 Số tiền ghi theo các món ăn chỉ là số dự chi, thực tế có thể phải chi 

nhiều hơn tuy nhiên các anh chị phụ trách nấu sẽ ủng hộ nếu thiếu.   
 đề nghị mỗi món ăn dọn sẵn trong 2 khay.   

 
Nếu quý vị nào muốn ủng hộ các món ăn cho ẩm thực ngày Tết CĐ thêm 



 12

phong phú, Ban Tổ Chức rất hoan nghênh nhiệt tình đóng góp của quý vị.  
 
Thứ Tư Lễ Tro 13/02/2013: ăn chay kiêng thịt 
Thánh lễ: 7:30 am, 4:30 pm, 6:00 pm (Spanish), 7:30 pm. 
 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
 
HÁI LỘC XUÂN 
GM Phaolô Nguyễn Văn Hòa 
  
Từ hái lộc đến việc xin xăm -- Ngày Xuân đến hái lộc Lời Chúa  
 
Hái lộc ngày xuân trong xã hội 
 
Hái lộc ngày xuân là một trong những phong tục ngày Tết ở Việt Nam. Vào 
lúc giao thừa và trong ngày Tết, dân chúng có tục lệ đi hái lộc xuân. Họ 
thường đến đình chùa, miếu xin lộc xin ơn, cầu phúc cầu tài. 
Lộc có hai nghĩa: là nhánh cây non, như người ta thường nói: cây nẩy lộc. 
Lộc cũng có nghĩa là bổng lộc, phúc lộc của trời, của thiên nhiên ban không 
cho. 
 
Vì là một mầm non vừa nhú ra từ thân cây, từ kẽ lá, hoặc một nhánh cây 
non, nên lộc tượng trưng cho một sức sống vừa phát sinh và sẽ phát triển 
mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai sáng lạng đang chờ ở phía trước. Vào thời 
điểm đầu xuân, những mầm non như vậy không có nhiều, nên trong thực tế 
người ta bẻ những nhánh cây non đem về treo trước nhà hoặc chưng trên bàn 
thờ với hy vọng rước được sức sống mới về nhà, đồng thời cũng cầu mong 
đem được phúc lộc về cho gia đình. 
 
Truyền thống tin vào sức sống của thiên nhiên, tin vào ơn trời tự nó là điều 
tốt. Nhưng trong thực hành, con người vốn có tính hay tham lam, thay vì lấy 
một nhánh nhỏ, có người bẻ cả cành to, nhổ cả gốc rễ… vì quan niệm rằng: 
cành càng to lộc càng nhiều. Cho nên từ xưa cho đến nay, tục lệ này thường 
dẫn người ta đến chỗ quá đà, gây ra sự phá hoại môi sinh, như thường xuyên 
thấy xảy ra ở các nơi, nhất là trường hợp lễ hội Hoa Anh Đào ở Hà Nội mấy 
năm trước đây. 
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Thời nhà Lý, năm 1126, vua Lý Nhân Tông đã phải xuống chiếu cấm nhân 
dân mùa xuân không được chặt cây. Ai cũng thấy mùa xuân là mùa cây cối 
nẩy mầm xanh tươi. Chặt cây cối, phá hoại vườn tược cây cảnh trong mùa 
xuân khác nào xử tử cây cối, hoa cảnh. Cây cối bị triệt hạ thì con người sống 
ra sao?  
 
2. Xin xăm ngày xuân 
Nơi một số đình chùa và lăng tẩm, có tục xin xăm khi khách thập phương tới 
lễ bái. 
 
Dưới con mắt tự nhiên, xin xăm chỉ là một trò chơi may rủi, nhưng dưới con 
mắt tín ngưỡng, xin xăm là một cách thỉnh thần ý. Đa số người dân, khi xin 
xăm là nhắm vào ý nghĩa thứ hai này. Họ muốn biết thần ý về đời sống, gia 
đình, công việc làm ăn, tương lai hậu vận… Xăm là quẻ thẻ xin ở đền chùa 
để đoán tương lai… ( theo Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học - Hà 
Nội 1994) 
 

Về hình thức: xăm là một thẻ bằng tre vót mỏng kích cỡ 20x10cm. Trên đầu 
thẻ ghi đầu số thứ tự từ 1 đến 100 bằng chữ Nho, kế bên dưới là số Ả Rập, 
dưới cùng mỗi thẻ là số của ống xăm ). Mỗi ống đựng 100 thẻ xăm. Tại 
Lăng Ông, Bà Chiểu, trong số 100 thẻ có: 
38 thẻ nói những điều tốt, may mắn 
50 thẻ nói những điều trung bình 
12 thẻ nói những điều không tốt. 
 
Cách thức xin xăm 
Trước hết khách lễ thần 4 lạy, 3 vái rồi tùy ý quỳ hay ngồi, hai tay đưa cao 
ống xăm lên mà lắc một cách kính cẩn, sao cho một que thẻ rớt ra. Sau đó 
khách xá nhẹ vài xá, lạy tạ thần 4 lạy, và nhớ kỹ số thẻ của xăm ( viết bằng 
chữ Hán, ai không biết chữ Hán phải nhờ người khác đọc giùm). 
Sau đó khách tới bàn xăm. Tại đây có thầy chuyên môn giải thích cho 
khách. Khách cho biết số thẻ xăm. Thầy lấy lá xăm là một tờ giấy có cùng 
số tại bàn xăm. Lá xăm này mặt trước viết số thứ tự que xăm, rồi đến một 
bài thơ thất ngôn tứ tuyệt diễn tả thần ý gồm 3 phần: nguyên văn bằng chữ 
Hán, phần phiên âm và phần dịch nghĩa. Mặt sau là lời bàn xăm, viết theo 
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thứ tự: bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cưới gả, bệnh tật, cầu tài, cầu quan, xuất 
hành, kiện cáo, mất trộm. Tất cả những lời bàn của thầy có đặc tính chung là 
vắn tắt, mơ hồ, nặng về phương diện luân lý, đạo đức. Còn nội dung tốt xấu 
thế nào thì có thể nói là theo tỉ lệ 38, 50 và 12 như đã nói trên đây. 
 
Lượng giá 
 
Xin xăm thuộc loại tín ngưỡng dân gian. Nhiều người, qua việc xin xăm, 
những mong thánh thần, trời Phật chỉ giúp vận hạn trong năm để phòng 
tránh. 
Lá xăm mà nhiều người cho là biểu hiện ý của thần thánh có khi đúng có khi 
sai, như thực tế vẫn chứng minh. Thế nhưng vẫn không ít người tin vào nó. 
Khi gặp xăm xấu họ thất vọng hoàn toàn, mất tin tưởng vào cuộc sống, 
buông xuôi mọi sự, khiến ảnh hưởng tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và 
người thân, đến công việc làm ăn. Dù mỗi người ai cũng phải chịu một phần 
ảnh hưởng của hoàn cảnh xã hội, nhưng cuộc sống của bản thân chúng ta 
phần lớn tùy thuộc vào ý chí và sự cố gắng của chính chúng ta. Hãy giúp 
mình thì Trời sẽ giúp. Mỗi người chịu trách nhiệm về chính mình. Chính 
chúng ta sẽ phải quyết định cuộc sống của mình trong hiện tại và định 
hướng cho tương lai. 
 
3. Hái lộc Lời Chúa trong Giáo Hội 
 
Trong nhiều nhà thờ Công giáo, từ khoảng đầu thập niên 80, sau thánh lễ 
Minh niên Mồng một Tết Nguyên Đán, tại gian cung Thánh có tổ chức hái 
lộc Lời Chúa như một kiểu hội nhập văn hóa. 
Những câu Lời Chúa trích từ Kinh Thánh, đa số từ Tân Ước, mỗi câu được 
viết trên miếng giấy, kích cỡ không nhất định, cuộn tròn lại treo trên một 
cành cây, thường là cành mai hay cành đào. Liền sau khi hát bài kết thúc 
thánh lễ Minh niên, mỗi người lên tự tay hái lấy một cuộn, như kiểu hái lộc 
cây, mở ra đọc Lời Chúa ghi trong đó, trong lòng thầm cầu nguyện cho bản 
thân, cho gia đình và cho những người thân, rồi đem về dán lên bàn thờ hay 
một nơi trang trọng trong gia đình. Để rồi cả năm mỗi người trong gia đình 
sẽ cố gắng sống theo điều răn dạy của câu Lời Chúa đó. 
 
Lời Chúa dạy có thể xếp thành nhiều loại. 
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1. Loại tích cực: 
 
- Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian ( Mc 16, 15) 
- Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con. Các con hãy nhận lấy Thánh 
Thần (Ga 20, 24) 
 
2. Loại tiêu cực: 
 
- Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi 
sẽ phải đói ( Lc 6, 25) 
- Ai vả má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa (Lc 6, 29) 
 
3. Loại pha cả tích cực và tiêu cực: 
 
- Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước Trời là của họ (Mt 5, 3) 
 
- Vì danh Thầy các con sẽ bị mọi người ghen ghét, nhưng ai bền đỗ đến 
cùng, kẻ ấy sẽ được cứu độ (Mt 10, 22) 
 
Trên nguyên tắc: đã là Lời Chúa thì lời nào cũng soi sáng hướng dẫn và nuôi 
dưỡng con người, có lời khuyên bảo, có lời răn đe, có lời hứa hẹn với điều 
kiện … và tất nhiên nếu muốn sống theo Lời Chúa cũng đòi hỏi rất nhiều hy 
sinh. 
Người công giáo, dù vẫn phải biết tiên liệu mọi công việc với tất cả tinh thần 
trách nhiệm, cũng phải luôn biết tin tưởng phó thác trong tay Chúa Quan 
Phòng về tất cả những gì liên quan tới tương lai, tránh mọi thứ tò mò không 
lành mạnh về vấn đề này (x GLHTCG số 2115). 
Vì thế người Công giáo không đi coi bói coi tử vi coi đồng bóng, không xin 
xăm…Vì những điều này đi ngược lại với niềm tin vào một mình Thiên 
Chúa là Đấng Quan Phòng đầy quyền năng và tình thương. (x GLHTCG số 
2115) 
Chúa Giêsu đã dạy: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày 
nào Chúa của anh em đến”(Mt 24,42). Điều này có ý dạy chúng ta đừng tò 
mò tìm biết tương lai, nhưng hãy luôn luôn sống đạo đức và thường xuyên 
làm việc thiện như người đầy tớ trung tín và những trinh nữ khôn ngoan. 
Khi hái lộc Lời Chúa, người Công giáo không nhằm cầu may hay để tìm biết 
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tương lai hậu vận … nhưng là để chọn cho mình và cho cả gia đình mình 
một trong nhiều Lời Chúa, để cả gia đình thực hành cách đặc biệt trong suốt 
năm. Trong khi chồi lộc cây cối đem lại cho người hái hình ảnh một sức 
sống phát sinh và đang phát triển, thì lộc Lời Chúa lại đi lên tới chính Đấng 
“nhờ Người mà muôn vật được tạo thành”, vì Lời Người “ là ngọn đèn soi 
cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường cho ta đi” (x. Tv 118, 105); “Lời 
Chúa là sức thiêng cứu rỗi mọi tín hữu” (Mc 17); “bỏ Thầy thì chúng con 
biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” ( Ga 6, 68). 
“Trong lời Thiên Chúa, có năng lực lớn lao có thể nâng đỡ và ban sinh lực 
cho Hội Thánh, còn đối với con cái Hội Thánh thì thành sức mạnh cho đức 
tin, lương thực cho linh hồn, nguồn sống tinh tuyền và trường tồn cho đời 
sống thiêng liêng” (MK 21, trích dẫn trong GLHTCG số 114). 
Nhận định như trên, thì dù Lời Chúa khuyên bảo hay răn đe, dù diễn tả dưới 
hình thức tích cực hay tiêu cực, tất cả đều đem lại ánh sáng và sự sống cho 
con người. Tuy nhiên, trong thực tế, vào thời điểm đầu năm, tâm lý chung 
của con người là chỉ muốn nghe những điều tích cực, những điều đem lại 
niềm vui và hạnh phúc. Vì thế nên nhiều khi có những trường hợp xảy ra là: 
người bắt được câu không vừa ý thì len lén treo lại và hái câu khác, hoặc 
đem về giấu đi để khi đi lễ chiều hái câu khác. 
Rút kinh nghiệm này, nhiều cha quản xứ, khi soạn các câu lộc Lời Chúa, đã 
chỉ chọn những câu tích cực, để khi rút được ai cũng bằng lòng, và tình 
trạng đổi lại hoặc giấu giếm không xảy ra nữa. Như vậy xem ra đã giải quyết 
được một phần vấn đề. Phần vấn đề còn lại là làm cách nào để cũng áp dụng 
những Lời Chúa mà nhiều người cho là chói tai? 
Vì có lúc Chúa sẽ hỏi: “Thế còn những câu sau đây, sẽ chẳng có ai thi hành 
áp dụng sao? – “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình 
hằng ngày mà theo” ( Lc 9, 23); “ Vì danh Thầy anh em sẽ bị mọi người thù 
ghét. Nhưng ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát” ( Mt 10, 22). 
Có cha xứ đã trả lời: “Vào những thời điểm phụng vụ thích hợp, như mùa 
Chay, tuần Thánh … con sẽ giải thích cho dân chúng để họ vui lòng chấp 
nhận những giáo huấn khác của Tin Mừng đòi hỏi nhiều hy sinh”. Có lẽ 
Chúa sẽ trả lời: ‘cũng tạm được thôi, nhưng…” 
 
Nhưng cách tốt nhất vẫn là giải thích và chuẩn bị tinh thần giáo dân trước để 
ngay từ ngày đầu xuân, họ có thể đón nhận đầy đủ giáo huấn của Chúa 
Giêsu, những điều dễ đón nhận cũng như những điều xem ra chướng tai (Ga 
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6,60). Như lời Thánh Phaolô: “Hãy rao giảng Lời Chúa, hãy lên tiếng, lúc 
thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện, hãy biện bác, ngăm đe, khuyên 
nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (2 Tim 4,2). 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 

Luật mới tại California: Phạt vi cảnh nặng hơn 
- Không mang theo bằng lái xe: $214 
- Sau 10 ngày đổi địa chỉ mà chưa thông báo cho DMV: $214 
- Lái xe không có bảo hiểm gây tai nạn: $796 và bị treo bằng lái trong 4 năm 
- Vượt đèn đỏ: $533  
- Vượt qua hai lằn vàng (double solid lane): $425 
- Quẹo và U-Turn ở chỗ cấm: $284  
- Quá tốc độ (từ 1-15 miles): $224 
- Quá tốc độ (từ 16-25 miles): $338 
- Lái quá chậm: $328 
- Không dừng lại ở bảng Stop Sign: $284 
- Qua mặt xe bus khi có đèn đang flashing: $675 
- Dùng tay nghe phone khi lái xe (lần đầu): $160 
- Đậu xe chỗ dành cho xe bus: $976 
- Không mở đèn khi trời sắp tối (30 phút): $382 
- Che kín cửa xe hơi: $178 
- Không đeo dây an toàn: $160 
- Trẻ em không đeo dây an toàn hay ghế ngồi theo qui định: $436 
- Đeo máy nghe bịt cả hai tai: $178 
Tất cả các ticket về lỗi vi phạm trên đều phải theo một lớp học “An Toàn 
Giao Thông” (Traffic Violator Class). 
Những năm về trước, nếu như chúng ta hoàn tất xong lớp học này, ticket 
xem như được xóa. 
Nhưng theo luật mới kể từ tháng 7.2011, từ khi hoàn tất lớp học, phải chờ 18 
tháng. Trong thời gian này, xem như án treo, nếu vi phạm một lỗi khác sẽ bị 
trừ 2 điểm. 
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MẸ ÐAU 

 
 

 
 

- Tôi là con cả trong gia đình, lại may mắn được sống ở Mỹ, nay mẹ ở Việt 
Nam đau nặng, nếu tôi không giúp đỡ, không năng về thăm nom thì em út 
nó còn coi tôi ra cái gì nữa? 
Ông Muôn hói vừa mở tủ quần áo lấy mấy bộ quần áo kẻng nhất xếp vào va 
ly vừa nói tiếp với vợ: 
- Các cô các chú ấy ở Việt Nam, đứa nào kiếm được đủ ăn đã là may mắn 
lắm rồi, nay mẹ ốm đau lại để thí cho chúng nó thì còn mặt mũi nào mà nhìn 
anh nhìn em nữa?!! 
Trung sĩ Muôn qua Mỹ từ 1975, ngay sau ngày mất nước, ông là lính Nhẩy 
Dù, thâm niên công vụ có đến 7-8 năm. Trước ngày quân lực VNCH chính 
thức tan hàng mấy hôm, ông bỏ đơn vị chạy về với gia đình ở Bến Ðá Vũng 
Tầu, sau đó theo chân những người bỏ nước ra đi, ông đến được nước Mỹ và 
cũng được kể như là những người di tản đầu tiên kể từ năm 1975. Sang Mỹ 
chỉ có một mình, bố chết sớm, mẹ và các em còn kẹt lại ở Việt Nam, trung sĩ 
Muôn lêu bêu qua nhiều tiểu bang, làm đủ mọi nghề để sinh sống, sau cùng 
trụ lại ở một cái xóm nhỏ gồm toàn những mobilhome trong một thành phố 
cũng nhỏ bé của một tiểu bang ở tận cùng miền Nam nước Mỹ. Chính tại 
đây trung sĩ Muôn đã làm nên sự nghiệp, có vợ có con để sau này trở thành 
ông Muôn hói. Có đến hơn chín chục phần trăm nhà 
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cửa của bà con Việt Nam ta ở đây là mobilhome mà cái tên thông dụng gọi 
là trailer. Dĩ nhiên ở trailer thì không thể sang bằng ở nhà xây được, thế nên 
ở cái xóm đó ai có nhà xây đã kể là sang lắm. Ấy là chỉ nhìn bề ngoài, chứ 
thực sự người ở nhà xây chưa chắc túi đã nặng bằng người ở trailer, nó còn 
tùy thuộc vào vấn đề trong nhà có nhiều người đi làm hay không, và làm gì? 
Công việc chính của đa số người Việt Nam ta ở thành phố này có lẽ là hàn 
và cắt ghẹ. Có những ông từ ngày sang Mỹ đến giờ kể cũng đã ngoài 20 
năm, mà chỉ chuyên làm có một nghề thợ hàn. Sống lâu lên lão làng, tay 
nghề càng ngày càng vững, có ông nay đã lên đến chức cai, lương 18-20 
Dollars một giờ chứ có phải ít đâu! Làm lâu, dù không được lên cai, không 
được làm bót (boss) thì cũng lãnh lương tháp (top) 15-16 đồng một giờ, cứ 
là ngon ơ. Làm hàn tuy hơi cực, mùa hè nóng cháy da mà phải chui vào khe, 
vào ống để hàn thì nó cũng gần như chui vào địa ngục, mùa đông lạnh buốt 
xương mà phải đứng trên đỉnh cái cần nâng để hàn những mối hàn ở mãi tít 
trên cao, gió thổi vù vù, nếu không thắt dây an toàn thì có khi bay xuống đất. 
Thế thì quả là cực thật, nhưng được cái nghề này không đòi hỏi người thợ 
phải có trình độ học vấn nhiều, cứ biết đọc, biết viết chút đỉnh và biết nói 
tiếng Anh sơ sơ là được rồi. 
Làm hàn là nghề của đàn ông, còn đàn bà Việt Nam ta ở đây hầu hết là làm 
nghề cắt ghẹ. Cắt ghẹ là dùng dao cắt những con ghẹ đã được hấp chín ra để 
moi lấy thịt. Tiền công moi thịt ghẹ từ đồng rưỡi đến đồng bẩy một pao 
(pound). Các bà làm nghề cắt ghẹ, sáng thức dậy từ 3 giờ, có xe của chủ tới 
đón chở đến sở làm, 3-4 giờ chiều cắt hết số ghẹ đã được hấp chín trong 
ngày, xe hãng lại chở về đến tận nhà. Có bà làm lâu, tay nghề cao, trong khi 
miệng nói chuyện líu lo mà hai tay cứ thoăn thoắt, một ngày moi được sáu, 
bẩy chục pao thịt, tính ra được đến hơn 100 Dollars. Tuần lãnh lương một 
lần, chủ trả cho nửa check nửa tiền mặt, ngon hơn óc chó! 
Trước 1975 ở Sài Gòn có đường Catina là nơi tin tức nhiều và mau lẹ nhất, 
thượng vàng hạ cám đủ mọi loại tin, đúng cũng có mà trật cũng nhiều. Hỏi: 
Tin ở đâu? Nếu được trả lời: Tin đài phát thanh Catina hay tin radio một đèn 
thì người nghe cần phải phối kiểm lại, vì có khi là tin bố láo. Nay sang Mỹ 
thì có radio hãng ghẹ. Không biết các bà moi tin ở đâu mà nhiều thế, hết 
chuyện nhà ra chuyện người, nổ cứ như pháo rang. Mà nói của đáng tội, cắt 
ghẹ thì chỉ làm bằng 2 tay thôi còn mồm không nói thì để làm gì? Cả mấy 
chục bà đứng với nhau từ 4-5 giờ sáng đến 2-3 giờ chiều mà không nói 
chuyện thì chỉ có là thánh, chẳng những đã buồn mà còn mệt mỏi nữa, bởi vì 
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nói dóc cũng là một cách giải trí, nó làm cho ta thư dãn tinh thần. Miệng nói, 
tay làm, liên tu bất tận, thậm chí có bà đi đái cũng không muốn đi vì sợ mất 
“phao” (pound). Mất “phao” nghĩa là đi lại nhiều làm được ít, đến khi đem 
cân thịt bị thua pound người ta, các bà bảo như vậy là mất “phao”. 
Có một bà ngày mới được chồng bảo lãnh qua trông đẹp lắm, người dù ở 
Mỹ lâu rồi cũng thua xa, bởi vì ngày còn ở Việt Nam được chồng gửi tiền về 
đều đều, bà chỉ ăn chơi, chải chuốt chờ ngày đi Mỹ thôi chứ chả phải làm gì, 
nên người cứ mơn mởn ra. Ðến khi qua Mỹ đoàn tụ với chồng, ông thợ hàn, 
bà cắt ghẹ, vì sợ mất “phao” nên nín tiểu miết, cái mặt nề ra, da mặt trông bì 
bì cứ như người bị phù thủng. Mấy bà làm cùng sở “ghẹ” bàn: Bây giờ chỉ 
có nước đem tiền dâng cho bà Bích Ngọc hoặc bà Hạnh Phước thì may ra 
mới đẹp lại được chút đỉnh! 
Ông Muôn làm hàn, bà Muôn cắt ghẹ, tuy tay nghề bà chưa được kể vào 
hàng vô địch, nhưng nếu trong hãng ghẹ có chừng 20 các bà các cô cùng 
làm thì bà Muôn cũng được xếp vào hàng “tháp then” (top ten). Còn ông, 
hình như Trời sinh ông ra để làm nghề thợ hàn hay sao ấy! Trước kia đi lính 
– dù là lính Nhẩy Dù – mà ì ạch mãi 7-8 năm mới đeo được cái lon trung sĩ. 
Nay qua Mỹ làm nghề thợ hàn, mới chỉ mấy năm ông đã lãnh lương tháp 
(top pay), tức là mức lương hạng nhất, rồi ít lâu sau lại được lên cai. Thế là 
ông ăn trùm thiên hạ rồi chứ còn gì nữa? Sở dĩ được như vậy là vì ông đã 
từng là một người lính, mà lại là lính Nhẩy Dù – một thứ lính được xếp vào 
loại anh hùng bậc nhất của QLVNCH – thì phản ứng và sự lãnh hội của ông 
cũng khác hẳn với những người khác. Cứ công tâm mà nhận xét thì một 
người lính Nhẩy Dù thế nào cũng phải hơn một ông nhân dân tự vệ chứ?! 
Ông Muôn làm cai thợ hàn, mà ông lại không làm trong bờ, ông làm off 
shore, bởi vậy lương ông cao lắm, cao hơn lương mấy ông cai làm trong bờ 
nhiều, chỉ phải cái tội thường xuyên phải xa vợ xa con thôi. Thế nhưng lại 
được cái lợi về tiền bạc vì một tháng ông chỉ vào bờ một hai lần mà mỗi lần 
về là ông chỉ nằm nhà chờ “má bầy trẻ”! Chứ làm gì nữa bây giờ? Ở Mỹ đâu 
có phải như ở Việt Nam, buồn hay rảnh rỗi ra quán cà phê ngoài đầu hẻm, 
lai rai ly cà phê đen, tán dóc với mấy ông, mấy bà cũng rảnh rỗi như mình. 
Ở Mỹ trừ những người già cả hoặc bệnh tật còn ai cũng phải đi cầy, cầy 
ngày không đủ, tranh thủ cầy đêm, cầy thêm... cuối tuần. Có ông làm 2-3 
job, làm cho có tiền để trả bill, để tậu nhà, tậu xe ... Làm chết cha chết mẹ, 
nhưng khi đóng vai Việt Kiều về thăm quê hương thì một tấc lên đến trời, ba 
hoa phét lác, cứ làm như ở Mỹ tiền bạc dễ kiếm như lá rụng mùa thu, chỉ 
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việc mang thúng đi mà lượm không bằng. 
Làm off shore nên mỗi lần vào bờ, ông Muôn chỉ nằm nhà chờ má bầy trẻ vì 
2-3 giờ sáng bà đã thức dậy chuẩn bị đi làm, mấy đứa con, đứa lớn đi học, 
đứa nhỏ gửi bế babysit. Thế là chỉ còn mình ông ở nhà tha hồ mà dưỡng sức. 
Mấy ngày ở nhà “ép” cho hết dầu hết mỡ rồi lại ra đi. Từ trong bờ ra dàn 
khoan đã có trực thăng của hãng chở đi chở về, ăn uống hãng lo, ông Muôn 
chả phải tiêu đến tiền của mình đồng nào. Bà đi làm, ông đi làm, tiền vô như 
nước, ở lại ở trailer chẳng tốn kém bao nhiêu. Có người đùa bảo: Ðô La của 
ông bà Muôn gửi nhà băng nặng đến nỗi nhà băng nghiêng hẳn về một bên! 
Nghe vậy bà Muôn chỉ chép miệng cười: Gớm, thuyền to sóng lớn, làm 
nhiều tiêu nhiều, có khối ra đấy mà lệch nhà băng! 
Sang Mỹ đã mười mấy năm ông Muôn chỉ biết đi làm, rồi lấy vợ, đẻ con chứ 
chả biết ăn chơi là gì, không biết có phải vì cầy quá không mà rụng hết cả 
tóc đầu, từ đó ông mới có cái tên là Muôn hói. 
Khoảng từ 1990 trở về trước cũng đã có một số người “áo gấm về làng” với 
mục đích khoe tiền khoe của, làm rạng rỡ tổ tông, bởi vì ngày bỏ nước ra đi 
mới chỉ là anh “Cu Ðỏ”. Ông Muôn hói bỏ nước ra đi từ những ngày đầu, 
đến nay (1990) cũng đã mười mấy năm, làm đến chức cai thợ hàn, như thế 
kể cũng đã là thành công trên xứ người, nhưng ông chưa hề về thăm quê 
hương lần nào. Có người hỏi: Ði lâu thế sao không về thăm mẹ với các em 
ông một chuyến? Ông nghiêm nghị bảo: Gửi tiền về cho mẹ cho em thì 
được, chứ về thì ông không về! Hỏi, sao thế? Ông úp mở trả lời: Việt Cộng 
nó chả để cho ông yên, vì ông là lính Nhẩy Dù! Ông nói thế là ngầm cho 
người nghe hiểu rằng ông là lính Nhẩy Dù, nhưng là Nhẩy Dù thứ dữ, tá, uý 
chứ chẳng chơi. Trước kia càng làm lớn bao nhiêu thì Việt Cộng nó càng thù 
bấy nhiêu, ông mà về bây giờ là nó “cum” ông liền. Ông không nói thẳng ra 
nhưng người nghe tinh ý tất phải hiểu như thế. Ông Muôn hói chỉ úp úp mở 
mở thế thôi, chứ không như một số những ông “Binh” khác, giá có người 
hỏi trước kia đi lính đóng đến lon gì, thì đều tự “thăng cấp” cho mình lên tá, 
lên uý, chứ không ông nào chịu nhận mình là sẹc giăng hay ca pô rồ (trung 
sĩ hay hạ sĩ) cả, bởi vậy ngày đó đã có người ngoại quốc thắc mắc là sao 
quân đội VNCH chỉ có quan chứ không có lính?!... 
Thế rồi càng về sau này người về thăm quê hương càng đông, có năm báo 
đăng Việt kiều về Việt Nam ăn tết lên đến cả mấy trăm ngàn người. Người 
ta đi, về như đi chợ, chả ai còn coi Việt Cộng ra cái đách gì! Việt Cộng hả? 
Cứ thí cho nó ít Ðô La thì có bảo nó đào mả ông mả cha nó lên bán cho 
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mình nó cũng đào! Chứ không à? Ðất đai của tổ tiên để lại, nó cắt dâng cho 
mấy bố Tầu phù nó đấy không thấy sao?! Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn 
bảy mươi ba dặm đuờng. Người ta rỉ tai nhau Việt Nam bây giờ sướng lắm, 
phố xá đông đúc, ngựa xe như nước áo quần như nêm, cứ đông địa là muốn 
gì cũng có. Riêng về cái “vụ kia”, nước Mỹ tuy mang tiếng giầu có lại tự do 
dân chủ nhưng cũng còn thua VN ta xa, chỉ vài chục đô đổi ra tiền Hồ là ăn 
chơi tung trời, chứ ở bên Mỹ này vài trăm đô cũng chả là cái thá gì? Ở thành 
Hồ có chỗ người ta tổ chức thi “Em bé đẹp” ngay trong quán cà phê - gọi là 
quán cà phê tình cảm - khách vừa uống cà phê vừa làm giám khảo. Giám 
khảo rờ rẫm, bình phẩm, có vị cười lên hô hố, sau đó vị nào thích em nào, 
chịu em nào thì cứ việc “bồng” em đi chỗ khác rồi thì... muốn làm gì thì 
làm. Ðấy Việt Nam ta bây giờ “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” 
nó sướng thế đó!... 
Nghe kể bắt thèm, thế là ông Muôn hói – dù là “vắt cổ chầy ra nước” – cũng 
quyết định về Việt Nam một chuyến, trước là thăm mẹ sau là thăm “em”. 
Khi ra đi, ông Muôn hói dự tính chỉ ở VN hai tuần lễ thôi, nhưng ông đã ở 
lại đến hơn một tháng. Ngày ông trở lại Mỹ, vợ ông thấy ông gầy dộc hẳn 
đi, có lúc ông ngồi cười một mình, có lúc lại đờ đẫn như người mất hồn, giá 
có hỏi thì ông chỉ trả lời cụt ngủn: 
- Mẹ đau! 
Nghe vậy thì bà Thi – vợ ông – biết vậy chứ cũng chả hỏi thêm là đau ra làm 
sao, bởi vì hai người lấy nhau ở bên này, bà Thi có biết mặt mũi mẹ chồng 
ra làm sao đâu, đã không biết tất nhiên là không có tình cảm. Một đôi lần 
ông Muôn hói nhận được thư từ bên nhà gửi sang, có kèm theo cả hình của 
gia đình mấy người em ông và mẹ ông chụp chung. Một tấm hình khổ carte 
postal, cạnh 8 x 12 cm mà lố nhố mười mấy người. Ông Muôn hói chỉ một 
bà già nhăn nhúm ngồi giữa bảo: Mẹ đấy! Bà Muôn lơ đãng nhìn tấm hình, 
như kiểu xem qua rồi bỏ, bởi thế giá bây giờ bả có về Việt Nam, mà vô tình 
găp mẹ chồng ở đâu đó thì chắc chắn bà Muôn cũng chẳng nhận ra mẹ 
chồng là ai! 
Bình thường đã là người hà tiện, sau ngày trở về Việt Nam ông Muôn hói lại 
càng trở nên keo kiệt hơn nữa. Hai vợ chồng cùng làm có tiền mà cái xe mới 
cũng không dám mua mà đi, cứ cà rịch cà tang một cái Buick cũ, ở thì ở 
Tailer, còn bạn bè chỉ thấy người ta mời ông ăn chứ chả thấy ông mời ai 
được miếng gì bao giờ. 
Trước kia có thấy ông than thở cái gì bao giờ đâu, nhưng từ sau ngày về 
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thăm quê hương tới giờ, ông lại đốc chứng ra, luôn mồm than thở với vợ 
con, với những người thân quen là ông nặng gánh gia đình lắm. Ông bảo: 
Còn một tí mẹ già, nếu không năng về thăm nom, phụng dưỡng, lỡ mai này 
mẹ mất đi thì sẽ mang tiếng bất hiếu suốt đời! Thế là mới từ Việt Nam trở 
lại Mỹ được chưa đầy 6 tháng, hôm nay ông Muôn hói lại chuẩn bị hành 
trang để về thăm quê hương lần nữa. 
Ông Muôn hói chọn mấy bộ quần áo “kẻng” nhất xếp vào va li, vừa làm ông 
vừa tủm tỉm cười. Nhớ lại lần về trước, thật cứ như quan huyện về làng, 
người ta kính trọng, vì nể ông. Không phải chỉ đám họ hàng, con cháu ông 
vì nể ông vì ông cho họ tiền, cho họ quà mà ai biết ông là Việt Kiều về thăm 
quê hương cũng đều nhìn ông bằng con mắt thèm thuồng, ngưỡng mộ bởi vì 
họ khổ quá mà. Có người còn nói thẳng ra miệng, sang Mỹ dù có phải đi rửa 
cầu tiêu cũng còn sướng gấp vạn lần sống dưới chế độ XHCN ưu việt! Mẹ 
nó, một đám ngu dốt, chỉ giỏi ăn cướp nhưng lại huênh hoang tự mãn: “Ðỉnh 
cao trí tuệ loài người”! Trí tuệ cái con mẹ nó, cả nước đói khát, chỉ một đám 
trâu chó nhẩy lên làm người, ăn cướp, bóc lột là giầu có!... 
Ông Muôn hói nhớ lại, hôm ấy thằng em ông chở ông bằng Honda từ Vũng 
Tầu về Sài Gòn chơi, ông chỉ bỏ vào túi có 200 đô la thế mà ăn chơi tung 
trời. Sau khi hai anh em ăn uống no say ở một quán ăn khá sang trọng gần 
chợ Bến Thành, nó chở ông đến một cái quán cà phê gọi là cà phê tình cảm 
trên một con đường – cái tên đường Việt Cộng nó mới đổi sau này khó nhớ 
bỏ mẹ – thuộc quận 4 Sài Gòn. Chính tại nơi quán cà phê này ông Muôn hói 
đã được đóng vai giám khảo chấm thi em bé đẹp. Thật là đã hết sức, chỉ vài 
trăm ngàn tiền Hồ cho các em gọi là tiền “boa” thôi mà tha hồ coi, tha hồ 
nựng. Bên Mỹ mà muốn đóng vai giám khảo như thế thì phải là tiền núi. 
Ông Muôn hói hỏi thằng em: Sao mày biết mấy chỗ này mà tới? Nó bảo: 
Em làm nghề hon đa ôm thì chỗ nào lại chả biết! Sau đó nó còn chở ông đi 
mấy chỗ khác nữa, mà chỗ nào cũng làm ông Muôn hói sướng mê đi. Một 
chuyện ngộ hết sức nữa là trên chuyến máy bay về Việt Nam kỳ trước, ngồi 
bên cạnh ông Muôn hói là một ông già, sau khi chuyện trò một lúc ông ta 
cho biết là mới qua tuổi 65 và mới được hưởng tiền già đây, tuy là chẳng 
được bao nhiêu nhưng cũng ráng tằn tiện để thỉnh thoảng về Việt Nam một 
chuyến vì ông ta còn mẹ già, lâu lâu cũng phải về thăm nom phụng dưỡng 
chứ. Thế mà hôm làm “giám khảo” ở quán cà phê tình cảm, người đồng 
giám khảo với ông Muôn hói lại cũng chính là “cụ” khách đồng hành trên 
chuyến máy bay hôm nào. Hai người nhìn nhau, khựng khựng một tí rồi thì 
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ai làm “phận sự” người nấy. Thì có gì đâu, những người có chí lớn thường 
gặp nhau ở một điểm!... 
Cũng chuyến về thăm quê hương kỳ trước, mới ở Việt Nam có 2 tuần lễ mà 
ông Muôn hói đã bắt bồ được với một em thơm như múi mít, rồi thì hai 
người thề non hẹn biển. Em bảo: Anh Muôn về Mỹ rồi đừng có quên em 
nghe, em nhất định không chịu lấy ai nữa đâu, chỉ có chờ anh thôi! Thế là 
mới trở lại Mỹ được có mấy tháng, ông Muôn hói đã gửi tiền về cho em hai 
lần, mỗi lần 200 đô, vị chi cả thẩy là 400 đô. Bốn trăm đô đổi ra được 6 triệu 
tiền Hồ. Ở Việt Nam một kỹ sư mới ra trường, may mắn lắm mới kiếm được 
việc làm lương 800 ngàn một tháng, tương đương với khoảng trên 50 đô một 
tí chứ bao nhiêu?! 
Ông Muôn hói vừa chọn mấy bộ đồ xịn nhất bỏ vào va li vừa miên man nghĩ 
về em Lan - người yêu của ông - và những thú vui mà ông sẽ được hưởng 
khi về Việt Nam, khiến cho vợ ông hỏi gì ông cũng không nghe rõ, vạn bất 
đắc dĩ mà phải trả lời thì ông cũng chỉ nói được hai tiếng: Mẹ đau! Cứ làm 
như đầu óc ông chỉ nghĩ tới mẹ chứ không còn biết gì khác nữa! Mải mê suy 
nghĩ vẩn vơ, tự nhiên ông Muôn hói bật cười thành tiếng. Nghĩ tới em Lan, 
ông Muôn hói đưa mắt nhìn bà Thi – vợ ông – tự nhiên ông thấy vợ ông vừa 
già vừa xấu, người lúc nào cũng tanh mùi ghẹ, lại chẳng biết nghệ thuật yêu 
đương là gì, thật là chán mớ đời! 
Lần về thăm quê hương vừa rồi, vì là về lần đầu chưa có kinh nghiệm nên 
ông Muôn hói không biết mua gì làm quà cho bà con ở bên nhà, nhưng lần 
này thì ông biết rồi. Cứ quần Jean, áo T shirt và tiền là bà con ta thích nhất, 
thêm mấy hũ Tylenol và ít chai dầu gió xanh nữa thì tuyệt. Các vị già cả thì 
chỉ thích tiền và thuốc men thôi. Còn đám choai choai thì tiền, quần Jean và 
áo T shirt. Vốn tính keo kiệt nên thay vì mua quần áo ở chợ, Wal Mart hay 
Family Dollar là rẻ nhất rồi chứ gì nữa? Nhưng không đâu, ông Muôn hói 
vào Good Will chọn một lúc mười mấy cái quần Jean và mấy chục cái T 
shirt đủ mầu, tuy không mới tinh nhưng tương đối cũng còn mới, đem về bỏ 
vào máy giặt, giặt lại thế là ông đã có được một túi quần áo toàn những thứ 
“xịn” đem về làm quà cho bà con ở bên nhà. Ông cũng định lần này về sẽ 
làm đám cưới với người yêu của ông, người đâu mà dễ thương quá thế 
không biết! Ðã trẻ, đẹp lại từ trên xuống dưới, chỗ nào cũng cứ thơm phung 
phức! Cũng đành phải bỏ ra ít trăm Ðô La để làm một cái đám cưới nho nhỏ 
thôi, cũng như là bá cáo cho bàn dân thiên hạ biết em Lan đã có chồng, mà 
lại là chồng Việt Kiều danh giá nữa, đừng có thằng nào làng chàng vào mà 
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không xong đâu. Dĩ nhiên chuyện này ông phải làm lén, không cho mẹ và 
các em ông biết, vì người trong gia đình ông ai cũng đều biết là ông đã có vợ 
con ở bên Mỹ rồi!... 
Vừa mới ra khỏi máy bay là ông Muôn hói đã thấy hai người em ông đứng 
đón ông ở đấy rồi. Lẫn trong đám đông, ông cũng nhìn thấy cả người yêu 
của ông nữa, dĩ nhiên Lan và mấy người em ông không biết nhau. Vừa nhìn 
thấy ông Muôn hói, hai người em ông đã tíu tít chạy tới. Quý chứ sao không 
quý, anh em máu chẩy ruột mềm, lại nữa đón một Việt Kiều hồi hương chứ 
có phải đón một anh khố rách áo ôm đâu mà không quý. Lan cũng len đến 
bên người tình Việt Kiều, một tay ôm ngang lưng ông, một tay giằng chiếc 
sam-son-nai ông đang cầm, bảo: 
- Anh đưa va li đây em cầm cho, cẩn thận đấy, đừng có đưa cho ai, ở đây 
trộm cắp như rươi! 
Nói rồi nàng trừng mắt, đẩy một người em ông Muôn hói đang tíu tít bên 
người tình của nàng ra, miệng khẽ rít lên: 
- Ơ cái anh này hay nhỉ, làm gì mà cứ như là muốn giựt đồ của người ta thế, 
ông này có người nhà đón đây rồi, anh đi kiếm mối khác mà làm ăn đi! 
Người em ông Muôn hói chung hửng trợn mắt, nghĩ bụng: Con ranh này là 
đứa nào mà dữ dằn thế? Chẳng lẽ anh Muôn mới về Việt Nam có một lần 
mà đã dính với cái đám này hay sao? Phải cẩn thận, nữ quái ở cái thành phố 
mang tên Bác này không phải thứ thường đâu, bác Hồ còn sống mà lạng 
quạng cũng bị mấy em lột cho không còn quần mà mặc chứ đừng có tưởng! 
Nghĩ vậy, em ông Muôn Hói cũng trừng mắt nhìn lại: 
- Này, này đây là người nhà người ta, mấy người làm cái gì thế, đưa va li 
cho mấy người để mấy người chạy mất mẹ nó à? Nữ quái Sài Gòn đi chỗ 
khác mà làm ăn nhé, lạng quạng ông lại lụi cho bỏ mẹ bây giờ! 
Ðúng là trai tứ chiếng gặp gái giang hồ! Em trai ông Muôn hói cũng là dân 
“hon đa ôm” thành phố Hồ chứ bộ bỡn sao? Mẹ, làm cái nghề hon đa ôm ở 
cái đất nước sau 1975 hỗn quân hỗn quan này mà không “vững tay lái” thì 
có ngày vừa mất xe vừa mất mạng. Còn em Lan của ông Muôn hói thì 
không ai biết em là hạng người nào, nếu có thì cũng chỉ biết – theo ông 
Muôn hói – là em có nụ cười như hoa nở! Hai bên đang nghinh nhau, may 
mà ông Muôn hói nhanh trí, bảo: 
- Người nhà cả đấy mà! 
Ông đưa cái sam-son-nai cho em Lan rồi chỉ hai người em ông, nói tiếp: 
Ðây là hai chú em của anh – quay sang Lan – Còn đây là Lan bạn thân của 
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anh. Hai chú theo anh ra đây lấy mấy va li đồ đem về nhà trước, còn anh 
phải đi đằng này, mai mới về Vũng Tàu được!... 
Ông Muôn hói mới về Việt Nam chưa được một tuần lễ thì ở bên Mỹ bà Thi 
nhận được một cái thư do ông hàng xóm đưa qua. Sở dĩ thư của ông Muôn 
hói lọt qua nhà ông hàng xóm là như thế này: Ở cái xóm trailer đa số là dân 
Việt Nam ta con nít nó phá lắm, những lúc người lớn đi làm cả chúng kéo 
nhau đi từng đoàn ở ngoài đường, nghịch ngợm, lục lọi cả thùng thư nhà 
người ta. Có người bị mất cả thư từ quan trọng, thành ra những người cẩn 
thận đều mướn hộp thư ngoài bưu điện và ông hàng xóm nhà ông Muôn hói 
cũng thế. Riêng ông Muôn hói tuy vẫn dùng địa chỉ ở nhà, nhưng từ ngày có 
em Lan tới giờ, ông lại mướn riêng một cái hộp thư ngoài bưu điện với mục 
đích chỉ để nhận thư của em Lan, không cho vợ ông biết. P.O.Box của ông 
hàng xóm mang số 2077, còn của ông Muôn hói mang số 2017. Người Mỹ 
người ta viết con số 1 chỉ có một cái gạch thẳng từ trên xuống dưới, khác 
với người việt Nam ta viết con số một thường có thêm một tí móc ở trên 
đầu. Hơn nữa đa số người Việt Nam ta lại thường có cái “họ” giống nhau, 
thí dụ như Nguyễn văn Kèo, Nguyễn văn cột, Trần văn Tí, Trần văn Sửu... 
mà lại chẳng có họ hàng hang hốc gì với nhau cả. Thế là ông Mỹ đưa thư ba 
chớp ba nháng nhìn con số 1 thành con số 7, lại cũng là Mr Nguyên nên bỏ 
đại thư của ông Muôn hói vào hộp thư của ông hàng xóm! Ông hàng xóm 
thấy không phải thư của mình bèn cầm cái thư sang đưa cho bà Thi vợ ông 
Muôn hói, thế thôi. Bà Muôn cũng định không bóc thư ra coi, nhưng lại sợ 
không biết chừng nào ông Muôn hói mới về, nhỡ trong thư có gì quan trọng 
chăng, thế là bả bóc thư ra đọc. Càng đọc bả càng tá hoả tam tinh, như có 
hòn đá đè lên ngực làm bả muốn ngất đi: 
“Thành phố Hồ chí Minh ngày... 
Anh Muôn yêu quý của em, giận anh quá hà, làm người ta có bầu rồi đấy, 
nhớ anh ghê đi, chừng nào mới lại về với người ta? Ðêm nào cũng nhớ tới 
anh, thèm muốn chết, có nhớ em không? Gửi thêm tiền về cho em, vừa để 
uống thuốc dưỡng thai, vừa để sắm đồ cho con. Mấy con bạn em nó bảo: 
“Mày có chồng Việt Kiều sướng nhá!” Sướng chứ sao không?! Chừng nào 
về nhớ mua quà cho em, hột xoàn đấy, mấy thứ khác em không chịu đâu. Ở 
bên này em chỉ chờ có anh thôi, hôn anh một triệu cái... Lan”! 
Cái thư này em Lan đã gửi từ một tháng trước rồi, nhưng bây giờ nó mới tới. 
Bưu điện xã hội chủ nghĩa lề mề, làm ăn chậm như rùa. Cũng nhờ vậy mà 
nó mới lọt vào tay bà Thi, chứ nếu nó tới sớm hơn, ngày ông Muôn hói chưa 
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về Việt Nam thì vợ ông làm sao mà đọc được! Bà Thi tức uất lên, vò vò tờ 
giấy nắm chặt trong tay, miệng lẩm bẩm chửi: 
- Con bà nó, mẹ đau thế này đây, về đây rồi mày biết tay bà! 

Hưng Yên 

 
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 

Ai có nhu cầu xin liên 
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 hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
  951-672-4900                                              951-302-6900  

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 

 
 


