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TIN MỪNG 
Lc 1, 1-4; 4, 14-21 
"Hôm nay ứng nghiệm đoạn Kinh Thánh này" 
Vì có nhiều người khởi công chép lại những 
biến cố đã xảy ra giữa chúng ta, theo như các 
kẻ từ đầu đã chứng kiến và phục vụ lời Chúa, 
đã truyền lại cho chúng ta, phần tôi, thưa ngài 
Thêophilê, sau khi tìm hỏi cẩn thận mọi sự từ 
đầu, tôi quyết định viết cho ngài bài tường 
thuật sau đây, để ngài hiểu chân lý các giáo 
huấn ngài đã lãnh nhận.  
Bấy giờ Chúa Giêsu trở về Galilêa trong quyền 
lực Thánh Thần, và danh tiếng Người lan tràn 
khắp cả miền chung quanh. Người giảng dạy 
trong các hội đường và được mọi người ca 
tụng. Người đến Nadarét, nơi Người sinh 
trưởng, và theo thói quen của Người, thì ngày 
nghỉ lễ, Người vào hội đường. Người đứng 
dậy để đọc sách. Người ta trao cho Người sách 
tiên tri Isaia. Mở sách ra, Người gặp ngay 
đoạn chép rằng: "Thánh Thần Chúa ngự trên 
tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao 
giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên 
chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự 
giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù 
được trông thấy, trả tự do cho những kẻ bị áp 
bức, công bố năm hồng ân và ngày khen 
thưởng". Người gấp sách lại, trao cho thừa tác 
viên, và ngồi xuống. Mọi người trong hội 
đường đều chăm chú nhìn Người. Người bắt 
đầu nói với họ: "Hôm nay ứng nghiệm đoạn 
Kinh Thánh mà tai các ngươi vừa nghe".  



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Sống cho người nghèo    

Lm. Jos. Tạ Duy Tuyền 
Mẹ Têrêsa Calcuta đã trở nên mẹ của người nghèo, mẹ của những con người 
cùng khổ, bất hạnh và bị bỏ rơi. Với cuộc đời luôn sống với người nghèo, cho 
người nghèo, mẹ càng trở nên cao trọng giữa muôn người trong thế kỷ thứ 20. 
Mẹ đã được cả thế giới gọi mẹ bằng một tên gọi đầy kính trọng Mẹ Têrêsa 
Calcutta. Và có lẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến tên gọi của mẹ do hai cụ thân sinh 
đã đặt từ ấu thơ Agnes Gonxha Bojaxhiu. 
Trong thánh lễ phong Chân phước cho Mẹ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã 
đề cao mẹ như là một chứng nhân phục vụ theo gương Thầy Chí Thánh Giêsu. 
Ngài nói: "Mẹ Têrêsa không những đã chọn chỗ thấp nhất mà còn muốn đi phục 
vụ những người hèn mọn nhất của xã hội. Tựa như một người mẹ của những 
người nghèo. Người nghiêng mình xuống trên những người cùng khổ vì đủ mọi 
thứ nghèo khổ". Mẹ đã dấn thân đến với người nghèo hầu mong nâng cao phẩm 
giá họ lên giữa một xã hội còn đầy những kỳ thị chủng tộc, kỳ thị sang hèn, giai 
cấp... Chính Mẹ đã từng nói: "Cái nghèo khổ nhất trên đời này là bị xua đuổi, 
không còn được ai đoái hoài đến nữa". Mẹ còn muốn công việc của Mẹ được 
nhân rộng thêm lên, Mẹ đã thành lập hội dòng Thừa sai bác ái với ước nguyện: 
"Thiên Chúa vẫn mãi yêu thương thế gian và Người sai chị em chúng ta ra đi 
biểu lộ tình yêu và lòng thương cảm của Người đối với người nghèo". 
Lời Chúa hôm nay có thể nói là tin vui cho những người nghèo khổ, những 
người bất hạnh và bị bỏ rơi. Chúa Giêsu đã chọn người nghèo để dấn thân, để 
phục vụ. Không phải là Chúa Giêsu khinh bỉ người giầu, người quyền thế mà có 
thể nói Ngài đến để giúp cho những con người thấp hèn kia được nâng cao, được 
tôn trọng như những con người giầu có, quyền quý. Chính Ngài đã chọn sinh ra 
trong thân phận một người nghèo. Chính Ngài đã sống một cuộc đời nghèo khó. 
Nghèo khó đến nối "không có nơi gối đầu". Mỗi bước chân của Ngài đều hướng 
đến những người khổ đau. Mỗi ánh mắt của Ngài đều hướng về những con người 
bất hạnh. Mỗi cái nhìn của Ngài đều chạnh lòng thương những ai đang đau khổ 
bơ vơ vì bị bỏ rơi, vì thiếu thốn tư bề. Ngài đã thực hiện trọn vẹn sứ vụ của Đấng 
Messia mà các tiên tri đã loan báo. "Khi Người đến mắt người mù sẽ được nhìn 
thấy. Tai người điếc sẽ được nghe. Người câm nói được và người què nhảy nhót 
như nai". Tất cả những điều đó hôm nay đã ứng nghiệm trong con người Đức 
Giêsu miền Nagiaret. Thiên Chúa đã nhập thể làm người để nâng con người nên 
làm con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã trở nên Emmanuel ở lại luôn mãi với nhân 
trần. Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người để yêu thương và ban phát ơn lành. 
Đấng Thiên Sai đã chọn người nghèo, người cùng khổ để dấn thân phục vụ. 
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Đấng Thiên Sai đã sống một kiếp người trong nghèo khó, thiếu thốn tư bề để 
cảm thông với những lắng lo của kiếp người truân chuyên. 
Đó cũng là sứ điệp mà Lời Chúa muốn nhắn nhủ con người hôm nay. Giữa một 
xã hội quá chênh lệch giầu nghèo, địa vị. Giữa một xã hội quá phân biệt giai cấp 
và địa vị. Mức sống của từng giai cấp, địa vị đều khác nhau. Có những người ăn 
tiêu một bữa ăn bằng tiền lương cả một tháng lao động vất vả của một công nhân 
quèn. Ở Việt Nam hôm nay có những trường học phổ thông dành cho con nhà 
giầu, mỗi tháng thu lệ phí mỗi em cả hàng chục triệu đồng, trong khi đó nhiều 
gia đình phải chật vật để kiếm vài trăm ngàn cho con có cơ hội đến trường, đến 
lớp. Có những người ốm đau bệnh tật kéo dài cả cuộc đời vì không có tiền trang 
trải cho viện phí nên đành chấp nhận đau đớn mỗi khi trái gió trở trời, đang khi 
đó có biết bao người giầu có dư tiền dư của đến nỗi bỏ ra hàng triệu đồng để lột 
da cho tươi trẻ, và còn khoét thêm má lún đồng tiền để thêm phần duyên dáng 
thanh cao. Có những người cơm không đủ no, áo không đủ mặc đang khi đó có 
biết bao người áo chỉ mặc một lần và đồ ăn thức uống vất ngổn ngang quanh nhà. 
Giữa một xã hội quá nhiều những thị phi như thế, Chúa đang cần chúng ta hãy 
tiếp tục công việc của Chúa. Hãy là những chứng nhân cho công việc phục vụ 
anh em. Hãy đem tình yêu Chúa trải rộng khắp mọi nẻo đường chúng ta đi. Hãy 
biết chạnh lòng thương với những ai đang khốn khổ lầm than. Hãy biết chia sẻ 
cơm bánh cho những anh em nghèo đói. Hãy cúi mình phục vụ những ai không 
có gì để đền đáp lại chúng ta. 
Năm nay, Giáo hội Việt Nam hân hoan đón mừng năm Đức Tin, là dịp để chúng 
ta nhìn vào cung cách sống phục vụ quên mình của các nhà truyền giáo đã không 
quản ngại vất vả, gian truân, đói khát, thiếu thốn để vun trồng tin mừng cho quê 
hương Việt Nam. Chính đời sống yêu thương phục vụ của các nhà truyền giáo và 
của các bậc cha ông chúng ta ngày xưa đã đánh động những người dân Thăng 
Long đến nỗi họ đã từng nói với nhau: "Kìa nhìn xem người Ky-tô hữu họ yêu 
thương nhau biết bao". Đó cũng phải là cung cách sống của chúng ta, những con 
người thời đại hôm nay hãy biết sống quên mình, biết sống phục vụ vì lợi ích anh 
em để làm chứng cho Chúa. Ước gì với tinh thần sống đời Kytô giáo yêu thương 
và phục vụ sẽ là dấu chỉ thật đẹp của người môn đệ Chúa Kytô giữa thế giới hôm 
nay. Amen. 

SỐNG ĐẠO 
Việc Tốt và Việc Xấu 
Một người đàn bà nướng bánh mì cho gia đình mình và làm dư ra một cái để cho 
người nghèo đói.Bà để ổ bánh mì dư trên thành cửa sổ bên ngoài cho người 
nghèo nào đó đi qua dễ lấy. Hàng ngày, có một người gù lưng đến lấy ổ bánh 
mì.Thay vì nói lời cám ơn, ông ta vừa đi vừa lẩm bẩm những lời sau đây: 



 4

“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt 
người làm thì sẽ trở lại với người!” 
Điều này cứ diễn ra, ngày này qua ngày khác.Mỗi 
ngày, người gù lưng đến lấy bánh và lại lẩm bẩm 
câu : 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người, việc tốt 
người làm thì sẽ trở lại với người!” 
Người đàn bà rất bực bội.Bà thầm nghĩ, "Không 

một lời cám ơn, ngày nào người gù này cũng đến lấy bánh ta làm rồi lải nhải 
giai điệu khó chịu ấy! 
Hắn ta muốn ám chỉ điều gì?” 
Một ngày kia, không chịu được nữa, bà quyết định cho người gù đi khuất mắt.Bà 
tự nhủ, “Ta sẽ làm cho hắn mất dạng.” 
Và bà đã làm gì? Bà cho thuốc độc vào ổ bánh mì dư bà làm cho người gù! 
Khi bà sắp sửa bỏ ổ bánh có thuốc độc lên thành cửa sổ, đôi tay bà bỗng run 
lên.Bà hốt hoảng, “Ta làm gì thế này?” 
Ngay lập tức, bà ném ổ bánh có thuốc độc vào lửa và vội làm một cái bánh mì 
ngon lành khác rồi đem để lên thành cửa sổ. 
Như mọi khi, người gù lưng đến, ông ta lấy bánh và lại lẩm bẩm: 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với 
người.” 
Ông ta cầm ổ bánh đi cách vui vẻ mà không biết rằng trong lòng người đàn bà 
đang có một trận chiến giận dữ. 
Mỗi ngày, khi người đàn bà đặt ổ bánh mì cho người nghèo lên thành cửa sổ, bà 
đều cầu nguyện cho đứa con trai đi xa tìm việc làm. Đã nhiều tháng qua, bà 
không nhận được tin tức gì của con. Bà cầu nguyện cho con trở về nhà bình an. 
Buổi chiều hôm đó, có tiếng gõ cửa. Khi mở cửa ra, bà ngạc nhiên thấy con trai 
mình đứng trước cửa. Anh ta gầy xọp đi. Quần áo anh rách rưới đến thảm hại. 
Anh ta đói lả và mệt.  
Khi trông thấy mẹ, anh ta nói: 
“Mẹ ơi, con về được đến nhà quả là một phép lạ. Khi con còn cách nhà mình cả 
dặm đường, con đã ngã gục vì đói, không đi nổi nữa và tưởng mình sẽ chết dọc 
đường. Nhưng bỗng có một người gù lưng đi ngang, con xin ông ta cho con một 
chút gì để ăn, và ông ta đã quá tử tế cho con nguyên một ổ bánh mì ngon. Khi 
đưa bánh cho con, ông ta nói: “Đây là cái mà tôi có mỗi ngày, nhưng hôm nay 
tôi cho anh vì anh cần nó hơn tôi!” 
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Khi người mẹ nghe những lời đó, mặt bà biến sắc. Bà phải dựa vào thành cửa để 
khỏi ngã. Bà nhớ lại ổ bánh mì có thuốc độc mà bà đã làm sáng hôm nay. Nếu bà 
không ném nó vào lửa thì con trai yêu quý của bà đã ăn phải và đã chết!  
Ngay lập tức bà nhớ lại câu nói có ý nghĩa đặc biệt của người gù lưng: 
“Việc xấu người làm thì ở lại với người; việc tốt người làm thì sẽ trở lại với 
người!” 
Lạy Chúa, 
Xin hãy gia ơn để chúng con biết luôn luôn làm việc tốt và không ngừng làm việc 
tốt, ngay cả khi việc tốt chúng con làm không được ai biết đến lúc ấy. 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha tiếp kiến Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng 
VATICAN. Lúc 10 giờ 30 sáng 22-1-2013, ĐTC Biển Đức 16 đã tiếp kiến Ông 
Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhân dịp Ông hướng 
dẫn phái đoàn cấp cao của Đảng và Nhà Nước Việt Nam viếng thăm một số 
nước Tây Âu. 

Sau khi hội kiến với Ông Tổng Bí Thư trong vòng 30 phút, ĐTC đã gặp chung 
và chào thăm 10 vị trong đoàn tháp tùng, trong đó có Phó Thủ Tướng Nguyễn 
Xuân Phúc, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng Bộ Kế Hoạch và 
đầu tư Bùi Quang Vinh, Trưởng Ban Tôn Giáo Chính phủ, Trung Tướng Phạm 
Dũng cũng là thứ trưởng Bộ nội vụ và một số vị khác như thứ trưởng quốc 
phòng, chủ tịch Ủy ban ngoại giao của đảng cộng sản Việt Nam, thứ trưởng Bộ 
công an, Đại Sứ Nguyễn Hoàng Long của Việt Nam tại Roma, v.v. 
Ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tặng ĐTC bức sơn mài có hình Chùa 
Một Cột ở Hà Nội, và ngài tặng ông một bức tranh hình một đài phun nước trong 
nội thành Vatican. 
Ông Tổng Bí Thư đã gặp gỡ và hội kiến với ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc vụ 
khanh Tòa Thánh, với sự hiện diện của Đức TGM Dominique Mamberti, Ngoại 
trưởng Tòa Thánh, cùng với một số chức sắc thuộc Bộ ngoại giao Tòa Thánh. 
Thông báo của Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết “Đây là lần đầu tiên một vị 
Tổng Bí Thư đảng cộng sản Việt Nam gặp Đức Giáo Hoàng và các vị lãnh đạo 
cấp cao của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Trong các cuộc nói chuyện thân 
mật các vị đã bàn về những vần đề có quan hệ đối với Việt Nam và Tòa Thánh, 
đồng thời bày tỏ ước muốn một số tình trạng còn tồn đọng sớm được giải quyết 
và sự cộng tác phong phú hiện nay có thể được củng cố”. 
Đây là lần thứ 3 một nhân vật cấp cao của Việt Nam được ĐTC Biển Đức 16 tiếp 
kiến tại Vatican, sau thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Nước Nguyễn 
Minh Triết. 
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Trong thời gian qua, Ủy ban làm việc chung giữa Tòa Thánh và Nhà Nước Việt 
Nam vẫn gặp gỡ hàng năm để thảo luận về quan hệ hai bên. Một trong những kết 
quả của quan hệ này là phía Nhà Nước Việt Nam đồng ý để Tòa Thánh bổ nhiệm 
một vị Đại diện không thường trú tại Việt Nam, đó là Đức TGM Lepoldo Girelli 
hồi năm 2011. (SD 22-1-2013) 

Hàn Quốc: Cà phê Công giáo thu hút cộng đồng tín hữu Seoul 
Vào thế kỷ 16, Giáo hội Công giáo liệt cà phê vào 
loại thức uống của ma quỷ. 
Ngày nay ở Hàn Quốc, các giáo xứ đã chuyển sang 
dùng cà phê sữa để giúp đưa người ta đến với Thánh 
lễ. 
Không lâu sau khi được bổ nhiệm coi sóc giáo xứ 
Heukseok ở phía nam sông Hàn của thành phố, linh 
mục Lee Kyung-hun đã mở một quán cà phê trong 
khuôn viên nhà thờ năm 2009 để sánh bước cùng 
văn hóa uống cà phê ở quán phổ biến tại thủ đô Hàn 

Quốc.  
“Giáo dân, đặc biệt là những người trẻ, đã đáp lại một cách nồng nhiệt – cha cho 
biết – Cà phê trở thành kênh liên kết những người tín hữu với nhau và quán cà 
phê của chúng tôi trở thành một điểm gặp gỡ nhộn nhịp”. 
Theo thống kê gần đây, khoảng 60% người được rửa tội trong giáo xứ của cha ở 
độ tuổi 30 và 40, một sự tương phản với các giáo xứ khác có đa số là người lớn 
tuổi, cha Lee so sánh. 
“Số người tham dự Thánh lễ hằng ngày cũng tăng lên” - vị linh mục nói thêm. 
Trước đây, giáo dân của ngài thường ra về ngay sau Thánh lễ nhưng giờ đây sự 
hấp dẫn của ly cà phê mới pha làm cho nhiều người nán lại. 
“Tôi ngạc nhiên khi được phục vụ một ly cà phê bởi chính cha xứ. Hầu hết mọi 
người đều được như vậy và giá rất rẻ”, Rosa Yoo Seung-a, một giáo dân 37 tuổi 
hồ hởi nói. 
Trong khi cà phê của các hãng lớn như Starbuck có giá từ 4.000-5.000 won (4-5 
đôla Mỹ) cho một ly cà phê nóng không sữa – giá cà phê ở Hàn Quốc nằm ở mức 
cao so với các nước khác trên thế giới – thì cà phê ở nhà thờ của cha Lee chỉ tốn 
2.000 won. 
Luật kinh tế cà phê ở Hàn Quốc không đơn giản về cung và cầu, tuy nhiên, 
nghiên cứu thị trường cho thấy khi các cơ sở kinh doanh lớn ở thủ đô Hàn Quốc 
hạ giá sản phẩm của họ, thì thường là do giảm sút về số khách hàng. 
Các quán cà phê ở Seoul là nơi dành cho những người trẻ hiếu động đến đó 

 
Cha Lee Kyung-hun đã kết 
hợp đức tin với cà phê và 

được nhiều người ưa chuộng 
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để nhìn và được nhìn, đây là một điểm chú ý của ca sĩ Psy khi anh nói về những 
gì hình thành nên điệu nhảy Gangnam Style trong tiết mục biểu diễn cùng tên 
gần đây của anh đứng đầu bảng xếp hạng. 
Lập luận này không biết có đúng cho Giáo hội được không mặc dù kết quả vẫn 
còn chưa rõ ràng. 
“Khác với những quán cà phê khác, chúng tôi không phải trả tiền thuê mặt bằng 
hay lương cho nhân viên, vì vậy chúng tôi có thể phục vụ cà phê chất lượng cao 
với giá thành thấp” - cha Lee giải thích. 
Tuy nhiên, lợi nhuận mang lại được dùng để tài trợ các sinh viên nghèo, giúp các 
nhà truyền giáo nước ngoài và sửa chữa nhà cửa của người nghèo trong khu vực. 
Trong khi đó, mô hình cà phê giáo xứ đã bắt đầu lan rộng. Khoảng 200 thợ pha 
chế cà phê đã được đào tạo dưới sự giám sát của cha Lee, người đã thành lập 
Hiệp hội Thợ pha cà phê Công giáo đang được nhân rộng ra các giáo xứ khác. 
Trong số 226 giáo xứ ở Seoul, 10 nơi có quán cà phê riêng và khuynh hướng này 
đang lan rộng ra ngoài thủ đô. Các giáo xứ đang xây nhà thờ mới ở Suwon, thành 
phố cách Seoul 32km về phía nam, được mời kết hợp quán cà phê theo đúng tiêu 
chuẩn tạo nên cảm giác riêng trong một đất nước có đến 20.000 quán cà phê, hầu 
hết phát triển mạnh và được xếp hạng là nhà nhập khẩu cà phê hạt lớn thứ 11 
trên thế giới. 
“Hương vị của cà phê có thể vươn tới tâm trí con người, xuyên qua các bức 
tường ngăn cách. Tôi hy vọng có thêm nhiều giáo xứ thu hút giáo dân bằng 
hương vị cà phê” - cha Lee ước ao. 

John Choi từ Seoul, Hàn Quốc 

Ðức cha Phó Chủ tịch Ủy ban Bác ái Xã hội - Hội Ðồng Giám Mục Việt 
Nam thăm hỏi các nạn nhân tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm 
Việt Nam (WHÐ. 21-01-2013) - Hôm 19 tháng 01 năm 2013, Ðức cha Giuse 
Nguyễn Văn Yến, Phó chủ tịch Ủy ban bác ái Xã hội trực thuộc Hội đồng Giám 
mục Việt Nam đã đến thăm hỏi và tặng quà những nạn nhân trong biến cố đau 
thương xảy ra tại nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm. Tai nạn thảm khốc xảy ra khi giáo 
dân đang tiến hành đổ bê tông phần mái nhà thờ giáo họ Ngọc Lâm, bỗng nhiên 
toàn bộ phần mái nhà thờ rộng khoảng 100m2 vừa được đổ bê tông bất ngờ đổ 
sập hôm thứ Năm 17-01-2013. 
Các nạn nhân đã được bà con giáo dân sơ cứu tại chỗ và chuyển tới bệnh viện. 
Tai nạn đã làm ba người chết và 48 người bị đa chấn thương ở đầu, cột sống, gãy 
chân tay và dập nội tạng. 
Giáo họ Ngọc Lâm thuộc xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, có 
gần 1.400 giáo dân, mới được tách ra từ giáo xứ Thái Nguyên. Nhà thờ được 
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khởi công xây dựng từ năm 2011. 
Linh mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Đức Đại, cha xứ Ngọc Lâm, cho biết: 
“Nguyên nhân công trình bị sập là do trời mưa, ở phần gác hát đã đổ trước, nước 
dồn lại và chảy xuống chân một số cột dàn giáo khu vực đó và làm nền đất nhão 
ra và lún xuống kéo theo toàn bộ phần mái bị sập”. 
Cùng đi với Ðức cha Giuse có cha Giuse Nguyễn Ðức Hiểu, đại diện Giám mục, 
cha xứ nhà thờ Chính Tòa; cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận, giám đốc 
Caritas giáo phận Bắc Ninh; Ban Hành giáo và một số giáo dân giáo xứ Chính 
Tòa. 
Phái đoàn đã lần lượt đi thăm và cầu nguyện cùng với ba gia đình có người 
thân qua đời. Sau đó, đến thăm hỏi và giúp đỡ các nạn nhân đang điều trị tại các 
bệnh viện trong Thành phố Thái Nguyên. 
Ðến với giáo họ Ngọc Lâm, một giáo họ tuy nghèo nhưng tinh thần đạo đức rất 
cao, Ðức cha và phái đoàn đã làm ấm lên những trái tim đang bị se lạnh bởi thời 
tiết khắc nghiệt. Sự hiện diện của phái đoàn như tiếp thêm sức sống cùng niềm 
cậy trông phó thác cho những tâm hồn đang kiệt sức vì đau buồn. Nhiều bệnh 
nhân thoát qua giai đoạn nguy kịch đã có thể trò chuyện với mọi người sau khi 
được các Ðức cha, các cha, các giáo xứ trong cũng như ngoài giáo phận đến 
thăm hỏi và giúp đỡ. 
Sau khi chứng kiến những mất mát lớn lao của giáo họ Ngọc Lâm, và gặp gỡ 
những người giáo dân nơi đây, Ðức cha Giuse muốn kêu mời mọi người, mọi nơi 
chia sẻ tinh thần cũng như vật chất với giáo họ. Hy vọng rằng, qua những nghĩa 
cử yêu thương của mọi người, giáo họ Ngọc Lâm sớm vượt qua thử thách này để 
sớm hoàn thành ngôi thánh đường còn dang dở và có nơi thờ phượng xứng đáng. 

Phòng khám Thiên Thảo Đường, nơi xoa dịu nỗi đau & xuất phát tình liên 
đới 

Hồng Hương 

Ngồi giữa các bệnh nhân, tôi lắng nghe họ trao đổi với nhau nhiều chuyện lắm, 
có người nói về tình trạng bệnh tật, có người kể chuyện gia đình, người khác bàn 
chuyện làm ăn …, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng thở dài về nỗi lo tiền thuốc 
phải trả. Nơi tôi nhắc đến chính là “Thiên Thảo Đường”, phòng khám chữa 
bệnh đông y phục vụ miễn phí của Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội tại Tân An, Hàm Tân. 
Một địa chỉ quen thuộc của khá đông bệnh nhân nghèo từ khắp nơi tìm đến. 
Từ chữa lành bệnh tật thể lý 
Trên chuyến xe buýt Phan Thiết  - Ngã ba 46, chúng tôi gặp vài người cũng đang 
trên đường đến tái khám - bốc thuốc tại Thiên Thảo Đường. Chị Viền, 47 tuổi 
ngụ phường Đức Long – TP Phan Thiết kể: chị bị viêm xoang nặng, đã mổ 
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nhưng vẫn không giảm bớt bao nhiêu, không có tiền chữa thuốc tây, được người 
quen chỉ tìm đến phòng khám Thiên Thảo Đường để khám và uống thuốc nam. 
Mới chỉ uống thuốc được 2 tuần mà đã thấy đỡ nhiều. Đây là lần thứ 3 chị đi lấy 
thuốc. 
Xe dừng tại 46, một người quen đón tôi chở bằng xe máy còn những người khác 
đi xe buýt Lagi vào Thiên Thảo Đường. Từ ngã rẽ, khá đông bệnh nhân lớp đi 
bộ, lớp đi xe máy cũng đang đến nhà thuốc. Thấy tôi ngạc nhiên vì có nhiều 
người đến khám bệnh, bạn tôi cho biết vì hôm nay là thứ Ba, ngày khám – bốc 
thuốc trong tuần nên bệnh nhân xa gần đều đến. 
Phòng khám Thiên Thảo Đường do Đức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan, 
nguyên Giám mục GP Phan Thiết thành lập năm 2006. Có 10 tu sĩ thuộc Tu 
Đoàn Bác Ái Xã Hội đã qua đào tạo chuyên khoa đông y phục vụ tại phòng 
khám. Nữ tu Maria Nguyễn Thị Nga, trưởng nhà thuốc cho biết: “Đức Cha 
Phaolô quyết định lập phòng khám chữa bệnh bằng thuốc nam vì thuốc nam ít 
tốn kém, ít gây phản ứng phụ, không hại bao tử như dùng thuốc tây và có thể trị 
dứt một số bệnh. Nếu lập phòng khám tây y sẽ tốn rất nhiều kinh phí vì thuốc 
điều trị phải mua hoàn toàn. Mỗi tuần phòng khám phát miễn phí 2.000 thang 
thuốc tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng cho bệnh nhân”. 
Để có nguồn thuốc cho phòng khám,Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội đã sử dụng 20 mẫu 
đất để trồng 60 loại cây dược liệu. Những loại thuốc không sản xuất được thì 
mua thêm. Chúng tôi được một nữ tu đưa đi xem khu vực bào chế thuốc gần đó. 
“Để đảm bảo an toàn về chất lượng, từ cây dược liệu tươi, các khâu sơ chế và 
bào chế thuốc các loại do chính các tu sĩ thực hiện”, chị nói. 
Tại đây, Phòng Châm Cứu cũng hoạt động sôi nổi. Trung bình một ngày có 
khoảng 30-40 bệnh nhân tới châm cứu, riêng ngày thứ 3 hàng tuần — ngày cao 
điểm, số bệnh nhân khoảng 70-80 người. Được đào tạo bài bản, các nữ tu đã ứng 
dụng nhiều liệu pháp như châm cứu, bấm huyệt, massage, vật lý trị liệu ... chữa 
trị cho bệnh nhân bị chứng bệnh về thần kinh, cơ xương khớp, tuần hoàn .v.v. 
Qua thống kê, việc chữa trị đã đem lại nhiều hiệu quả khả quan. Trong hồ sơ lưu 
bệnh án có rất nhiều bệnh nhân đã hồi phục bình thường sau một thời gian điều 
trị. Tỷ như trường hợp anh Trần Văn Thanh ở Hàm Tân, bị gai cột sống làm liệt 
một chân đi lại khó khăn, sau thời gian điều trị đã đi lại bình thường. Hoặc như 
ông Đinh Văn Liêm ở Xuân Hòa, Đồng Nai lúc đầu đến Phòng khám, ông phải 
nhờ người bồng, bế vào, thân thể gầy guộc, “da bọc xương”, không thể đo được 
huyết áp, mạch khó bắt. Sau năm lần điều trị và lấy thuốc về nhà uống, ông đã đi 
đứng bình thường. 
Đến chữa lành tâm hồn 
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Vợ anh Nguyễn  Văn  Ẩn (Vũng Tàu) kể chồng chị đang đi làm thuê thì bị tai 
biến liệt hai chân. Đến bệnh viện chữa trị lại phát hiện thêm chị viêm gan B nặng 
trong lúc gia đình túng quẫn vì bị mất mùa lại thêm công nợ chồng chất. Hai 
người đã có lúc nghĩ đến cái chết. Nhưng những lần hai vợ chồng đến châm cứu 
bốc thuốc tại đây đã được các nữ tu ân cần săn sóc, lắng nghe tâm sự và khuyên 
bảo nên anh chị đã tìm được bình an, chấp nhận hoàn cảnh và phấn đấu để vượt 
qua giai đọan khó khăn.  
Bà Lê Thị Bé ở Long Khánh thì không ngớt lời khen ngợi về phong cách phục 
vụ của các nữ tu nhà thuốc. “Tôi cảm thấy mình được trân trọng và được các dì 
yêu thương quan tâm thực sự dù tôi nghèo không có tiền”. 
Nữ tu Nga cho biết, bệnh nhân nghèo truyền tai nhau tìm đến phòng khám ngày 
thêm động. Hạnh phúc nhất đối với các thầy thuốc tại Thiên Thảo Đường là có 
nhiều bệnh nhân không những được chữa lành bệnh về thân xác mà tinh thần của 
họ cũng lạc quan hơn. Vì phương pháp chữa trị đông y đòi hỏi phải có thời gian 
dài, do đó trong khi chữa trị, các nữ tu có dịp để trò chuyện, thăm hỏi, lắng nghe 
và an ủi động viên cũng như hướng cho bệnh nhân cái nhìn tích cực hơn trong 
cuộc sống.  
Dù những người đến đây được điều trị miễn phí, nhưng phòng khám cũng có đặt 
một thùng “Quà liên đới”. Đức Cha Phaolô Hoan giải thích chữ “Liên đới”:  
“Không bắt buộc, nhưng đây là chỗ để các bệnh nhân, nhất là những người đã 
được chữa lành, nghĩ đến nhau. Họ được phục vụ hoàn toàn miễn phí, nên họ 
cũng sẽ nghĩ đến những người bệnh khác đang cần được phục vụ, bằng cách 
đóng góp phần tùy khả năng vào công việc ý nghĩa này”. Chúng tôi ngạc nhiên 
khi biết số tiền mà bệnh nhân tự nguyện đóng góp có thể bù đắp đến 70% tổng 
chi phí của nhà thuốc. 
Nếu tính cả các chi nhánh thuộc Thiên Thảo Đường tại ngã ba 46, các giáo xứ 
Fatima, Đagury và Gia Huynh thì số người khám, châm cứu và bốc thuốc có thể 
đạt con số 400 vào cao điểm – ngày thứ Ba hàng tuần.  Đây là hình ảnh đẹp của 
của việc sống Tin Mừng thiết thực giữa dòng đời. Ngoài ra, bên cạnh việc chữa 
bệnh, Tu Đoàn còn trao đến tay bệnh nhân những phần quà vào những dịp lễ, 
tặng xe đạp và học bổng cho học sinh nghèo đầu năm học. Phòng khám nào cũng 
kèm theo phục vụ nước uống tinh khiết từ hệ thống máy lọc công nghệ đạt tiêu 
chuẩn. 
Đức Cha Phaolô, vị giám mục nổi tiếng với những công việc an sinh xã hội, nay 
đã 80 tuổi những vẫn miệt mài với những dự án phát triển cộng đồng, kể kinh 
nghiệm thực tế: “Năm 2008, một nhóm chị em Tu đoàn Bác Ái Xã Hội đến một 
cụm dân cư người dân tộc Tày ở Đami, xin ở lại đó chữa bệnh miễn phí và cung 
cấp nước sạch cho họ. Ban đầu địa phương còn e dè, nhưng với hoạt động 



 11

từ thiện xã hội, người ta hiểu ra và tạo những điều kiện. Tôi thấy đến nơi nào 
cũng vậy, nếu đến với dân bằng tình thương và tinh thần phục vụ, sẽ được chính 
quyền và bà con xem là thân quen của họ …”.  
“Tin Mừng cho người nghèo”, châm ngôn sống của Đức Cha Phaolô đang được 
các tu sĩ Tu Đoàn Bác Ái Xã Hội nỗ lực thực thi qua những đóng góp âm thầm 
xoa dịu nỗi đau của bệnh. Họ đang làm theo hướng dẫn của Thư chung Hội 
Đồng Giám Mục Việt Nam: “Đức Tin của người Công giáo cần được thể hiện 
qua việc thực thi bác ái. Đức Tin và Đức Mến  cần đến nhau và hỗ trợ cho 
nhau”.  

 
Phòng khám Thiên Thảo Đường 
Tu đoàn Bác ái Xã hội  
Đông Thuận, Tân Hà, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam 
Điện thoại: 0623.876996; Mobi: 0913110213 
Email: bacaixahoi@yahoo.com 

CHIẾN DỊCH BÁNH CHƯNG CHO NGƯỜI NGHÈO & CỨU ĐÓI. 
Nghệ An 15/01/2013 - Những ngày cuối đông trời càng lạnh, những người già 
và các trẻ em không thể đến nhà thờ được, những thánh lễ và giờ kinh tối thưa 
thớt dần vì những cơn gió bấc thổi ào ạt tạt vào mặt lạnh cóng, có lẽ ai cũngbiết c
ái giá rét của miền trung bắc việt khắc nghiệt đến mức nào, nhiều ngườigià suy s
ụp sức khỏe trầm trọng, trẻ em không ra khỏi nhà để đến trường được, bến 
thuyền của dân Lộc Mỹ đậu bên bờ hắt hiu trong từng cơn gió lạnh, chỉ một vài 
con chim bói cá nhấp nhô ở mạn thuyền kiếm mồi cho những con chim non 
trong tổ. Những năm trước tôi còn được sự động viên của nhóm khuyết tật  
“Nối Vòng Tay Lớn”, nhưng năm nay anh Phanxicô Công Hùng (hiệp sỹ công 
nghệ thông tin) trưởng nhóm đã được Chúa gọi ra đi vĩnh viễn để lại một khoảng 
trống lớn cho toàn nhóm và nỗi nhớ, niềm thương bao giờ mới  vơi đi được trong 
lòng những người ở lại, chúng tôi nhìn về tương lai như  khối băng trước mặt. 
Ngay tại nơi tôi phục vụ có nhiều hộ gia đình đang phải cầm cự với cơn đói 
trong mùa giá rét quá lâu.  
Chúng tôi đã cố gắng kêu gọi với chiến dịch “lá lành đùm lá rách” để chia cơm 
sẻ bánh trong dịp lễ Hiển Linh vừa qua, nhưng cũng chỉ mua được vài  chục 
thùng mỳ tôm và vài chục chiếc chăn, còn bao nhiêu em bé áo không đủ ấm, 
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bụng không đủ no, nhiều người mẹ phải nhịn cho con ăn.  
Nói sao cho thấuhoàn cảnh của kiếp nghèo, viết sao cho đủ sự éo le của  
đời thường. Nhữngmảnh đời hiu quạnh tựa như ngọn đèn le lói trong căn nhà trố
ng không. 
Những ngày cuối năm cuộc sống sinh hoạt nơi đây dường như như chậm lại, vìgi
ó bấc, mưa phùn, rét đậm, cuộc sống đã khó khăn lại càng khó  
khăn hơn.Nhất là những gia đình đông con càng điêu đứng. Nghèo đói,  
thất học, bệnh tậtvẫn là cái vòng luẩn quẩn, luôn đeo bám và không chịu buông t
ha họ. Tương laicủa các con em của họ vẫn là một bài toán nan  
giải. Mùa xuân ấm no cùng vớisự mua sắm, quà tặng… vẫn còn là những điều 
ngoài ước mơ của họ. 

Vì vậy chúng tôi đang chuẩn bị choChi
ến Dịch Bánh Chưng cho Người nghèo
& Khuyết tật vào ngày áp tết QuýTỵ, vậ
y kính xin quý vị ân nhân giúp đỡ. 

Thay vì bánh chưng, chúng tôi sẽ mua g
ạo cứu đói cho dân nghèo ăn tết. 
- 1Tấn gạo = 10 triệu VND 
- 5 tấn x 10 = 50 triệu VND 

Nếu có được 5000 kg: 500 hộ nghèo, thì mỗi hộ cũng chỉ được 10kg gạo ăn 
tết. 

Kính thưa quý ân nhân! khi ta chuẩn bị mùa xuân cho ta và cho những người 
chung quanh bằng chất liệu cảm thông. Cảm thông là cảm nhận được nỗi đau 
của người cũng có thể là nỗi đau của mình, nỗi khó khăn hoặc bất hạnh của 
người cũng có thể là nỗi khó khăn và bất hạnh của mình, sự cảm thông làm 
cho đời sống của ta sung mãn, để mùa xuân của trời đất làm phong phú cho 
đời sống của ta. 

Xin Chúa của mùa xuân chúc lành và trả công vô cùng bội hậu cho quý vị. 
Mọi chiếc bánh xin gửi về: 
Linh mục Trần Xuân Nhàn, 
Nhà thờ Lộc Mỹ, xã Nghi Quang, 
Huyện Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam. 
Điện thoại: 0913092476 
Tai Khoản : Vietcombank – Vinh Branch 
Số tài khoản: VND 010.100.00.17884 
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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 
Nam Phong, Nam Trực, Nam Định 
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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 (10/1/2013) 
_ Cầu bằng an 
_ Dâng hương kính nhớ tổ tiên 
_ Hái Lộc Lời Chúa 
Cộng Đoàn Mừng Xuân Quý Tỵ: Mùng Bẩy Tết (17/1/2013) 
_ 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. 

 

Giỗ giáp năm cụ ông Inhaxio Vũ Long Mão: cầu nguyện tại gia 

Thời gian: 4:00 pm ngày Chủ Nhật 27/01/2013 

Địa chỉ: 34514 Simpson Rd. Winchester, CA, 92596  

Anh chị Thu-Oanh trân trọng kính mời. 

Điện thoại liên hệ: Cô Oanh chủ tịch: 951.375.6687 
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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 

 
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 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Năm Đức Tin: Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bí tích Thánh Thể 

Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Các bí tích mà Chúa Kitô đã thiết lập và ban cho Giáo Hội cử hành, đều rất 
quan trọng và cần thiết cho mục đích cứu độ con người nhờ công nghiệp 
của Chúa Cứu Thế Giêsu. Do đó, mọi tín hữu trong Giáo Hội đều được kêu 
gọi năng lãnh nhận các bí tích tối quan trọng là Thánh Thể và Hòa giải sau 
khi đã được tái sinh qua Phép Rửa và củng cố đức tin qua Bí tích Thêm sức. 
Nhưng muốn sống sung mãn và lớn lên trong đức tin thì phải siêng năng 
chạy đến với Bí tích Thánh Thể là phương thế hữu hiệu nhất để giúp trở nên 
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thánh thiện nhờ được tham dự vào đời sống thần linh của Chúa Ba Ngôi mỗi 
khi được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô qua Bí tích Thánh Thể cử hành 
trong khuôn khổ Thánh lễ Tạ Ơn. 

Thật vậy, có thể nói: Bí tích Thánh Thể là bí tích ban ơn cứu độ quan trọng 
nhất mà Chúa Kitô đã trao cho Giáo Hội cử hành để tiếp tục công trình cứu 
độ nhân loại của Người cho đến ngày mãn thời gian. 
Nói được như vậy, là vì qua việc cử hành Bí Tích quan trọng này trong 
khuôn khổ Thánh lễ Tạ Ơn (Eucharist), Chúa Kitô lại thực sự hiện diện nơi 
các thừa tác viên con người là linh mục và giám mục để dâng lại Hy Tế cực 
trọng mà Người đã một lần dâng lên Chúa Cha trên thập giá năm xưa để xin 
ơn tha thứ cho toàn thể nhân loại đáng phải phạt vì tội lỗi. 
Hiến Chế Tin Lý Lumen Gentium của Đại Công Đồng Vaticanô II đã nói rõ 
về mục đích và ơn ích của Thánh lễ Tạ Ơn như sau: 
“Mỗi lần Hy tế thập giá được cử hành trên bàn thờ, nhờ đó “Chúa Kitô, 
Chiên vượt qua của chúng ta chịu hiến tế” (1Cr 5, 7), thì công cuộc cứu 
chuộc chúng ta được thực hiện.” (LG. số 3) 
Nghĩa là mỗi khi Thánh lễ tạ Ơn được cử hành ở bất cứ nơi nào trong Giáo 
Hội, thì Hy tế cứu chuộc của Chúa Kitô lại được diễn ra để xin ơn tha thứ 
cho chúng ta ngày nay cùng thể thức và mục đích mà Chúa Kitô đã một lần 
dâng Hy tế của Người trên thập giá xưa kia.Chỉ có sự khác biệt là xưa trên 
thập giá, chính Chúa Kitô – vừa là bàn thờ, vừa là linh mục và là của lễ- đã 
đích thân dâng Hy Tế của Người qua khổ nạn thập giá và máu Người đã đổ 
ra từ cạnh sườn và trong toàn thân từ đầu, mình và chân tay, vì bị đánh đập 
tàn nhẫn, bị đóng đanh và đầu đội mão gai. Chúa đã dâng tất cả sự đau khổ 
lớn lao đó và cả mạng sống của mình làm giá chuộc cho muôn người. Trên 
thập giá Người đã thực sự đổ máu và bị sát tế như Chiên Vượt qua để cho 
chúng ta được hưởng nhờ công ơn cứu chuộc vô giá của Người. 
Ngày nay, trên bàn thờ, Chúa dùng tay mà miệng của các thừa tác viên tư tế 
là linh mục và Giám mục để dâng lại cách bí nhiệm Hy Tế thập giá của 
Người cũng như diễn lại Bữa Tiệc ly để ban mình và máu Người làm của ăn 
và của uống cho chúng ta được nuôi dưỡng về mặt thiêng liêng và nhất là có 
hy vọng được sống đời đời với Chúa như Người đã phán hứa xưa kia: 
“Ai ăn thịt và uống máu Ta, thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy 
sống lại vào ngày sau hết.” (Ga 6,54) 
Chỉ có qua bí tích Thánh Thể cử hành trong Thánh Lễ Tạ Ơn mà chúng ta 
được dự bàn tiệc thánh để ăn uống Mình và Máu thánh Chúa hiện diện thực 
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sự (real presence) dưới hai hình Thánh Thể là bánh và rượu nho. 
Như thế, tham dự và cử hành bí tích Thánh Thể trong khuôn khổ Thánh lễ 
Tạ Ơn là việc vô cùng quan trọng trong đời sống của Giáo Hội và của mọi 
người tín hữu Chúa Kitô, vì đây chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh của tất 
cả đời sống Kitô giáo” (x. LG, số 11) như Giáo Hội dạy. 
Là nguồn mạch và là chóp đỉnh của đời sống Kitô giáo, vì chỉ qua Hy tế thập 
giá được cử hành trên bàn thờ ngày nay mà Thiên Chúa, Cha chúng ta, lại 
tuôn đổ muôn ơn thánh của Người cho chúng ta nhờ công nghiệp của Chúa 
Kitô với Hy tế một lần của Người trên thập giá và nay đang được tiếp tục 
dâng lại trên bàn thời qua tác vụ của Giáo Hội. Chính nhờ Hy tế cực trọng 
này mà con người được giao hòa lại với Thiên Chúa và có hy vọng được cứu 
rỗi để vào Nước Trời hưởng Thánh Nhan Chúa là nguồn vui và hạnh phúc 
bất tận. Và cũng chỉ nhờ có Hy tế thập giá mà mọi ơn ích của các bí tích 
khác được kiện toàn và thêm phong phú. 
Cụ thể, sau khi được tái sinh qua bí tích Rửa tội, trẻ em hay người lớn không 
thể lớn lên trong đức tin và thân tình với Chúa nếu không được bồi dưỡng 
bởi ơn đặc biệt của phép Thánh Thể nhờ lãnh nhận Mình Máu Chúa Kitô 
hiện diện cách trọn vẹn nhưng bí nhiệm trong bánh và rượu nho. 
Nói khác đi, không có việc đạo đức hay cử hành phụng vụ nào quan trọng và 
có giá trị về mặt thiêng liêng hơn Thánh lễ Tạ ơn, vì qua Bí tích cao trọng 
này, Giáo Hội tưởng niệm và cử hành Bữa ăn sau hết và Hy Tế thập giá của 
Chúa Kitô với Nhóm Mười Hai Tông Đồ trong đêm Người bị nộp, vì Giuđa 
phản bội. Trong bữa ăn cuối cùng này, “Chúa Cứu Thế đã lập hy lễ Thánh 
Thể của Mình và Máu Người để lưu truyền vạn đại lễ hy sinh thập giá của 
Người đến muôn đời, cho tới khi Người đến, và cũng là để trao lại cho Giáo 
Hội là Hiền thê yêu quí của Người bí tích của tình yêu, dấu chỉ của hiệp 
nhất, sợi dây liên kết của đức ái. Với Bữa tiệc Vượt qua, trong đó Chúa Kitô 
được ban làm lương thực, linh hồn ta được đổ tràn đầy ân sủng là bảo chứng 
cho vinh quang mai sau đã được ban cho chúng ta. (x. SGLGHCG số 1323) 
Trong Thánh Lễ Tạ Ơn, Giáo Hội hiệp cùng Chúa Kitô dâng lời chúc tụng tạ 
ơn Thiên Chúa Cha về hồng ơn cứu chuộc con người nhờ Chúa Kitô, Đấng 
đã thực sự đổ máu trên thập giá để “lập Giao Ước mới ”, có giá trị cứu 
chuộc vượt trên hết mọi giao ước cũ. 
Có giá trị cứu rỗi hơn, vì với Giao Ước mới, Chúa Kitô được ví như Chiên 
vượt qua bị sát tế để cho muôn người được cứu độ như tác giả Sách Khải 
Huyền đã viết : 
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“Ngài xứng đáng lãnh nhận cuốn sách 
Và mở ấn niêm phong 
Vì Ngài đã bị giết 
Và đã lấy máu đào 
Chuộc về cho Thiên Chúa 
Muôn người thuộc mọi chi tộc và ngôn ngữ 
Thuộc mọi nước mọi dân.” (x. Kh 5, 9) 
Như thế, chính nhờ Hy Tế thập giá qua đó Chúa Kitô bị sát tế như chiên bị 
giết làm tế vật trong phụng vụ thời Cựu Ước, mà nhân loại được thứ tha mọi 
tội lỗi cho đến ngày nay và còn mãi về sau cho đến khi mãn thời gian.Nói rõ 
hơn, cử hành bí tích Thánh Thể trong Thánh Lễ Tạ Ơn là diễn lại Hy tế đền 
tội của Chúa Kitô để những ai tin và sống theo đường lối của Chúa sẽ được 
ơn cứu độ nhờ Người đã một lần đổ máu ra trên thập giá cho muôn người 
được cứu độ. 
Do đó, khi tham dự hay cử hành Thánh lễ Tạ Ơn là tham dự trước hết vào 
Bữa Ăn mà Chúa Kitô tiếp tục khoản đãi với thực phẩm hảo hạng là chính 
mình và máu Người hiện diện thực sự nhưng bí tích dưới hai hình bánh và 
rượu nho. Đây chính là thần lương nuôi dưỡng và bổ sức cho ta trong cuộc 
lữ hành tiến về quê Trời. 
Mặt khác khi tham dự và dâng Thánh lễ, chúng ta cũng được nghe lời Chúa, 
là lời ban sự sống và cũng là của ăn thiêng liêng cần thiết cho ta lớn lên 
trong đức tin, đức cậy và đức mến. 
Quan trọng hơn nữa là chúng ta được hiệp nhất với Chúa Kitô trong mục 
đích dâng lại Hy tế cực trọng của Người lên Chúa Cha để xin ơn tha thứ cho 
chúng ta và cho mọi người còn sống hay đã qua đời. Chỉ có sự khác biệt là 
xưa trên thập giá Chúa Kitô đã thực sự đổ máu mình ra, nhưng nay trên bàn 
thờ Chúa đổ máu cách bí nhiệm nhưng cùng mục đích là để ban ơn cứu 
chuộc cho chúng ta mỗi khi chúng ta sốt sắng tham dự và sạch tội trọng để 
xứng đáng lãnh nhận Mình Máu thánh Chúa trong phần hiệp lễ 
(commUNI0N). Về điểm này, Giáo lý và giáo luật của Giáo Hội dạy rằng: 
 
“Ai muốn rước lấy Chúa Kitô trong phần hiệp lễ Thánh Thể, thì phải ở trong 
tình trạng có ân sủng. Nếu ai biết mình đã phạm tội trọng, thì không làm lễ 
và rước lễ, nếu không nhận được ơn tha thứ trước đó qua bí tích hòa giải 
(sám hối)” (x SGLGHCG số 1415,giáo luật số 916) 
Được kết hợp với Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể là được tham dự ngay 
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từ đời này vào đời sống thần linh của Thiên Chúa Ba Ngôi, vì ở đâu có Chúa 
Con thì ở đó có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Như thế, thật hạnh phúc 
biết bao cho chúng ta được thông phần sự sống của Thiên Chúa mỗi khi ta 
tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn với tư cách là tín hữu hay cử hành với tư cách là 
tư tế (linh mục và Giám mục). Thánh Lễ Tạ Ơn quả thật là đỉnh cao của đời 
sống Kitô giáo vì không còn phương thế nào có giá trị cứu rỗi cao hơn nữa, 
cũng như cho ta được lãnh nhận ơn Chúa dồi dào hơn nữa. 
Trong Bữa ăn sau cùng, Chúa Cứu Thế Giêsu không những đã lập Phép 
Thánh Thể và Chức Linh mục thừa tác (Ministerial priesthood) để “anh em 
làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy”(Lc 22, 19) mà còn lập Giao Ước mới 
ký kết bằng chính máu của Người đổ ra ngày hôm sau trên thập giá. Chúa đã 
loan báo Giao Ước mới này khi Người trao chén máu thánh cho các Tông 
Đồ hiện diện và nói: “anh em hãy lãnh nhận mà uống vì này là chén máu 
Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho anh em và nhiều người 
được tha tội…” (1 Cr 11, 25; Lc 22, 20). 
Như thế Bữa ăn cuối cùng của Chúa cũng liên kết mật thiết với Hy Tế thập 
giá vì đã loan báo trước việc Chúa đổ máu trên thập giá ngày hôm sau để 
hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại mà Chúa Cha đã trao phó cho 
Người. Ngày nay, trên bàn thờ, mỗi khi Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành, 
Chúa Kitô cũng đổ máu cách bí nhiệm, như Chiên Vượt qua bị sát tế để 
“nhờ đó công cuộc cứu chuộc chúng ta được thực hiện. (x LG số 11). Nghĩa 
là khi tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn hay cử hành bí tích Thánh Thể, chúng ta 
được tham dự Bữa Ăn của Chúa và cùng với Chúa dâng mọi đau khổ, sướng 
vui của mỗi người chúng ta hiệp thông với khổ nạn của Chúa Kitô dâng lên 
Chúa Cha đễ xin Người tha thứ mọi tội lỗi cho ta được ơn cứu chuộc là mục 
đích của Hy tế thập giá xưa và nay. 
Đây cũng là phương cách thi hành chức vụ tư tế thông thường của người 
giáo dân (common Priesrhood of the Laity) hiệp thông với hàng tư tế thừa 
tác hay phẩm trật (hierarchical or ministerial Sacerdos) trong việc cử hành 
và tham dự Thánh lễ Tạ Ơn. 
Sau nữa, nhờ việc cử hành Thánh Lễ, “chúng ta được kết hợp với Phụng vụ 
trên trời và được thấy trước sự sống vĩnh cữu sẽ diễn ra khi Thiên Chúa sẽ là 
mọi sự trong mọi người.” như Thánh Phaolô đã dạy. (1 Cor 15, 28) (x 
SGLGHCG số 1326) 
 
Tóm lại, Bí tích Thánh Thể là phương thế hữu hiệu nhất cho ta được hưởng 



 20

nhờ công ơn cứu chuộc của Chúa Kitô vì được kết hợp mật thiết với Người 
ngay từ trong cuộc sống ở đời này trước khi được chiêm ngưỡng Chúa trên 
Nước Trời mai sau. Do đó, mọi tín hữu được mời gọi siêng năng chạy đến 
với Chúa trong bí tích cao trọng này đặc biệt trong năm Đức Tin đang được 
mở ra trong toàn Giáo Hội, vì đây cũng là cách sống đức tin cụ thể và sống 
động nhất của mọi tín hữu Chúa Kitô trong hoàn cảnh thế giới tục hóa, phi 
luân ngày nay. 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG  
NGHĨA TRANG HÀI NHI “MỘT KHÔNG HAI” Ở NAM BỘ 

Sau khi nhặt xác thai nhi về, họ đưa vào những hũ thủy tinh rồi chất trong tủ đá. 
Cứ đến cuối tháng lại có hàng trăm người xa lạ đến nhận làm cha mẹ của các 
em rồi tiễn đưa các em ra nghĩa trang, chính thức về với thế giới bên kia. Câu 
chuyện tưởng như đơn giản nhưng thực ra nó đã làm cho bao người ý thức được 
sự sống đáng quý nhất trên đời, rằng phá bỏ một mầm sống là bỏ một sinh linh 
bé nhỏ, có tội với xã hội… 

Có một nghĩa trang như thế !  

Ở thời điểm kinh tế khó khăn, người ta phải làm việc chật vật để mưu sinh cuộc 
sống, chạy đua với thời gian để làm sao kiếm được nhiều tiền nhất. Nhưng vẫn 
có một ít người họ lại nghĩ cách khác. Họ cho rằng tiền bạc không làm nên hạnh 
phúc, mà đó chính là lòng yêu thương đồng loại, đó là sự sẻ chia. Họ lao mình 
vào những công việc mà nhiều người cho là khùng, là điên đó là nghề… thu nhặt 
hài nhi. Và sau rất nhiều trăn trở những con người này đã thành lập một nghĩa 
trang dành riêng cho hài nhi. 

Sau khi thành lập Nghĩa Trang Hài Nhi, người dân Đồng Nai bàn tán xôn xao về 
sự kiện kỳ lạ này. Bởi thời buổi này, sống ở thành phố tấc đất tấc vàng, ngay giữa 
thành phố đắt đỏ của vùng Đông Nam Bộ mà xây nghĩa trang thì hết chuyện nói. 
Thế mà vẫn có người hiến đất cho xây nghĩa trang. Khi tới giáo xứ Tây Hải, 
phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, quả không sai như người 
dân tả.  

Trước mắt chúng tôi xuất hiện một phần đất rộng gần 100 mét vuông xây những 
ô nhỏ, bên trong cỏ mọc um tùm xen giữa những hàng ghế đá. Hỏi ra, chúng tôi 
biết rằng, đây là phần đất mà những người dân Đồng Nai hiến tặng để dành cho 
những sinh linh xấu số. Mô hình nghĩa trang hai bàn tay nằm cạnh nhau cũng 
chính là ý tưởng của Linh Mục Nguyễn Văn Tịch, 41 tuổi ở Giáo Xứ Tây Hải.  
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Linh Mục Tịch chia sẻ: “Ban đầu, chúng tôi mới lên kế hoạch làm nghĩa trang 
cho những hài nhi nhưng vẫn lo lo, vì đã có nhiều nơi làm đã thất bại, chúng tôi 
thấy vậy cũng nghĩ không biết mình có làm nổi không, vì công việc này đòi hỏi 
phải có nhiều người hưởng ứng, chúng tôi muốn làm nó thật ý nghĩa, coi các em 
như là những người thân thích, ruột thịt.  

Sau khi có kế hoạch, đã có nhiều người dân đến gửi lại những hài nhi sau khi lỡ 
bỏ con mình. Họ kể cho chúng tôi về những hoàn cảnh éo le khi phải dứt bỏ đứa 
con. Hình nghĩa trang được xây những ngón tay cũng cho biết rằng các em về 
được nghĩa trang chính là nhờ những bàn tay chăm chút từ những cô chú trong 
Giáo Dân, và nó có ý nghĩa đặc biệt nữa là các em luôn có bàn tay của Chúa che 
chở, mặc cho các em bị cha mẹ bỏ rơi”. 

Không chờ đợi người dân đến gửi hài nhi mà hằng ngày, Linh Mục Tịch đến trực 
tiếp những phòng khám tư để xin bác sĩ những xác hài nhi rồi đựng vào những lọ 
thủy tinh cất vào trong tủ đá, chờ cuối tháng sẽ làm lễ cho các em về nơi chín suối. 
Mỗi tháng có khoảng gần 200 hài nhi được làm Lễ Thánh.  

Nói về việc đối tượng được làm lễ thánh thai nhi, Linh Mục Tịch cho biết: “Chúng 
tôi không phân biệt người có đạo hay không có đạo, người giàu hay người nghèo, 
chúng tôi nhặt những hài nhi này về để tìm cho các em một nơi yên nghỉ ấm cúng, 
suy cho cùng các em tuy chưa hình thành người nhưng cũng chính là những sinh 
linh bé nhỏ. Chỉ vì kém may mắn nên cha mẹ các em phải dứt bỏ vì cuộc sống quá 
khó khăn.  

Đến hẹn lại lên, cứ Chúa Nhật cuối tháng là chúng tôi làm Thánh Lễ cho thai nhi. 
Tại đây, chúng tôi cầu nguyện cho các em như những 
linh hồn người. Sau Lễ, chúng tôi sẽ cho những người 
nhận các em là cha là mẹ. Khoảng 4 giờ chiều là những 
bậc cha mẹ này sẽ cầm trên tay một hài nhi cùng ngọn 
nến đưa ra nghĩa trang. Nói chung, Thánh Lễ chúng tôi 
làm rất trang nghiêm, có chứng kiến tận mắt mới thấy 
được rằng cảnh tượng rất thương tâm khi các sinh linh 
bé nhỏ rời Nhà Thờ để về thế giới bên kia”. 

Những việc làm này được Linh Mục Tịch cho là có ý nghĩa: “Thứ nhất tạo cho 
các em một nơi an nghỉ ấm áp, dù sao các em cũng là sinh linh bé nhỏ kém may 
mắn. Thứ hai là tạo điều kiện để chia sẻ với những bậc sinh thành rằng hãy an 
tâm vì con họ đã có một chốn bình yên. Và cuối cùng, chúng tôi muốn nhắn nhủ 
với lớp trẻ rằng hãy xây dựng tình yêu bền vững, sống có ích cho bản thân và xã 
hội. Nhất là phải có ý thức được rằng phải có trách nhiệm chính tình yêu của 
mình, không được bỏ thai để rồi sau này phải hối hận. Việc làm của chúng tôi 
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cũng chính là xoa dịu bớt những chấn thương tâm lý cho họ sau khi bỏ thai”. 

Nơi sự sống được nâng niu  

Chúng tôi không khỏi ngạc nhiên khi biết rằng chính những con người giản dị lại 
làm được những việc làm hết sức ý nghĩa. Anh Vinh năm nay 48 tuổi là Giáo 
Dân trong khu vực phường Hố Nai cho biết, những người không hiểu và cảm 
thông thì cho rằng những người bỏ thai là do lối sống sa đọa, ăn chơi quá nên 
mới vậy chứ những người có trách nhiệm làm cha làm mẹ thì họ không nỡ bỏ 
con mình. Nhưng theo anh Vinh, mình có nghe tâm sự chia sẻ về những hoàn 
cảnh khác nhau mình mới thấy mỗi người lại có mỗi hoàn cảnh rất thương tâm.  

Anh kể: “Công việc của tôi là cùng cha Tịch đến những phòng khám nhặt hài nhi, 
tôi từng chứng kiến một trường hợp hết sức hi hữu. Cô gái tên H. là công nhân 
công ty trên thành phố Biên Hòa, từng yêu nhau say đắm với anh chàng họ Sở, thế 
rồi khi lỡ có thai, anh chàng kia biến mất. Cô biết mình không thể nuôi con một 
mình trong khi đồng lương ít ỏi, người ốm yếu lại phải gửi tiền về quê nuôi mẹ 
già, đành chọn giải pháp bỏ thai sau nhiều ngày khóc lóc thảm thiết, bởi không 
còn sự lựa chọn nào khác.  

Ban đầu cô tính sẽ đẻ con nhưng lại sợ mang tiếng ở quê, hơn nữa tiền lương ba 
cọc ba đồng lại nuôi mẹ, nếu có bầu rồi nghỉ làm thì ai nuôi mẹ đây. Ba mất sớm 
cô được mẹ nuôi từ nhỏ, nay cô chưa làm gì cho mẹ ai lại đi bỏ mẹ được. Thế là 
quyết định cuối cùng cô đành bỏ con. Tôi thấy nhiều người bế tắc lắm. Nếu chịu 
lắng nghe và hiểu họ, lúc này mình mới có động lực giúp đỡ người khác”. 

Bên cạnh nghĩa trang hài nhi là một dãy nhà cấp 4 khang trang sạch sẽ, hay còn gọi 
nhà tạm lánh, do những Giáo Dân ở đây tài trợ. Nơi đây được những bà mẹ đơn 
thân gọi là thiên đường cho mình để nghỉ ngơi và dưỡng sanh. Tại đây, những bà 
mẹ không nơi nương tựa sẽ được ở lại sống và nuôi em bé.  

Chị Canh, 19 tuổi, người mang bầu 8 tháng chuẩn bị thời kỳ sinh em bé cho biết: 
“Nơi đây, em được mọi người coi như người thân thích ruột thịt. Em từng có một 
mối tình đẹp, trong một lần đi chơi, em đã không kiềm chế được bản thân dẫn tới 
có bầu. Về nhà, ba mẹ la rầy, rồi họ sợ xấu hổ vì con không chồng mà chửa, em 
xin vào tạm lánh ở đây chờ sinh em bé xong rồi kiếm việc làm nuôi con.  

Còn anh ấy biết tin em có bầu liền bỏ đi biền biệt. Em buồn và khóc nhiều lắm 
khi đã trao thân gửi phận vào nhầm người. Giờ hối hận thì đã muộn màng. Ban 
đầu em định bỏ thai, nhưng làm vậy em thấy tàn nhẫn lắm. Đang lang thang đi 
xin việc làm thì một chị người quen gặp và chỉ cho em chỗ này. Vào đây em 
được ở miễn phí. Còn việc làm thì em và các chị ở đây nhận nhặt hành, bóc hành 
thuê để có chút tiền trang trải. Âu cùng là số em còn may mắn được có cơ hội 
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sinh con”. 

Chị Căn, 49 tuổi, một thành viên chủ chốt của nhóm người thiện nguyện nhặt hài 
nhi và quản lý nhà tạm lánh cho hay: “Trước đây nhiều người phản đối, họ sợ 
chúng tôi làm không khả thi, còn bây giờ việc làm này đã được nhiều người ủng 
hộ, chính quyền địa phương cũng đồng thuận và thừa nhận một việc làm tốt. 
Nhiều chị em phụ nữ họ kém may mắn nên mình cần phải giúp đỡ họ.  

Hồi đầu, tôi tham gia làm việc này người nhà tôi phản đối nhiều lắm, nhưng tôi 
đã giải thích nhiều lần cho người nhà nghe và họ thông cảm cho tôi. Làm việc 
này ngốn nhiều thời gian lắm, ai gọi điện cho tôi ở đâu có hài nhi là tôi chạy đến 
nhặt về ngay. Những lúc đầu tôi lúng túng lắm, vì vừa là người mẹ người vợ lo 
việc tề gia nội trợ trong gia đình đã nản lắm rồi, kèm theo đó lại buôn bán ở tiệm 
tạp hóa nữa thì vất vả hơn nhiều”.  

Do nhận làm công việc nhặt hài nhi, quản lý nhà tạm lánh rất căng thẳng nên ban 
đầu, chị Căn tính nghỉ việc này đi để dành thời gian cho gia đình vì ai cũng nói 
làm việc này không được gì lại cực khổ, lại bị cho là khùng điên. Nhưng rồi làm 
quen việc chị Căn lại không nỡ bỏ. 

Từ khi Nghĩa trang Bàn tay này thành lập, đến nay có khoảng 2.000 hài nhi được 
chôn xuống đầy trong khuôn viên. Chị Nguyễn Thu Cúc, người đến viếng mộ 
các em, tâm sự: “Thấy các em có chốn an nghỉ, chúng tôi cũng thầm chúc các em 
ở thế giới bên kia được bình an. Cứ chủ nhật cuối tháng, chúng tôi đến tham gia 
lễ thánh thai nhi và đưa các em về. Thật ý nghĩa khi chúng ta biết chia sẻ cùng 
những mảnh đời kém may mắn”. 

 
 
  

 
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 

 
 


