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TIN MỪNG 
Lc 4, 21-30 
Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu nói trong hội đường rằng: "Hôm nay ứng nghiệm 
đoạn Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe". Mọi người đều làm chứng cho 
Người và thán phục Người về những lời từ miệng Người thốt ra, và họ nói: 
"Người này không phải là con ông Giuse sao?" Và Người nói với họ: "Hẳn các 
ngươi sắp nói cho Ta nghe câu ngạn ngữ này: 'Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy 
chính mình!' Điều chúng tôi nghe xảy ra ở Capharnaum, ông hãy làm như vậy tại 
quê hương ông'". Người nói tiếp: "Quả thật, Ta bảo các ngươi, không một tiên tri 
nào được đón tiếp tại quê hương mình. Ta bảo thật với các ngươi, đã có nhiều bà 
goá trong Israel thời Elia, khi trời bị đóng lại trong ba năm sáu tháng, khi nạn đói 
lớn xảy ra khắp trong xứ; dầu vậy, Elia không được sai đến cùng một nguời nào 
trong các bà đó, nhưng được sai đến bà goá tại Sarepta thuộc xứ Siđon. Cũng có 
nhiều người phong cùi trong Israel thời tiên tri Elisêô, thế mà không người nào 
trong họ được lành sạch cả, ngoại trừ Naaman, người Syria". Khi nghe đến đó, 
mọi người trong hội đường đều đầy căm phẫn, họ chỗi dậy và trục xuất Người ra 
khỏi thành. Họ dẫn Người lên triền núi, nơi xây cất thành trì của họ, để xô Người 
xuống vực thẳm. Nhưng Người rẽ qua giữa họ mà đi. 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Thành Kiến 
Với thành kiến sẵn có đối với những người da đen, bà Anna cho họ là những kẻ 
lười biếng, trộm cắp, nghiện ngập, độc ác và giết người không gớm tay. Bà luôn 
lưu ý những nơi mình đi qua và mỗi lần thấy bóng dáng một người da đen là bà 
lánh sang nơi khác. Một hôm bà vừa bước vào thang máy thì một bóng người da 
đen to lớn cùng bước vào đóng ngay cửa lại làm bà không thể trở lui, bà chết 
điếng người và té xỉu. Tỉnh dậy nơi bệnh viện, bà rất lấy làm hổ thẹn khi biết 
được rằng chính người da đen cùng đi trong thang máy với bà là một ca sĩ nổi 
tiếng tên là Vicky. Anh được mọi người mộ mến và chính anh đã đỡ bà khi té xỉu 
và đưa đến bệnh viện. 
Thành kiến làm chúng ta ra mù quáng không thể nhận diện được thực tại về 
những người chúng ta gặp thường ngày một cách đúng sự thật. Những người 
làng Nagiarét thời Chúa Giêsu cũng mắc phải khuyết điểm như bà Anna. Sau 
thời gian rao giảng tại Capharnaum, Chúa Giêsu trở về quê hương Nagiarét và 
rao giảng tại hội đường. Dân chúng biết rõ nguồn gốc nhân trần của Ngài nên 
nói: Người này không phải là con ông thợ mộc Giuse hay sao? Họ đã nghe biết 
những sự lạ Ngài thực hiện tại Capharnaum, những sự lạ chứng minh nguồn gốc 
thần linh, Ngài là con Thiên Chúa được Chúa Cha sai xuống trần gian để cứu rỗi 
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con người. Bởi vậy, những thành kiến không cho phép họ nhìn xa hơn. Họ bị 
giới hạn trong cảm nghĩ trần tục của họ, muốn Ngài thực hiện những sự lạ để 
hưởng lợi. Họ không thể vượt qua khía cạnh trần tục, khía cạnh vật chất ích kỷ 
để có lòng tin vào Chúa. Vì thế họ đã bị Chúa nhắc khéo nhớ lại chuyện xưa đã 
xảy ra trong cuộc đời của tiên tri Elia và Elisêô, đó là trường hợp của bà góa tại 
Sarepta và tướng Naaman người Syria. Lời nhắc khéo của Chúa làm cho họ bực 
tức và chống đối. Họ đem Ngài lên nơi cao để xô Ngài xuống vực thẳm cho chết. 
Quả thật, thành kiến đã làm cho họ mù quáng và dẫn đến những hành động điên 
rồ như vậy. 
Nhưng thử hỏi chúng ta hôm nay thì sao? Chúng ta tin thờ Đức Kitô nào đây? 
Một Đức Kitô chỉ làm phép lạ để thỏa mãn những nhu cầu ích kỷ của riêng ta? 
Hay một Đức Kitô Con Thiên Chúa, Đấng cứu độ chúng ta và mời gọi chúng ta 
bước theo Ngài? Làm thế nào để chứng thực trong đời sống là chúng ta đã tin 
vào một vị Thiên Chúa làm người để cứu rỗi chúng ta? Không có cách nào khác 
ngoài con đường bác ái yêu thương trong cuộc sống thường ngày. 
Xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi những thành kiến ngăn cản chúng ta nhìn thấy 
Chúa đến với dung mạo con người nơi những người anh chị em, nơi những biến 
cố của cuộc sống. Vì thành kiến, chúng ta đã không nhận ra điều tốt nơi những 
người anh chị em và vì không nhận ra những điều tốt ấy, thì làm sao chúng ta có 
thể nhận ra Chúa thực sự hiện diện nơi họ được. 

SỐNG ĐẠO 
Nghĩ về thời gian 

Nhuệ Vinh 
Mỗi người trong chúng ta được giao một quỹ thời gian nhất định, mà ngắn, 
dài bao lâu không rõ. Chỉ biết rằng chúng ta có thời gian được thân mẫu cưu 
mang, rồi được chào đời, được nuôi dưỡng “ba năm bú mớm”, được đi học 
thành tài, đi làm, lập gia đinh, sinh con, nuôi dạy con như ta đã được nuôi 
dạy. Bây giờ, sau bốn, năm mươi năm hay bảy, tám mươi năm cuộc đời, 
ngồi nghĩ lại, có ai tự hỏi ta đã được gì, mất gì không? 
Được làm con người 
Trước hết, cái được lớn nhất, quan trọng nhất là ta được làm người và làm 
con Chúa, mà không phải là cỏ cây, gỗ đá, vô tri vô giác; cũng không phải 
con này, vật kia, mà là “nhân linh ư vạn vật”, là chủ mọi loài, đứng đầu 
muôn vật trong vũ trụ vì ta có xác, có hồn; có tư duy, có tình cảm; có lý trí, 
có tự do. 
Cái được nữa là ta được thừa hưởng gia tài tinh thần và vật chất của gia 
đình, dòng tộc, của quê hương, đất nước, của cả nhân loại. Sinh ra ta đã 
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được ông bà, cha mẹ lo lắng, chăm sóc, nuôi dưỡng, ấp ủ, chở che; được 
giáo dục theo truyền thống của gia đình. Được thừa hưởng những giá trị tinh 
thần và vật chất của gia đình, dòng họ, quê hương. Nếu ông bà, cha mẹ ta có 
danh phận gì, ta cũng được thơm lây. Có tiếng tốt gì, ta cũng được hưởng 
nhờ vì là con ông, cháu cha. Có người trong gia đình hay dòng họ giỏi giang 
hay có đức tính gì tốt, được dùng làm gương cho ta học đòi, bắt chước. 
Đàng khác, nếu được sinh ra trong một gia đình gia giáo, nề nếp, ta cũng 
được giáo dục để sống theo nề nếp của gia phong. Nếu gia đình giàu có, 
sung túc ta được hưởng nhờ những tiện nghi, những của cải mà ta không có 
chút công nào. 
Đối với đất nước, ta cũng được thừa hưởng gia tài tinh thần và vật chất của 
tổ tiên. Đối với đồng loại, ta cũng được hưởng những tiện ích mà con người 
đã phát minh và truyền lại cho ta như: điện, điện thoại, internet, email, vi 
tính… 
Trong nước có hệ thống giáo dục, hệ thống y tế, các lề thói, tập tục tốt từ 
xưa truyền lại, ta cũng được hưởng dùng. Cứ tưởng tuợng khi ta lớn lên, đến 
tuổi đi học mà nơi ta ở không có trường, thì ta đành thất học thôi! 
Khi ta đau yếu đã có hệ thống y tế lo chẩn trị cho. Nếu cần, có sẵn bác sỹ, có 
sẵn thuốc điều trị nữa. Chỉ cần bỏ ra một số tiền nào đó là được phục vụ. 
Các đồ dùng cá nhân hay của gia đình, khi cần gì, cứ ra cửa hàng, cửa hiệu 
mua là có. Thực phẩm cũng có sẵn để cung cấp cho ta hằng ngày, do hệ 
thống phân phối của xã hội, do sự phân công tự nhiên mà xã hội dành cho ta. 
Được làm con Chúa 
Đó là về phương diện làm con người. Còn làm con Chúa thì sao? Được làm 
con Chúa là được lãnh nhận một hồng ân vô cùng lớn lao, vô cùng quý giá. 
Không gì trên đời này có thể sánh ví được. Được lãnh nhận hồng ân đức tin 
là được làm con Chúa, được gọi Chúa là Cha và được Ngài nhận là con. 
Ngài là Cha vô cùng nhân từ và đầy lòng thương xót. Được làm con Chúa 
thì ta được biết: ta ở đâu mà ra. Sinh ra để làm gì. Và chết rồi sẽ đi về đâu. 
Đây là những câu hỏi mà nhiều người không trả lời được, nên họ sống 
không mục đích, bi quan, thất vọng và tuyệt vọng. 
Chúa Giêsu phán: “Ta là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” nên “Ai tin vào 
Chúa sẽ tìm thấy đường đi, tìm ra chân lý và tìm được sự sống” (Kinh năm 
Đức Tin). Tin vào Chúa, phó thác cuộc đời cho Ngài dẫn dắt, thì sau cuộc 
hành trình trần thế, ta sẽ được về với Chúa, hưởng vinh phúc muôn đời trên 
nơi vĩnh phúc, họp mặt cùng các Thánh là những người ra đi trước chúng ta, 
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trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc của ta. Còn gì 
hạnh phúc hơn? 
Những cái ta mất 
Còn ta mất gì? Mất những tháng ngày tươi đẹp của tuổi thơ, của tuổi trẻ… 
mà ta đã vô tình hay cạn nghĩ mà để trôi qua cách uổng phí, nay nghĩ lại 
thấy hối tiếc. Mất đi những dịp tốt, những cơ hội ngàn vàng, vì nghe bạn bè 
rủ rê mà bỏ ngoài tai những lời khuyên răn dạy bảo chí tình của cha mẹ, thầy 
cô, của bề trên, gây hậu quả xấu cho bản thân… Còn mất nhiều lắm những 
điều, những việc đại loại như thế. 
Vậy, khi ta đã thừa hưởng biết bao tiện ích, biết bao điều tốt, điều hay của 
gia đình, của dòng tộc, của đất nước, của nhân loại, thì đến lượt ta, ta cũng 
phải làm gì để truyền lại cho con cháu, cho thế hệ sau những cống hiến của 
riêng ta. Nếu không, ta mắc nợ với người đi trước và mắc nợ với thế hệ đến 
sau. Cách riêng là người tin Chúa, là con Chúa, ta thông truyền ĐỨC TIN 
lại cho con cháu và những người xung quanh. 
Từ những suy nghĩ thô thiển trên, tôi ước ao mọi người trong hoàn cảnh 
sống của mình, dù ở tuổi nào cũng được sống vui, sống khoẻ, và có dịp, có 
cơ hội là cống hiến, đóng góp cho đời những gì mình có: thời giờ, tiền bạc, 
kiến thức, kinh nghiệm, sự vui tươi, lạc quan, yêu đời, yêu cuộc sống. Vì 
được sống là một hồng ân do Chúa ban tặng. Thánh Phaolô viết: “Bạn có gì 
mà bạn đã không nhận lãnh?” (1Cr 4,7). 
Xin tạ ơn Thiên Chúa. Xin cám ơn đời, và xin cám ơn người. 
  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Sống Ngày "Hôm Nay" Trong Chúa 
  
VATICAN. Trong buổi đọc Kinh Truyền Tin với các tín hữu trưa Chúa nhật 
27-01-2013, ĐTC mời gọi các tín hữu hãy đón nhận Ơn cứu độ và sự hiện 
diện của Thiên Chúa trong ngày sống của mình bằng cách lắng nghe lời của 
Ngài. 
Trong một ngày nắng đẹp, hàng chục ngàn tín hữu hành hương quần tụ tại 
Quảng trường Thánh Phêrô để nghe lời giáo huấn của Đức Thánh Cha. 
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ngài đã giải thích ý nghĩa của 
đoạn Tin Mừng theo ThánhLuca(Lc 1,1-4; 4,14-21) và nhắn nhủ các tín hữu 
hãy sống ngày hôm nay như là ngày hồng ân cứu độ. 
Đoạn Tin Mừng này đòi chúng ta phải chất vấn về chính ngày "hôm nay" 
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của chúng ta. Trên hết chúng ta phải nghĩ về cách chúng ta sống ngày Chúa 
Nhật: ngày để nghỉ ngơi, ngày của gia đình, và trên hết là ngày dành cho 
Chúa, bằng cách tham dự Thánh Lễ, nơi đó chúng ta được nuôi dưỡng bởi 
Mình và Máu Thánh Chúa Kitô và Lời sự sống của Ngài.  
Thứ đến, trong thời đại đầy xáo trộn và đổi thay này, bài Tin Mừng hôm nay 
cũng mời gọi chúng ta chất vấn chính mình về khả năng lắng nghe của 
chúng ta. Trước khi có thể nói về Thiên Chúa và nói với Thiên Chúa, chúng 
ta cần lắng nghe Ngài, và phụng vụ của Giáo Hội chính là "trường học" lắng 
nghe Thiên Chúa, Đấng luôn nói với chúng ta.  
Cuối cùng, bài Tin Mừng cũng nói cho chúng ta rằng mọi khoảnh khắc đều 
có thể trở thành hôm nay để chúng ta có thể hoán cải. Mỗi ngày có thể trở 
thành ngày cứu độ, bởi vì ơn cứu độ là một lịch sử được tiếp nối bởi Giáo 
Hội và bởi mỗi một người môn đệ của Đức Giê-su. Đây chính là ý nghĩa 
Kitô giáo của thuật ngữ "Hãy sống với ngày hôm nay" (carpe diem), hãy 
nắm bắt khoảnh khắc Thiên Chúa kêu gọi bạn để trao ban ơn cứu độ. 
 
Caritas họp mặt các cơ sở bác ái TGP Sài Gòn 
 WGPSG -- Vào lúc 8g00 sáng ngày 05/01/2013, quý cha, quý soeur và quý 
anh chị đại diện cho các cơ sở bác ái trong Tổng Giáo phận Sài Gòn đã tụ 
họp về Tòa Tổng Giám mục tham dự buổi họp cuối năm. 
Để củng cố niềm tin và thắp lên ngọn lửa nhiệt tình công tác, Cha Vinh Sơn 
Vũ Ngọc Đồng, Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn chia sẻ đề tài “Sống Đức tin 
qua thi hành bác ái”. 
Đức tin và đức mến luôn đi đôi với nhau. Đức tin không có lòng mến sẽ 
chẳng mang lại kết quả gì. 
Nhờ đức tin và đức mến, ta nhận ra Chúa Kitô nơi người anh em và thúc đẩy 
ta nhanh chóng giúp đỡ Chúa Kitô đang hóa thân nơi người anh em đang 
cần ta giúp đỡ. 
Người ta đánh giá một người không ở hành động của người đó đối với Chúa 
mà là thái độ người đó đối với người khác. 
Mùa Giáng Sinh nhắc nhở ta bài học: Chúa đến với những người bị loại trừ, 
cô thế, và ban cho họ bình an chan chứa trong tâm hồn. 
Và Thánh Phaolô nhắc nhở “Đức ái là cao trọng hơn cả” (1C13,13). Mạnh 
mẽ hơn, Thánh Giacôbê khẳng định: “Ai bảo mình có đức tin mà không 
hành động theo đức tin thì nào có lợi gì?” (Gc 2,14). 
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Chúng ta hãy tăng cường làm chứng bằng hành động bác ái. Bác ái 
để loan báo Tin Mừng. Xin Chúa củng cố đức tin chúng ta và đổi mới trái 
tim chúng ta nên giống trái tim Chúa, luôn động lòng trắc ẩn, vui với người 
vui và khóc với người khóc. 
Sau bài chia sẻ thật súc tích và ý nghĩa của cha Giám đốc, những anh chị em 
đang tiếp xúc hằng ngày với những người đau khổ tại những cơ sở bác ái 
chia sẻ những kinh nghiệm quý báu của bản thân để giúp cho hành trình hoạt 
động bác ái trong Năm Đức Tin được thêm phong phú. 
Điểm son là việc thực hiện những việc bác ái này không chỉ dừng lại ở ý 
thức thực hiện bổn phận nhưng trong thâm sâu của tâm hồn các anh chị đã 
cảm nghiệm được niềm vui khi đem lại hạnh phúc cho những người già yếu, 
neo đơn. 
Các soeur chia sẻ: “Có thể giúp cho các em Công giáo cũng như không 
Công giáo học hỏi và sống Lời Chúa.” 
Tại trường khiếm thính, một em khi trở lại đạo Công giáo đã dạy các bạn 
khác biết chạy đến Chúa “kêu to lên vì Chúa linh lắm”. 
Bài hát “Dấu chấm hỏi” minh họa bằng những hình ảnh rất thật làm mọi 
người không khỏi xúc động: Cha là ai? Mẹ là ai? Em lang thang không một 
mái nhà, nằm đơn côi, như dấu chấm hỏi giữa cuộc đời. Cha ơi, cha là ai? 
Mẹ ơi, mẹ là ai? 
Để lấp những lỗ hổng trong lòng các em, cũng như những mất mát về vật 
chất lẫn tinh thần, vì thiếu vắng tình thương của ba mẹ, Caritas 
- đã hình thành những lớp tình thương để bù đắp cho các em về mặt tinh 
thần, trí thức và nhân bản; 
- xây dựng những ngôi nhà nhỏ quy tụ các em, những người già neo đơn 
sống chung một mái ấm, trong tình gia đình, trao cho nhau biết bao niềm 
thương mến; 
- thành lập ban khám sức khỏe với mong muốn đóng góp vào sự sống do 
Thiên Chúa ban; 
- nhóm Nha Công giáo đã hình thành một phòng nha với đầy đủ trang thiết 
bị tối tân và có thể thực hiện những chức năng như các phòng nha tư nhân. 
Bệnh nhân sẽ được chữa trị và chăm sóc răng miệng miễn phí, giảm phí 
hoặc thu phí tùy theo hoàn cảnh kinh tế. Tiền thu được hỗ trợ cho người 
nghèo; 
- liên kết với phái đoàn Mercer on mission hỗ trợ chân giả cho các Giáo 
phận miền Nam; 
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- tiếp sức mùa thi; 
- thành lập các ký túc xá cho sinh viên xa nhà… 
 
Trung Quốc: Chủng viện thiếu chủng sinh phải chuyển sang đào tạo 
giáo dân 

Một phần ba trong số 12 chủng viện trong vùng được chính phủ phê duyệt ở 
Trung Quốc đã phải ngưng hoạt động trong những năm gần đây vì nhiều lý 
do khác nhau. 
Gần đây nhất là Đại chủng viện Montecorvino ở tỉnh miền bắc Sơn Tây. 
Chủng viện này đã không tuyển được chủng sinh mới, không giữ được giáo 
sư và gánh chịu hậu quả do những bất đồng giữa những người quản lý. 
Cách đây hai tuần, các giám mục địa phương và đại diện của các giáo phận 
đã đồng ý tạm thời đóng cửa chủng viện này trong hai năm. 
Một trong các nhà quản lý đã đưa ra quyết định đau đớn này cho biết ngài lo 
là sẽ khó tuyển sinh hơn trong tương lai vì thiếu hụt ơn gọi linh mục. 
Vấn đề tương tự như vậy cũng đã xảy ra ở hai chủng viện khác – một ở Khu 
tự trị Nội Mông phía bắc và một ở tỉnh Sơn Đông thuộc miền đông Trung 
Quốc – làm cho cả hai nơi này phải ngừng tuyển sinh lần lượt trong năm 
2006 và 2009. 
Một trường hợp khác là chủng viện Sheshan ở Thượng Hải. Giáo phận tại 
đây đã tạm hoãn các lớp học “cho đến khi có thông báo mới” do có sự bất 
đồng sau vụ phong chức gây tranh cãi cho Đức Giám mục phụ tá Tađêô Ma 
Daqin hồi tháng Bảy. Kể từ đó ngài đã bị quản thúc tại chủng viện này. 
Dù thừa nhận thiếu ơn gọi linh mục là vấn đề phổ biến trên khắp thế giới, 
Đức cha Giuse Zhang Xianwang của giáo phận Tế Nam cũng cho rằng 
“chính sách một con” của Trung Quốc đã tạo thêm thách thức cho Giáo hội 
trong việc thu hút những đứa con một đi tu làm linh mục. 
Không lâu sau khi Chủng viện Thánh Linh ở Sơn Đông đóng cửa, Đức cha 
Zhang đã quyết định mở cửa trở lại để huấn luyện giáo dân. Năm ngoái, giáo 
phận của ngài đã tổ chức chín khóa đào tạo tại đây, mỗi khóa kéo dài từ 1-2 
tuần và thu hút từ 60-100 người tham dự. 
Một nhóm gồm các linh mục, nữ tu và giáo dân phụ trách công việc đào tạo. 
Họ cũng mời những linh mục có kinh nghiệm từ tỉnh Hà Bắc bên cạnh đến 
thuyết giảng, vị giám mục 48 tuổi cho biết. 
Tuy nhiên, sau khi được đào tạo, ngài lấy làm tiếc là một số giáo dân đã 
chuyển sang cách thức truyền giáo theo kiểu của Tin Lành. 
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“Họ quá nhấn mạnh đến những cộng đoàn nhỏ và vai trò của giáo dân. Một 
số người thậm chí còn thích tổ chức những buổi cầu nguyện riêng hơn là đi 
đến nhà thờ và lãnh nhận các bí tích. Vậy nên tôi đã yêu cầu các cha và giáo 
viên trình bày nhiều hơn về phẩm trật và luật lệ trong Giáo hội” - vị giám 
mục lưu ý. 
Cha Giuse Liu Baocun thuộc giáo phận Xingtai, từng là cha giáo của đại 
chủng viện, đồng ý rằng các giáo phận nên chuyển trọng tâm của mình sang 
việc đào tạo giáo dân trong thời buổi ơn gọi linh mục đang giảm mạnh. 
Nhưng ngài cũng cảnh báo rằng chất lượng quan trong hơn số lượng. 
Ngài đổ lỗi cho tình hình lộn xộn trong Giáo hội Trung Quốc về việc các đại 
chủng viện không đáp ứng được những tiêu chuẩn thích hợp. 
Nếu các linh mục không được đào tạo đúng bài bản, chất lượng tổng thể của 
giáo dân cũng giảm sút theo, ngài cảnh báo. 
“Để đạt được hiệu quả trong việc huấn luyện giáo dân, chúng ta phải đặt 
mục tiêu vào các cha xứ, những người không chỉ giỏi về kiến thức mà còn 
phải vững vàng về đạo đức. Việc tuyển sinh cần được thực hiện nghiêm túc, 
nếu không chúng ta sẽ lặp lại những thất bại trong việc đào tạo linh mục” - 
cha Liu nhấn mạnh. 
Một linh mục khác từ Hà Bắc, người chỉ muốn được gọi là cha John, cũng 
quan tâm đến chất lượng giáo viên. 
Ngài quan sát các giáo phận và giáo xứ địa phương thực hiện việc huấn 
luyện giáo dân theo cách riêng của họ. 
“Nếu trước đây có nhiều sự cộng tác hơn, chúng ta đã có thể giải quyết vấn 
đề đội ngũ giảng dạy kém chất lượng và làm cho công việc đào tạo của 
chúng ta chuyên nghiệp hơn” - vị linh mục trẻ khẳng định. 
Theo Trung tâm nghiên cứu Thánh Linh của giáo phận Hồng Kông, số 
lượng ơn gọi linh mục và giáo dân ở Trung Quốc thể hiện một “hiện tượng 
bình ổn” sau ba thập niên cải cách và mở cửa. Tăng trưởng nhanh chóng đã 
đạt đỉnh cao vào những năm 1990 và đã không duy trì được qua thiên niên 
kỷ mới. 
Chẳng hạn, Giáo hội “công khai” được nhà nước chấp thuận ở Trung Quốc, 
từ năm 1999-2004 mỗi năm có từ 70-80 tân linh mục được truyền chức, 
nhưng sau đó con số này giảm mạnh xuống còn ít hơn 10 trong năm 2007. 
Một vài chủng viện trong vùng mà đã từng có hơn 100 chủng sinh giờ đây 
chỉ còn 30 hoặc ít hơn, họ phải học ít nhất bảy năm về triết học và thần học 
trước khi được phong chức linh mục. 



 10

Các chủng viện của Giáo hội “thầm lặng” ở nước này còn đối mặt với những 
tình cảnh tồi tệ hơn: thiếu cơ sở vật chất, người giảng dạy và chủng sinh, 
chương trình học thường bị tác động bởi tình hình chính trị. 

Phóng viên ucanews.com từ Tế Nam, Trung Quốc   

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Quà Giáng Sinh Tặng Chúa Hài Đồng 
Món Quà Giáng Sinh Tặng Chúa Hài Đồng của CĐ ĐMLV nhân mùa 
NOEL 2012 đã được cha quản nhiệm và cô chủ tịch gởi đến những nơi sau 
đây: 

1/ Quà  Tết cho các thầy Ngôi Lời Sài Gòn. 
Dòng Ngôi Lời 
5 Mai Khôi 
Phường 7, Quận Tân Bình 
Thành Phố HCM 
2/ Mục Vụ SIDA/HIV 
Dòng Nữ Tỳ Thánh Linh (SSpS) 
Thành Phố HCM 
3/ Viện Mồ Côi Vinh Sơn I 
o/c Dòng Ảnh Phép Lạ 
13 Nguyễn Huệ. 
Thị Xã Kon Tum 
Tel. 060-863-132 
4/ Viện Mồ Côi Vinh Sơn II 
o/c Dòng Ảnh Phép Lạ 
Hon Hra Chot 
Thị Xã Kon Tum 
Tel. 060-861-939 
5/ Viện Mồ Côi Thánh An 
c/o Lm Giuse Phạm Ngọc Oanh 
Nhà Thờ Bùi Chu 
Xuân Ngọc, Xuân Trường, Nam Định 
6/ Hội Người Nghèo 
c/o Lm Lương Đức Thiều 
Giáo xứ Phong Lộc 
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Nam Phong, Nam Trực, Nam Định 
7/ Phòng Khám Bệnh & Phát thuốc 
Nhà Thờ Mỹ Thạch 
Nữ tu Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà 
Huyện Chư Sê 
Tỉnh Gia Lai 
Tel.  0937-367-109 
Mariaha109@yahoo.com 
8/ Cha  Nguyễn Đức Chương  
Nhà thờ PLEI _ ROHAI 
Phường Lê Lợi , TP Kontum  
Tỉnh Kontum , VN  
9/ Sr. Đinh Thị Mát  
Văn phòng Caritas , Địa phận Mỹ Tho  , VN  

 
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. 
 
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. 
 



 12

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/ C. Linh: xôi gấc 
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/ C. Liên Ngọc ủng hộ: món bò ragu 
20/ 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 
phong phú, Ban Tổ Chức rất hoan nghênh nhiệt tình đóng góp của quý vị.  
 
Đọc kinh giỗ cầu nguyện linh hồn cụ ông  Gioakim Nguyễn Văn Xa 
Thời gian: 4:00 pm ngày Chủ Nhật 03/02/2013 
Địa chỉ: 1077 Fig St., San Jacinto, CA 92582  
Anh chị Dung-Linh trân trọng kính mời. 
Điện thoại liên hệ: 951.375.9374 
Driving directions to 1077 Fig St, San 
Jacinto, CA 92582 
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36515 
Briggs Rd 
Winchester, 
CA 92596 

 1. Head east toward CA-79 
S/Winchester Rd 

210 ft

 2. Turn left onto CA-79 
N/Winchester Rd 

11.3 
mi 

 3. Turn right onto CA-74 
E/CA-79 N/W Florida Ave 

4.1 mi

 4. Turn left onto N Sanderson 
Ave 

2.3 mi

 5. Turn right onto W 7th St 1.5 mi
 6. Turn left onto Palm Ave 0.4mi
 7. Take the 3rd right onto Fig 

St 
Destination will be on the left 

148 ft

 
1077 Fig St 
San Jacinto, CA 92582 

  
 

VƯỜN ADONG & EVA 
Kể từ Bản Tin số 100, Ban Biên Tập xin giới thiệu đến quý độc giả một đề 
mục mới mang tên VƯỜN ADONG & EVA. 
Trước khi bước vào đời ai trong chúng ta cũng cố gắng trang bị cho mình 
một số kiến thức đủ để có một sự nghiệp ổn định cho một tương lai tươi  
đẹp, nhưng có vẻ như những kiến thức về hôn nhân gia đình, về tâm lý giáo 
dục thường bị bỏ quên. Chính vì sự thiếu xót đó đã làm chúng ta hụt hẫng, 
chới với khi phải đối diện với thực tế của đời sống gia đình, khi bị quay 
cuồng giữa những vấn đề cơm áo gạo tiền trong đời sống thường ngày.… 
VƯỜN ADONG & EVA bao gồm những bài viết chuyên đề về hôn nhân 
gia đình, về tâm lý giáo dục. Ước mong bạn đọc sẽ rút ra được những bài 
học cho riêng mình để hạn chế đi phần nào những va chạm, đổ vỡ, mất mát 
thật đáng tiếc nếu có trong đời sống gia đình. 
(BT số lẻ như 101, 103, 105… sẽ đăng MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN. 
 BT số chẵn như 100, 102, 104…sẽ đăng VƯỜN ADONG & EVA.) 
Ban Biên Tập trân trọng giới thiệu. 
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HÃY HẤP HÔN TRƯỚC KHI HẤP HỐI 
  

Ai còn vợ, còn chồng sống đầm ấm với nhau là đang hưởng 
phước. Ngẫm lại, người quan trọng nhất đời mình chính là 
người phối ngẫu. Cha mẹ rồi sẽ qua đời, con cái rồi sẽ có gia 
đình riêng và rời tổ ấm, bạn bè dù thân mấy cũng có đời sống 

riêng của họ. Chính người vợ hay chồng là bạn đường mà cũng là bạn đời, 
có phước cùng hưởng, có họa cùng chịu. 
 
Thời kỳ vàng son đầu tiên của hai vợ chồng là lúc mới cưới và chưa có con. 
Thời kỳ vàng son thứ hai là khi nợ mòn, con lớn, khi con cái rời cha mẹ lập 
tổ ấm riêng của chúng, khi vợ chồng già về hưu, có thì giờ bên nhau. Ai 
đang hưởng hạnh phúc này, hãy cảm tạ Thiên Chúa và cám ơn nhau bằng 
những lần hấp hôn.  
Hấp hôn không cần phải làm linh đình, tiệc tùng mời mọc. Những trình diễn 
bề ngoài này có thì vui, nhưng không phải là điều cần thiết. Hấp hôn chỉ cần 
2 người bên nhau, nếu có điều kiện đi xa như 2 cụm mây lang thang thì càng 
tốt, không thì ở nhà với nhau cũng được. Bí quyết là khắng khít, quấn quít 
bên nhau. Hấp hôn phải được quan niệm như bảo trì (tune-up) chiếc xe hơi. 
Muốn xe chạy tốt, bảo đảm thì cần bảo trì hằng năm. Chữ T.U.N.E.U.P. cho 
chúng ta nhớ những điểm chính của hấp hôn. 
  
T: Time: thời gian bên nhau để tâm tình, để trò chuyện. Đây là thời gian vô 
cùng quí báu không nên thiếu. Nên thu xếp thì giờ để tham dự công việc của 
vợ, hay chồng. Nhà giảng thuyết Joel Osteen kể lại (trong Guideposts April 
2012) chuyện vợ ông có mặt trong những bài thuyết trình của ông. Có lần, 
ông phải thuyết trình 8 lần cùng một đề tài. Cả 8 lần đều có mặt của bà. Bà 
luôn chăm chú nghe, luôn cười vui vẻ với những câu chuyện khôi hài ông kể 
mặc dầu đã nghe nhiều lần. Ông nghĩ rằng có thể bà giả vờ, nhưng dù sao 
cũng khiến ông vui sướng trong lòng vì biết vợ luôn ở cạnh mình. 
  
U: unmask: Ung nhọt cần mổ xẻ. Vợ chồng sống lâu năm với nhau dễ có 
những điều bằng mặt mà không bằng lòng. Không nên che dấu nữa, không 
nên im lặng chịu đựng nữa mà cần thành thật đem ra mổ xẻ như mổ cái ung 
nhọt. Mặc dù có đau đớn nhưng cả hai sẽ lành bệnh và lành mạnh. 
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N: New ear & tongue: Tập nghe, tập nói ngôn ngữ tình yêu. Xin chép lại 5 
ngôn ngữ tình yêu của Gary Chapman: 
-Talk (Trò chuyện) 
-Task (Thực hành) 
-Time (Thời giờ) 
-Token (Tặng phẩm) 
-Touch (Thoa bóp) 
  
E: Erase: Xóa. “Xóa bàn làm lại”. Làm người ai cũng có những lỗi lầm, 
những lần làm đau lòng nhau. Hai vợ chồng như hai con nhím, xa nhau thì 
nhớ, gần nhau thì lông nhím con này châm chích con kia. Hấp hôn là dịp 
tuyên bố quên hết những lỗi lầm của người phối ngẫu, mà bắt đầu yêu 
thương và cầu nguyện cho “kẻ thù”. Hấp hôn là lúc cả hai người cùng quyết 
tâm viết trang mới trong quyển sách chuyện tình đôi ta. 
  
U: Understand: Ưng ý, hiểu rõ nhau. Có người nói: Đàn ông thuộc Hỏa 
tinh, Đàn bà thuộc Kim tinh nghĩa là hoàn toàn trái ngược mà nay phải sống 
chung với nhau. Nhiều cặp vợ chồng sống với nhau mấy mươi năm mà vẫn 
không hiểu nhau. Nên thường xuyên tâm sự, trò chuyện hai người sẽ hiểu 
nhau hơn. 
  
P: Passion: Phấn khích (tình yêu như đám lửa, để lâu sẽ nguội dần nên cần 
thêm củi luôn). Để tình yêu không trở nên băng giá, nên nhớ lại, nhắc lại 
thuở mới yêu nhau. Để nung nóng lại tình yêu, nên xem lại 5 ngôn ngữ tình 
yêu kể trên. 
Chúng ta nên tránh 3 điều dễ làm mất hạnh phúc gia đình là Chỉ trích, Phàn 
nàn và So bì. Viết theo tiếng Anh, chúng ta có 3 chữ C: Criticizing (chỉ 
trích), Complaining (phàn nàn), Comparing (so bì). 
Nhân sinh quan của người thổ dân hải đảo Hawaii là “Ho’oponopono” nghĩa 
là hòa giải và tha thứ. Quan niệm này có thể áp dụng để xây dựng hạnh 
phúc lứa đôi. Bốn điều tâm niệm của họ là: 
 I’m sorry (Tôi hối lỗi, Lỗi tại tôi) 
Forgive me (Tha thứ tôi) 
Thank you (Cám ơn) 
I love you (Anh yêu em/Em yêu anh) 
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Mỗi người nhận lỗi về mình, chứ không đổ lỗi cho người khác. Xin sự tha 
thứ. Nói cám ơn và bày tỏ tình yêu.  
  
Các bạn thân của tôi ơi! Nếu vợ chồng bạn thường hay tránh mặt nhau, hoặc 
gặp mặt nhau là cãi lẫy thì bạn cần hấp hôn rồi đó. Hãy hấp hôn trước khi 
một trong hai người hấp hối, lúc đó hối hận thì đã muộn. Hơn thế nữa, khi 
cha mẹ sống vui vẻ, hòa thuận, hạnh phúc thì đó là niềm vui rất lớn cho các 
con. 

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

 Con Ruồi 
Nguyễn Nhật Ánh   

 Con ruồi nhỏ, nhỏ xíu. Vậy mà cái nhỏ xíu đó đôi 
khi lại là nguyên nhân của những việc tày đình. 
Rất có thể hai vợ chồng đâm đơn ra tòa ly dị nhau 
chỉ bởi một con ruồi. Ai mà lường trước được những 
việc thần kỳ đó! 
Tôi ốm. Điều đó vẫn thỉnh thoảng xảy ra cho những 

người khỏe mạnh. Và vợ tôi pha cho tôi một ly sữa. Tôi nốc một hơi cạn đến 
nửa ly và phát hiện ra trong ly có một con ruồi. Con ruồi đen bập bềnh trong 
ly sữa trắng, "đẹp" kinh khủng! 
Thế là mọi chuyện bắt đầu. 
Tôi vốn rất kỵ ruồi, cũng như gián, chuột, nói chung là kỵ tất thảy các thứ 
dơ bẩn đó. Tối đang nằm mà nghe tiếng chuột bò sột soạt trong bếp là tôi 
không tài nào nhắm mắt được. Thế nào tôi cũng vùng dậy lùng sục, đuổi 
đánh cho kỳ được. Bằng không thì cứ gọi là thức trắng đêm. 
  
Vậy mà bây giờ, một trong những thứ tôi sợ nhất lại nhảy tót vào ly sữa tôi 
đang uống, và đã uống, nói trắng ra là nhảy tót vào mồm tôi. Biết đâu ngoài 
con ruồi chết tiệt trong ly kia, tôi lại chẳng đã nuốt một con khác vào bụng. 
Mới nghĩ đến đó, tôi đã phát nôn. 
Thấy tôi khạc nhổ luôn mồm, vợ tôi bước lại, lo lắng hỏi: 
- Sao vậy anh? 
Tôi hất đầu về phía ly sữa đặt trên bàn: 
- Có người chết trôi kia kìa! 
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Vợ tôi cầm ly sữa lên: 
- Chết rồi! Ở đâu vậy cà? 
- Còn ở đâu ra nữa! - Tôi nhấm nhẳng - Chứ không phải em nhặt con ruồi bỏ 
vào ly cho anh à! 
Vợ tôi nhăn mặt: 
- Anh đừng có nói oan cho em! Chắc là nó mới sa vào! 
- Hừ, mới sa hay sa từ hồi nào, có trời mà biết! 
Vì tôi đang ốm nên vợ tôi không muốn cãi cọ, cô ta nhận lỗi: 
- Chắc là do em bất cẩn. Thôi để em pha cho anh ly khác. 
Tôi vẫn chưa nguôi giận: 
- Em có pha ly khác thì anh cũng đã nuốt con ruồi vào bụng rồi! 
Vợ tôi trố mắt: 
- Nó còn trong ly kia mà! 
- Nhưng mà có tới hai con lận. Anh uống một con rồi. 
- Anh thấy sao anh còn uống? 
- Ai mà thấy! 
- Không thấy sao anh biết có hai con? 
Tôi tặc lưỡi: 
- Sao lại không biết? Uống vô khỏi cổ họng, nghe nó cộm cộm là biết liền. 
Vợ tôi bán tính bán nghi. Nhưng vì tôi đang ốm, một lần nữa cô ta sẵn sàng 
nhận khuyết điểm: 
- Thôi, lỗi là do em bất cẩn! Để em... 
Tôi là tôi chúa ghét cái kiểu nhận lỗi dễ dàng như vậy. Do đó, tôi nóng nảy 
cắt ngang: 
- Hừ, bất cẩn, bất cẩn! Sao mà em cứ bất cẩn cả đời vậy? 
Vợ tôi giật mình: 
- Anh bảo sao? Em làm gì mà anh gọi là bất cẩn cả đời? 
- Chứ không phải sao? 
- Không phải! 
À, lại còn bướng bỉnh! Tôi nheo mắt: 
- Chứ hôm trước ai ủi cháy cái quần của anh? 
- Thì có làm phải có sai sót chứ? Anh giỏi sao anh chẳng ủi lấy mà cứ đùn 
cho em! 
- Ái chà chà, cô nói với chồng cô bằng cái giọng như thế hả? Cô nói với 
người ốm như thế hả? Cô bảo tôi lười chảy thây chứ gì? Cô so sánh tôi với 
khúc gỗ phải không? Ái chà chà... 
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Thấy tôi kết tội ghê quá, vợ tôi hoang mang: 
- Em đâu có nói vậy! 
- Không nói thì cũng như nói! Cô tưởng cô giỏi lắm phỏng? Thế tháng vừa 
rồi ai làm cháy một lúc hai cái bóng đèn, tháng trước nữa ai phơi quần áo bị 
đánh cắp mà không hay? Cô trả lời xem! 
Vợ tôi nhún vai: 
- Anh lôi những chuyện cổ tích ấy ra làm gì? Hừ, anh làm như anh không 
bất cẩn bao giờ vậy! Anh có muốn tôi kể ra không? Tháng trước ai mở vòi 
nước quên tắt để cho nước chảy ngập nhà? Anh hay tôi? Rồi trước đó nữa, ai 
làm mất chìa khóa tủ, phải cạy cửa ra mới lấy được đồ đạc? 
Tôi khoát tay: 
- Nhưng đó là những chuyện nhỏ nhặt! Còn cô, năm ngoái cô lấy mấy triệu 
cho bạn bè mượn bị nó gạt mất, sao cô không kể luôn ra? 
- Chứ còn anh, sao anh không kể chuyện anh đi coi đá gà bị mất xe? Rồi 
năm ngoái, ai nhậu xỉn bị giật mất điện thoại? 
Cứ như thế, như có ma xui quỉ khiến, hai vợ chồng thi nhau lôi tuột những 
chuyện đời xửa đời xưa của nhau ra và thay nhau lên án đối phương, không 
làm sao dừng lại được. Tôi quên phắt là tôi đang ốm. Vợ tôi cũng vậy. 
Chúng tôi mải mê vận dụng trí nhớ vào việc lùng sục những khuyết điểm 
tầng tầng lớp lớp của nhau. Và thật lạ lùng, có những chuyện tưởng đã chìm 
lấp từ lâu dưới bụi thời gian, tưởng không tài nào nhớ nổi, thế mà bây giờ 
chúng lại hiện về rõ mồn một và chen nhau tuôn ra cửa miệng. Từ việc tôi 
ngủ quên tắt tv đến việc vợ tôi mua phải cá ươn, từ việc tôi bỏ đi chơi ba 
ngày liền không về nhà đến việc vợ tôi đi dự sinh nhật bạn đến mười hai giờ 
khuya v.v..., chúng tôi thẳng tay quậy đục ngầu quá khứ của nhau và vẽ lên 
trước mặt mình một bức tranh khủng khiếp về đối tượng. 
Trời ơi! Thế mà trước nay tôi vẫn sống chung với con người tệ hại đó! Thật 
không thể tưởng tượng nổi! Tôi cay đắng nhủ thầm và bùng dậy quyết tâm 
phá vỡ cuộc sống đen tối đó. Tôi đập tay xuống bàn, kết thúc cuộc tranh cãi: 
- Thôi, tra khảo hành hạ nhau thế đủ rồi! Tóm lại là tôi hiểu rằng tôi không 
thể sống chung với cô được nữa! Tôi ngán đến tận cổ rồi! 
Vợ tôi lạnh lùng: 
- Tùy anh! 
Câu đáp cộc lốc của vợ không khác gì dầu đổ vào lửa. Tôi nghiến răng: 
- Được rồi! Cô chờ đấy! Tôi làm đơn xin ly hôn ngay bây giờ! 
Tôi lập tức ngồi vào bàn và bắt đầu viết đơn. Ngòi bút chạy nhoáng nhoàng 
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trên giấy với tốc độ 100km/giờ. 
Viết và ký tên mình xong, tôi đẩy tờ đơn đến trước mặt vợ. Cô ta cầm bút ký 
rẹt một cái, thậm chí không thèm liếc qua xem tờ đơn viết những gì. 
Thế là xong! Tôi tặc lưỡi và thở ra, không hiểu là thở phào hay thở dài. 
Cuộc đời cứ như xi-nê-ma, nhưng biết làm thế nào được! 
Ký tên xong, vợ tôi đứng lên và cầm lấy ly sữa. 
- Cô định làm gì đấy? 
- Đem đổ đi chứ làm gì! 
- Không được! Để ly sữa đấy cho tôi! Tôi phải vớt con ruồi ra, gói lại, đem 
đến tòa án làm bằng cớ! 
Đặt ly sữa xuống bàn, vợ tôi lẳng lặng đi vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại. 
Trong khi đó, tôi hì hục lấy muỗng vớt con ruồi ra. 
Tôi ngắm con ruồi nằm bẹp dí trên đầu muỗng và có cảm giác là lạ. Tôi đưa 
con ruồi lên sát mắt, lấy tay khảy nhẹ và điếng hồn nhận ra đó là một mẩu lá 
trà. 

 
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



 20

  

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 

 
 


