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TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII 
 Mt 25, 1-13 

"Kia chàng rể đến, hãy ra đón người". 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh 
Matthêu. 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ dụ ngôn này: "Nước trời giống như 
mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể. 
Trong số đó có năm cô khờ dại và năm 
cô khôn ngoan. Năm cô khờ dại mang 
đèn mà không đem dầu theo; còn những 
cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu 
đầy bình. Vì chàng rể đến chậm, nên các 
cô đều thiếp đi và ngủ cả. 

"Nửa đêm có tiếng hô to: Kìa chàng rể 
đến, hãy ra đón người. Bấy giờ các trinh 
nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình. 
Những cô khờ dại nói với các cô khôn 
ngoan rằng: 'Các chị cho chúng em chút 
dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả'. Các 
cô khôn ngoan đáp lại rằng: 'E không đủ 
cho chúng em và các chị, các chị ra hàng 
mà mua thì hơn'. Song khi họ đang đi 
mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã 
sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc 
cưới, và cửa đóng lại.  
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(Tiếp theo trang 1) 

Những trinh nữ đã sẵn sàng thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa 
đóng lại. Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói:   
'Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi'. Nhưng Người đáp lại: 'Ta bảo thật 
các ngươi, ta không biết các ngươi'. " 
Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
TRONG NIỀM HY VỌNG      Lm Augustine S.J 

Cô gái người Ðức, tên là Johanna, tạ thế một cách bình thản lạ thường vào 
ngày 9 tháng 2 năm 1980 khi vừa tròn 24 tuổi, giữa lúc cuộc đời còn tràn 
đầy sức sống. Trước lúc từ trần, cô đã để lại những dòng chữ thật tuyệt vời 
trong quyển nhật ký của mình  
"Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến 
Người." (Rm 8,28) 
"Cách đây một năm, lúc đó tôi vừa phải dọn bài thi y khoa khá quan trọng, 
vừa cùng các bạn sửa soạn cho ra một tờ báo trẻ. Tôi cảm thấy mệt mỏi 
nên đã đi khám bệnh và phải trải qua nhiều cuộc xét nghiệm. Sau lần siêu 
âm đầu tiên, tôi biết chắc mình đã mắc một chứng bệnh khá trầm trọng. 
Tôi cảm thấy bất lực. Mọi việc tôi làm trở thành vô dụng và không còn gì 
đáng kể nữa. Mới được 22 tuổi, không nghĩ mình có thể chết trẻ như vậy 
được, Tất cả con người tôi nổi dậy chống lại viễn cảnh đen tối ấy.  
Ngày hôm sau bác sĩ đến cho biết tôi mắc bệnh Hodgkin, một chứng bệnh 
gây sưng lá lách, gan và thận. Tôi không cầm được nước mắt vì biết đó là 
một căn bệnh nan y. Nhưng ngay lúc đó tôi nhớ đến lời của thánh Phaolô: 
"Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích lợi cho những ai yêu mến Người" 
(Rm 8,28). Tôi cũng nghĩ đến Chúa Giêsu lúc Ngài phải vác thánh giá và 
xin vâng theo thánh ý Chúa Cha, tâm hồn tôi tràn ngập bình an.  
Nhiều khi vừa học bài tôi vừa nghĩ: "Nhưng Chúa Giêsu sẽ hỏi mình điều 
gì trong kỳ thi cuối cùng? Ta đói và con đã cho ta ăn... Ðiều này đã giúp 
tôi không chú trọng vào chuyện thi cử, nhưng vào chuyện yêu thương 
người khác, sửa soạn một bữa điểm tâm chẳng hạn, hay làm bất cứ việc 
nhỏ nhặt nào với tình thương yêu. 
Cô Johanna cầm đèn sáng đi đón chàng rể: 
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"Tôi cố gắng biến đổi tất cả trong tình yêu"  
Có lúc tôi muốn bỏ hẳn việc học hành vì có thể tôi sẽ chẳng bao giờ có dịp 
hành nghề. Nhưng tôi đã xua đuổi ý nghĩ này ngay, vì thánh ý của Chúa rất 
rõ với tôi trong phút hiện tại: tôi phải tiếp tục học. Học mà không cần nghĩ 
đến đậu hay rớt. Cứ thế tôi sửa soạn mỗi ngày cho cái chết của tôi: Vâng 
theo thánh ý Chúa, chẳng ai tự dưng mà nên thánh. Tôi cố gắng biến đổi 
tất cả trong tình yêu: việc học, cách cư xử với người khác, mọi chuyện lặt 
vặt, vì tôi không thể làm những việc lớn. 
Tôi sẵn sàng đón nhận mọi sự, nhưng trước hết, tôi mong chờ tình thương 
yêu của Chúa như một chút mùi vị của Thiên Ðàng được nếm trước..."      
Những dòng chữ trên đây của cô Johanna phần nào giúp ta dễ lãnh hội nội 
dung của bài Tin Mừng hôm nay, nhất là tinh thần sẵn sàng đón Chúa của 
người Kitô hữu.  
Có một điều chắc chắn đó là ai cũng phải đối diện với cái chết một lần, 
nhưng điều này xảy ra vào lúc nào thì không ai lường trước được cả. Ðối 
diện với sự thật này, con người có những thái độ khác nhau. Có người thì 
sợ hãi đến nỗi tìm cách chối bỏ, coi như không có cái chết, bằng việc lao 
vào những thú vui xác thịt, thế trần... Nhưng cũng có người bình thản đón 
nhận cái chết y như ý Chúa muốn.  
Niềm tin Kitô cho ta biết ý nghĩa của sự chết, đó chính là lúc Ðức Kitô trở 
lại để đem ta về với Ngài, để Ngài ở đâu thì ta cũng sẽ ở đó cùng Ngài (x. 
Ga 14,3). Ðó cũng là lúc Ngài cất khỏi lòng ta mọi buồn phiền lo lắng và 
ban cho ta niềm vui trọn vẹn (x.Ga 16,22). 
Việc đón chờ Ðức Kitô của người Kitô hữu, được sánh với việc các cô 
trinh nữ cầm đèn sáng đi đón chàng rể trong dịp lễ cưới. Các cô là những 
người được tuyển chọn và được mời vào hưởng niềm vui của bàn tiệc. Như 
các cô trinh nữ trong dụ ngôn, người Kitô hữu cũng được tuyển chọn bởi 
Cha (x.Ga 17,6) và bởi Ðức Giêsu: "Không phải anh em đã chọn Thầy, 
nhưng chính Thầy đã chọn anh em" (Ga 15,16). Ðáp lại điều "được tuyển 
chọn", các cô trinh nữ phải chăm lo chu toàn bổn phận được trao phó cho 
mình, đó là sửa soạn dầu đèn cho chu đáo. Cũng vậy, người Kitô hữu đáp 
lại tình yêu Chúa dành cho mình, qua việc Ngài tuyển chọn mình, bằng nỗ 
lực chu toàn bổn phận của người môn đệ đi theo Ðức Kitô.  
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Ðức Kitô hằng vâng theo thánh ý Cha, bất chấp những đau khổ và cái chết 
mà Ngài phải nếm chịu, trải qua. Bước theo Ngài, người Kitô hữu cũng 
không ngần ngại trải qua nhiều đau khổ để học thưa tiếng xin vâng ý Cha 
như Ngài (x.Dt 5,8). Chỉ có những cô trinh nữ chu toàn bổn phận chăm lo 
đèn dầu đầy đủ mới được hưởng niềm vui của bàn tiệc cưới. Cũng vậy, chỉ 
có những Kitô hữu nào sống trọn tinh thần xin vâng ý Chúa như Thầy của 
mình mới được vui hưởng chính hạnh phúc Thiên Ðàng của Thầy (x. Ga 
17,13).  
Khi Thiên Chúa tuyển chọn một ai, Ngài không đòi người đó phải làm 
những điều lớn lao vượt sức mình; ngược lại, Ngài mời họ làm những công 
việc bổn phận bé nhỏ bằng một tình yêu vĩ đại. Làm việc vì yêu mến là 
cách thế tuyệt hảo của sự đáp trả trước sự kiện được tuyển chọn vì yêu. 
Người Kitô hữu biết chắc rằng, Ðức Kitô đang đợi chờ mình ở cuối đường 
đời, tựa như chàng rể sẽ có lúc gặp gỡ những cô trinh nữ đang cầm đèn 
cháy sáng, để chính Ngài ngỏ lời cùng họ: "Hỡi kẻ được Cha ta chúc phúc, 
hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo 
thiên lập địa..." (Mt 25,34). Hạnh phúc thay cho những ai đã không ngừng 
sống đời yêu mến, luôn thưa tiếng xin vâng ý Chúa! Họ quả thực là những 
cô trinh nữ khôn ngoan: luôn chăm lo cho bình dầu tình yêu hằng ở mức dư 
tràn, để lòng mình hằng hướng về việc đón chờ Chúa Kitô trở lại.  
Giáo Hội nhắc nhở các Kitô hữu: 
Quê hương chúng ta ở trên trời (x. Pl 3,20)  
Chúng ta đang sống trong những tuần lễ cuối năm phụng vụ. Khi sử dụng 
đoạn Mt 25,1-13 làm bài đọc Tin Mừng của Chúa Nhật 32 Thường Niên 
này, Giáo Hội muốn nhắc lại cho chúng ta đích điểm của đời mình là vui 
hưởng hạnh phúc Quê Trời. Như bao con người khác, người Kitô hữu 
chúng ta cũng có một lần giã biệt cõi đời. Thế nhưng đó không phải là điều 
kinh hoàng khiến ta hoảng sợ. Ngược lại, đó là ngày vui mừng khôn tả, 
ngày ta được trọn vẹn đi vào kết hiệp với Chúa. Thái độ của người Kitô 
hữu đứng trước cái chết phải là thái độ thanh thản, tin yêu và đợi chờ. Ðức 
Kitô chắc chắn sẽ trở lại để gặp gỡ mỗi người chúng ta trong giờ chết của 
mình. Vậy chúng ta cần nỗ lực chờ đợi Ngài với đôi tay luôn cầm đèn cháy 
sáng, đó chính là việc luôn chu toàn thánh ý Chúa bằng một tình yêu trổi 
vượt.  Như cô Johanna, cũng có lúc ta thấy 
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mình ham sống và sợ chết, nhất là khi đời ta còn trẻ, việc ta còn nhiều... Cô 
Johanna đã biết nhìn lên Ðức Giêsu để học với Ngài thái độ vâng phục kế 
hoạch nhiệm mầu mà Chúa muốn dành cho cô. Cô cũng sẵn sàng để cho 
Lời Chúa dìu dắt mình đi, giữa lúc bản thân mình gần như bất lực. Cô đã 
tìm thấy sự bình an đích thực khi buông mình cho thánh ý Chúa, một sự 
bình an do chính Ðức Kitô ban tặng (x. Ga 14,27). Cô đã cảm nhận hạnh 
phúc Thiên Ðàng ngay khi còn tại thế. Gương sống của cô Johanna cũng là 
lời mời gọi cụ thể của Chúa muốn ngỏ cùng ta là những môn đệ của Ngài: 
Hãy phó thác trọn vẹn đời ta cho Chúa, đó là cách duy nhất ta đáp lại tình 
yêu Ngài. Sự phó thác trọn vẹn này phải được cụ thể hoá qua cách sống 
trọn vẹn giây phút hiện tại của ta trong tình yêu. Lòng ta chắc chắn sẽ cảm 
nhận niềm vui náo nức của Thiên Ðàng ngay tại thế, khi ta hướng trọn về 
Ðức Kitô, tựa như các cô trinh nữ đã sẵn sàng dầu đèn để đón chờ chàng rể 
đến, bất chấp sự trễ muộn. 
Tình yêu Chúa nơi lòng ta cũng có thể bị tàn lụi khi ta không hâm nóng nó 
bằng những công việc phục vụ anh em mình. Cách tốt nhất để nuôi dưỡng 
tình yêu đó là sống tình yêu. Nhờ tình yêu mãnh liệt, người Kitô hữu can 
đảm sống đời mình từng ngày trong niềm hy vọng vui hưởng Nước Trời, 
đó là hạnh phúc bất tận mà Thiên Chúa hằng dọn sẵn cho những ai yêu 
mến Ngài.  
Một số câu hỏi gợi ý  
1. Có bao giờ bạn nghĩ về sự chết chưa? Bạn cảm thấy thế nào khi đứng 
trước sự ra đi của một ai đó là bạn bè thân quyến của mình?  
2. Câu chuyện về cô Johanna có nói cho bạn điều gì không? 

SỐNG ĐẠO 
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Hằng năm vào ngày 02. tháng Mười Một, Giáo Hội Công Giáo kêu gọi các 
tín hữu Chúa Kitô nhớ đến cầu nguyện cho những người đã qua đời. Đây là 
nếp sống đạo đức và hợp với nhu cầu văn hóa lòng nhớ ơn của nhân loại. 
Vì có gia đình nào, có ai mà không có người thân yêu đã ra đi về đời sau? 

1. Vậy đâu là ý nghĩa tâm tình tưởng nhớ này ? 

-Nhớ đến người thân yêu đã ra đi về đời sau là cung cách sống lòng biết ơn 
những gì họ đã làm cho ta khi trước. 

-Nhớ đến người đã quá vãng là sống lại những năm tháng ngày giờ, những 
biến cố kỷ niệm thăng trầm ngày xưa đã cùng chung sống trải qua với 
nhau. 

-Nhớ đến người đã khuất núi là muốn ôn lại những gì họ đã làm cùng nói 
viết nhắn gửi lại. 

-Nhớ đến người đã vĩnh biệt ra đi về thế giới bên kia là muốn suy tư về đời 
sống khi xưa của họ, cùng học hỏi kinh nghiệm hữu ích cho đời sống hôm 
nay, nhất là về phương diện đạo đức, công bình bác ái, hướng về tương lai 
cải cách đổi mới cách sống. 

-Nhớ đến người đã về nơi chín suối với lòng trắc ẩn thương mến, và lòng 
tin tưởng phó thác họ vào lòng nhân lành khoan dung của Đấng đã tạo 
dựng nên đời họ trong lời kinh cầu nguyện hòa lẫn với ngọn nến cháy sáng. 

2. Với người Công Giáo tâm tình lòng tưởng nhớ này có nguồn gốc từ 
đâu? 

Từ xa xưa con người đã có tập tục tưởng nhớ đến người qúa cố. Những tín 
hữu Công giáo còn để lại những kinh cầu nguyện cho người quá cố từ thế 
kỷ thứ 02. sau Chúa giáng sinh. Thánh lễ Misa cầu nguyện cho người quá 
cố là cung cách hữu hiệu nhất của việc đạo đức này. Theo giáo lý Công 
giáo trong mỗi Thánh lễ Misa, ơn cứu độ qua sự hy sinh chịu chết của 
Giêsu trên Thánh gía luôn hiện diện, cùng có gía trị mang đến cho các linh 
hồn được tha thứ tội lỗi khi xưa đã vấp phạm. Và nhờ thế cho họ tìm được 
sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Chúa. 

Người Công giáo vào ngày này không chỉ dọn dẹp trang hoàng nấm mồ 
người quá cố cho sạch sẽ gọn gàng, nhưng họ còn thắp ngọn nến trên đó. 
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Ngọn nến đó là hình ảnh ánh sáng cây nến Rửa tội người quá cố khi xưa đã 
lãnh nhận hằng soi chiếu trên phần mộ của cho họ. 

Vào thế kỷ thứ 7. Cha dòng Isidor thành Sevilla vào ngày lễ Đức Chúa 
Thánh Thần hiện xuống dâng thánh lễ Misa cầu nguyện cho những người 
quá cố. 

Năm 998 cha tu viện trưởng Odio của nhà Dòng thành Cluny bên Pháp đã 
ấn định ngày 02 tháng Mười Một hằng năm cầu cho các linh hồn trong tu 
viện. 

Tập tục này được lan truyền rộng rãi vào thế kỷ thứ 11. Nhưng ở thành 
Roma mãi đến năm 1311 lễ này mới được mừng. Đức thánh cha Benedictô 
14 năm 1748 cho phép dâng ba thánh lễ trong ngày này cầu nguyện cho 
người qua cố. 

3. Trong thánh lễ Misa ngày tưởng nhớ các linh hồn: 

- Xin nhớ đến linh hồn tổ tiên những bậc cha ông đã dấn thân hy sinh xây 
dựng quê hương đất nước từ ngàn xưa. 

- Xin nhớ đến với lòng yêu mến, kính trọng và biết ơn linh hồn Ông Bà, 
Cha Mẹ đã sinh thành, suốt dọc đời sống âm thầm hy sinh nuôi dậy xây 
dựng đời sống cho thế hệ con cháu. 

- Xin nhớ đến linh hồn vợ chồng con cháu, anh chị em trong gia đình đã ra 
đi về đời sau. Tình nghĩa con người với nhau là sợi dây vô hình luôn ghi 
khắc nối kết con người lại với nhau khi còn sống, cũng như lúc đã ra người 
thiên cổ. 

- Xin nhớ đến linh hồn các nạn nhân đã hy sinh trong chiến tranh, trên 
đường vượt biển tỵ nạn đi tìm tự do cho con đường sống. 

- Xin nhớ đến linh hồn những vị ân nhân đã sống làm ơn cho ta khi xưa. 
Họ là những người cúng ta biết đến, cũng như những người chúng ta không 
có cơ hội biết đến họ. Họ là những người đã dấn thân xả kỷ làm việc thiện, 
việc phúc lợi cho con người. 

- Xin nhớ đến linh hồn các bạn bè, người quen biết ngày xưa đã cùng 
chung sống, cùng học hành làm việc với nhau. 
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-Xin nhớ đến linh hồn những người đã qua đời trong các Cộng đoàn chúng 
ta. 

- Xin nhớ đến linh hồn những thầy cô giáo, những vị ân sư đã góp công 
khai tâm mở trí cho con người biết đọc, biết viết, biết cách suy nghĩ tìm tòi 
phát triển đời sống tinh thần, mà bây giờ họ đã theo quy luật thiên nhiên trở 
về lòng đất mẹ. 

- Xin nhớ đến linh hồn những vị Giám mục, những vị Linh mục, những Nữ 
Tu, những Thầy Dòng đã ngày đêm âm thầm sống đời hy sinh dấn thân cho 
tin mừng tình yêu nước Thiên Chúa trong khu vườn của Giáo Hội trên trần 
gian. 

- Xin nhớ đến linh hồn các thai nhi đã qua đời trước khi mở mắt chào đời. 

-Xin nhớ đến linh hồn những người đã qua đời mà bị rơi vào quên lãng . 

Suy nghĩ nhớ đến hay đứng trước nấm mồ người quá cố, câu hỏi về sự chết 
vang lên trong tâm trí: sự chết có ý nghĩa gì, tại sao con người đã ra đi về 
đời sau?... 

Steven Jobs, nhà thành lập sáng chế ra máy Vi tính Apple và sau này iPods, 
IPhones, IPads, qua đời hôm 05.10.2011, đã có suy tư về sự chết như sau: 

" Dẫu vậy sự chết là số phận của con người, mà tất cả chúng ta cùng 
chung phần tham dự vào. Không ai có thể thoát khỏi số phận này được. Đó 
là điều hiển nhiên, vì sự chết có thể là một phát minh tìm tòi tốt đẹp nhất 
cho đời sống. Sự chết là vị đại diện của đời sống trong tiến trình thay đổi. 
Nó dọn dẹp chỗ cũ, để chỗ cho điều mới được thành hình." 

Không ai biết sự chết như thế nào, ngoại trừ ra chỉ biết rằng các cơ quan 
trong thân thể không còn hoạt động nữa. Nhưng đức tin Công giáo nói cho 
chúng ta như lời Chúa Giêsu đã cho hay: " Ai nghe lời Thầy và tin vào 
Đấng đã sai Thầy, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi 
chết bước sang vào cõi sự sống" (Phúc âm Gioan 5, 24). 

Phải chăng theo suy nghĩ của Steven Jobs "sự chết có thể là một phát minh 
tìm tòi tốt đẹp nhất cho đời sống" chính là "sự sống đời đời, là từ sự chết 
bước sang vào cõi sự sống" như lời Chúa Giêsu đã nói cách đây hơn hai 
ngàn năm ? 
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Với niềm tin tưởng hy vọng đó, chúng ta cùng tưởng nhớ đến những người 
đã qúa cố. 

02.11. lễ tưởng nhớ các Linh hồn 
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Can đảm mạnh mẽ sống niềm tin và hy vọng nơi cuộc sống vĩnh cửu 
 
Khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã chết với 
lòng yêu thương trìu mến, chúng ta được mời gọi can đảm mạnh mẽ canh 
tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu, sống niềm hy vọng cao 
cả và làm chứng cho niềm hy vọng đó trước thế giới: đàng sau hiện tại 
không có sự hư vô, nhưng có cuôc sống vĩnh cửu. 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong buổi tiếp kiến 
chung 8.000 tín hữu hành hương tại đại thính đường Phaolô VI trong nội 
thành Vaticăng sáng thứ tư 2-11-2011. 

Nhân ngày lễ kính các Đẳng linh hồn, trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha đã 
gợi lên vài tư tưởng liên quan tới cái chết và cuộc sống mai sau. Ngài nói: 
Đối với kitô hữu cái chết được soi sáng bởi sự phục sinh của Chúa Kitô, và 
ngày lễ kính các đẳng linh hồn là dịp để họ canh tân niềm tin nơi cuộc sống 
vĩnh cửu. 

Trong các ngày của tháng 11 cầu nguyện cho các đẳng linh hồn, tín hữu có 
thói quen đến mghĩa trang viếng mộ các người thân và bạn bè để bầy tỏ 
lòng thương mến đối với họ, đễ cảm thấy họ vẫn còn gần gũi và qua đó nhớ 
lại một tín điều của Kinh Tin Kính: đó là trong sự hiệp thông của các thánh 
có một mối dây nối kết những người còn đang lữ hành trên trần gian này và 
biết bao nhiêu anh chị em đã đạt cuộc sống vĩnh cửu. 
Con người đã luôn luôn lo lắng cho các kẻ đã chết, và tìm cách cho họ một 
cuộc sống thứ hai qua sự chú ý, chăm nom và lòng thương mến. Trong một 
nghĩa nào đó, người ta muốn duy trì kinh nghiệm sống của họ, họ đã sống 
thế nào, đã yêu thích những gì, đã sợ hãi những gì, đã hy vọng những gì, đã 
ghét bỏ những gì, chúng ta có thể khám phá ra từ các ngôi mộ đầy các kỷ 
niệm ấy. Chúng như là một tấm gương phản ánh thế giới của những người 
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đã chết. 

Tại sao vậy? Bởi vì mặc dù cái chết thường là một đề tài cấm kỵ trong xã 
hội của chúng ta, và người ta thường liên tục cố ý lấy khỏi tâm trí chúng ta 
ý tưởng về cái chết, cái chết liên quan tới từng người trong chúng ta, liên 
quan tới con người thuộc mọi thời đại và mọi nơi chốn. Chính trước mầu 
nhiệm ấy chúng ta tất cả tìm kiếm một cái gì đó mời gọi chúng ta hy vọng, 
cả khi một cách vô thức, một dấu hiệu trao ban ủi an cho chúng ta, mở ra 
mở một chân trời nào đó, cống hiến một tương lai nào đó. Thật ra, con 
đường của cái chết là một con đường của niềm hy vọng, và bước đi trong 
các nghĩa trang cũng như đọc những gì viết trên các nấm mộ là bước đi trên 
một con đường được ghi dấu bởi niềm hy vọng của sự vĩnh cửu. Thế nhưng 
tại sao chúng ta lại cảm thấy sợ hãi trước cái chết? Đức Thánh Cha trả lời 
như sau: 

Có nhiều câu trả lời: chúng ta sợ hãi trước cái chết, bởi vì chúng ta sợ hãi 
sự hư vô, sợ hãi cuộc ra đi về một cái gì mà chúng ta không hiểu và không 
quen hiết. Và khi đó trong chúng ta có ý thức khước từ, bởi vì chúng ta 
không thể chấp nhận rằng những gì là xinh đẹp và cao cả đã được thực hiện 
trong toàn cuộc sống bất thình lình bị xóa bỏ và rơi vào vực thẳm hư 
không. Nhất là chúng ta cảm thấy rằng tình yêu nhắc tới và đòi hỏi sự vĩnh 
cửu, và chúng ta không thể chấp nhận rằng nó bị hủy diệt bởi cái chết trong 
một chốc lát. 

Đức Thánh Cha nói tiềp trong bài huấn dụ: chúng ta còn sợ hãi trước cái 
chết, bởi vì khi chúng ta ở vào cuối cuộc sống, thì trực giác được sự phán 
xử đối với các hành động của chúng ta, đối với cung cách sống của chúng 
ta, nhất là những điểm tối, mà với sự khéo léo chúng ta thường lấy đi hay 
tìm cách lấy đi khỏi lương tâm chúng ta. Chính vấn đề đề phán xử thường 
được hiểu ngầm dưới việc săn sóc của con người thuộc mọi thời đại đối với 
người chết, dưới sự chú ý đối với những người đã có ý nghĩa đối với họ 
nhưng lại không còn bước đi bên cạnh họ trên con đường đời sống ở trần 
gian này nữa. Trong một nghĩa nào đó, các cử chỉ âu yếm, yêu thương bao 
bọc người chết là một kiểu che chở họ trong xác tín rằng chúng có hiệu qủa 
đối với sự phán xử. Điều này chúng ta có thể nhận ra trong đa số các nền 
văn hóa làm thành đặc tính lịch sử con người. 



 11

Ngày nay bề ngoài, xem ra thế giới đã trở thành lý sự hơn, hay đúng hơn có 
khuynh hướng phổ biến cho rằng mọi thực tại đều phải được đương đầu 
với các tiêu chuẩn của khoa học thực nghiệm; và kể cả cái chết cũng phải 
trả lời không phải với đức tin cho bằng khởi hành từ các hiểu biết thực 
nghiệm. Nhưng người ta lại không chú ý đủ rằng chính trong kiểu này mà 
sau cùng con người rơi vào các hình thái của thuyết thần thông học, trong 
việc tìm tiếp xúc với thế giới bên kia cái chết, hầu như bằng cách tưởng 
tượng ra là có một thực tại, sau cùng là một bản sao của cuộc sống hiên 
nay. Tiếp đến Đức Thánh Cha xác định ý nghĩa của lễ Các Thánh Nam Nữ 
và lễ các Đẳng linh hồn như sau: 

Các bạn thân mến, lễ Các Thánh và lễ Tưởng niệm mọi tín hữu đã qua đời 
nói với chúng ta rằng chỉ có những ai thừa nhận một niềm hy vọng lớn lao 
trong cái chết, mới có thể sống một cuộc sống bắt đầu bằng sự hy vọng. 
Nếu chúng ta chỉ giản lược con người vào chiều kích hàng ngang, vào điều 
chúng ta có thể trực giác được một cách cảm nghiệm, thì chính cuộc sống 
sẽ mất đi ý nghĩa sâu xa của nó. Con người cần sự vĩnh cửu, và mỗi một 
niềm hy vọng khác đối với nó đều quá ngắn ngủi, đều quá hạn hẹp... Chỉ có 
thể giải thích được con người, nếu có một Tình Yêu vượt ngoài mọi sự cô 
đơn, kể cả sự cô đơn của cái chết, trong một sự toàn vẹn vượt ngoài không 
gian và thời gian. Con người chỉ có thể giải thích được và tìm thấy ý nghĩa 
sâu thẳm của nó, nếu có Thiên Chúa. Và chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã 
ra khỏi sự xa cách của Người để đến gần chúng ta; Người đã bước vào 
cuộc sống chúng ta và nói với chúng ta rằng: ”Ta là sự sống lại và là sự 
sống, ai tin nơi Ta cả khi chết cũng sẽ sống; ai sống và tin nơi Ta sẽ không 
phải chết đời đời” (Ga 11,25-26). 

Đức Thánh Cha nói thêm: Chúng ta hãy nghĩ tới cảnh trên Núi Sọ và nghe 
lại các lời Chúa Giêsu, từ trên Thập Giá, nói với người tội phạm bị đóng 
đanh bên phải Người: ”Tôi bảo thật anh: hôm nay anh sẽ được ở với tôi 
trên thiên đàng” (Lc 23,43). Chúng ta hãy nghĩ tới các môn đệ trên đường 
về làng Emmaus, sau khi đi một đoạn đường dài với Chúa Giêsu phục sinh, 
họ nhận ra Người và mau mắn trở về Giêrusalem để loan báo sự Phục Sinh 
của Chúa (x. Lc 24,13-35). Trong tâm trí họ vẳng lên rõ ràng lời của Thầy: 
”Các con đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong 



 12

nhà Cha Thầy có nhiều chỗ; nếu không Thầy đã không bao giờ nói với các 
con: ”Thầy đi dọn chỗ cho các con” (Ga 14,1-2). 

Thiên Chúa đã thực sự tỏ hiện ra và có thể đạt tới được; Người đã yêu 
thương thế gian ”đến độ ban Con Một mình, để ai tin vào Con của Người 
thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Và trong cử chỉ 
tuyệt đỉnh của tình yêu của Thập Giá, bằng cách dìm mình trong vực thẳm 
của sự chết, Người đã thắng cái chết và sống lại Người cũng đã mở cho 
chúng ta cánh cửa của sự vĩnh cửu. Chúa Kitô nâng đỡ chúng ta vượt qua 
đêm đen của cái chết mà chính Người đã đi qua; Người là Mục Tử, và 
chúng ta có thể tin cậy nơi sự dẫn dắt của Người mà không sợ hãi, bởi vì 
Người biết rõ đường đi, cả khi có phải qua tăm tối. 

Mỗi Chúa Nhật khi đọc kinh Tin Kính, chúng ta tái khẳng định chân lý 
này. Và khi đến thăm các nghĩa trang để cầu nguyện cho những người đã 
chết với lòng yêu thương trìu mến, một lần nữa chúng ta được mời gọi can 
đảm mạnh mẽ canh tân niềm tin của chúng ta nơi cuộc sống vĩnh cửu, còn 
hơn thế nữa chúng ta được mời gọi sống với niềm hy vọng cao cả và làm 
chứng cho niềm hy vọng đó trước thế giới: đàng sau hiện tại không có sự 
hư vô. Và chính niềm tin nơi cuộc sống vĩnh cửu trao ban cho kitô hữu sự 
can đảm yêu thương trái đất này một cách mạnh mẽ hơn nữa, và làm việc 
để xây dựng một tương lai, và trao ban cho trái đất một niềm hy vọng chắc 
chắn, đích thật. 

Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu bằng các thứ tiếng Pháp, Anh, Đức, 
Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan và Ý, rồi ngài cất kinh Lậy Cha và ban 
phép lành tòa thánh cho mọi người 

Linh Tiến Khải 
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Khoa học làm sáng tỏ bí mật Đức Mẹ Guadalupe sau hơn 400 năm 
  

Tác giả: Giáo sư PHILIP CALLAHAN (*) 
Một ngày đẹp trời 12-12-1531, Juan 
Diego -một trong những người gia nhậo 
Công giáo sớm nhất ở Mexico- không thể 
mơ có một ngày ông lại có thể được đặt 
trên bàn thờ cho Giáo Hội hoàn vũ tôn 
kính. 

Juan Diego trên đường tới nhà thờ sáng 
sớm hôm đó thì ông lại nghe tiếng nói 
ngọt ngào của một Phụ Nữ Đẹp hiện thực 

trước mắt mình tại chân đồi Tepeyac ở ngoại ô TP Mexico vào 2 ngày 
trước. 

Phụ Nữ Đẹp ấy lặp lại ước muốn của Bà là có một teocali (nhà nguyện) 
được xây nơi Bà hiện ra. Juan Diego nói với 
Phụ Nữ Đẹp rằng ĐGM Juan Zumarraga đòi 
bằng chứng xác thức về yêu cầu này. Đức Mẹ 
đã bắt buộc. Theo hướng dẫn của Đức Mẹ, Juan 
Diego lấy một bó hoa hồng Castilian mà Đức 
Mẹ xếp trên tilma (khăn choàng) của Người. 
Ông sẽ đưa bó hoa hồng đó cho ĐGM. Những 
đóa hồng Castilian lạ lùng nở vào mùa Đông! 
Juan Diego vội vã đến gặp ĐGM. ĐGM và mọi 
người có mặt đều sửng sốt trước những đóa 
hồng thơm ngát khi Juan Diego mở khăn choàng 
ra và có hình vẽ một Phụ Nữ Đẹp cao 143 cm 
với nước da hơi sẫm. 

Đó là câu chuyện hay về Đức Mẹ Guadalupe. Hình ảnh Đức Mẹ được bao 
quanh bằng những tia nắng, dưới chân Đức Mẹ có vầng trăng lưỡi liềm và 
một thiên thần nâng Đức Mẹ lên. Đức Mẹ mặc áo choàng màu xanh có 
những ánh sao vàng, bên trong là áo dài hồng kết những nụ hồng viền 
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vàng. Chiếc đai lưng màu đỏ tía thắt quanh eo như các thai phụ Aztec vẫn 
sử dụng. 

Đức Mẹ yêu cầu Juan Diego gọi Đức Mẹ là coatloxopeuh (theo tiếng Aztec 
Ấn độ ở vùng Nahuatl nghĩa là “người đạp rắn”). Về lịch sử, đó là một 
phần văn hóa Aztec thời đó, hàng năm có ít nhất 20.000 đàn ông, phụ nữ và 
trẻ em làm vật hy sinh tế thần. Nhờ Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với Juan 
Diego, hàng triệu người đã trở lại Kitô giáo, như vậy việc đạp con rắn là sự 
sùng bái thần tượng (idolatry). Khăn choàng đầu của Juan Diego được làm 
bằng sợi thô, không hoàn toàn thích hợp để vẽ. Nghiên cứu khoa học đã 
tìm hiểu khăn choàng đó từ năm 1666 với các họa sĩ, bác sĩ và khoa học 
gia. Các phát hiện của họ cho thấy như sau: Các đặc điểm lạ lùng của hình 
ảnh đó vượt ngoài tầm hiểu biết của khoa học; hình ảnh đó không thể do 
con người vẽ; màu sắc “kết hợp chặt chẽ” vào thớ vải; chất màu được dùng 
không rõ nguồn gốc. Hơn nữa, tấm khăn choàng đó làm bằng sợi đặc biệt, 
chỉ có loại đó còn sau 476 năm. 

Renzo Allegri, trong bài viết Messenger of Saint Anthony (Sứ giả của 
Thánh Antôn), cho biết rằng hiện tượng gây ngạc nhiên nhất đã gợi sự tò 
mò khoa học quan tâm hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe, quan tâm cái gì đã 
được phát hiện trong đồng tử mắt của Đức Mẹ. Năm 1929, Alfonso 
Gonzales, nhiếp ảnh gia của Đền thờ Guadalupe, sau khi nghiên cứu âm 
bản phim, thấy rằng cái có vẻ là hình ảnh rõ nét một đàn ông có râu phản 
ánh ở mắt bên phải. Sau hơn 20 năm, một nhiếp ảnh gia khác của Đền thờ 
Guadalupe là Carlos Chavez đã tuyên bố rằng ông thấy một hình người 
trong mắt bên trái và mắt bên phải của Đức Mẹ Guadalupe. Từ năm 1956 
tới 1958, Rafael Torija Lavoigner thực hiện 5 cuộc nghiên cứu, dùng các 
loại kính lúp và kính soi đáy mắt (ophthalmoscopes), ông xác nhận có hình 
người trong hai mắt của Đức Mẹ. 

Hiện tượng lạ như vậy trở nên “giật gân” hơn khi mắt Đức Mẹ được nghiên 
cứu khi dùng các kỹ thuật tinh vi hơn có nối kết với máy vi tính. 

Năm 1979, TS Jose Aste Tousman, một kỹ sư giỏi chuyên ngành vi tính ở 
Hoa Kỳ, đã đến Mexico. Ông là một trong các nhà nghiên cứu hàng đầu về 
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mắt của Đức Mẹ Guadalupe. Allegri viết rằng công việc của TS Tousman 
làm trong 23 năm là điều khác thường; ông đã dùng các thiết bị cập nhật 
hóa và tinh vi nhất, các loại mà NASA vẫn dùng để giải mã hình ảnh chụp 
qua vệ tinh. TS Tousman phóng to hình ảnh mắt của Đức Mẹ Guadalupe 
tới 2.500 lần, dùng 25.000 màu để minh họa cho mỗi mm vuông. 

Sau khi chọn lọc và xử lý hình ảnh kỹ thuật số, TS Tousman phát hiện toàn 
cảnh được “chụp” trong mắt của Đức Mẹ Guadalupe. Trong đó có khoảng 
11 người. Có một người Mexico ngồi xếp hai chân và tóc dài được tết 
thành đuôi sam. Kế ông là một người đàn ông lớn tuổi, hói đầu, râu trắng, 
mũi thẳng, lông mày rậm và dài xuống hai má. Đặc điểm này được xác 
định là ĐGM Juan Zumarraga. Bên trái là người phiên dịch, tức là Juan 
Gonzales. Có một ông già có râu và ria, mũi to kiểu người La Mã, gò má 
cao, mắt sâu và môi nửa khép nửa mở – rõ ràng là người Ấn Độ bản xứ – 
đang mở khăn choàng khi ông quay mặt về phía ông già. Rõ ràng là Juan 
Diego, ôm những đóa hồng trong khăn choàng cho ĐGM. Cũng có những 
người khác không xác định gồm cha mẹ, ông bà, và 3 đứa trẻ. 

Mắt Đức Mẹ đã “chụp” lại tất cả, vì Đức Mẹ biết sự hạn chế của khoa học 
kỹ thuật thời đó. Đức Mẹ biết điều này sẽ được phát hiện vài trăm năm sau, 
khi con người có thể sáng chế các thiết bị tiến bộ. 

Sứ điệp của Đức Mẹ Guadalupe là gì qua các phát hiện khoa học kỹ thuật? 
TS Aste Tousman có phản ánh này. Sự hiện diện của những người không 
xác định kia có thể là sự nhấn mạnh vào tầm quan trọng của gia đình và 
các giá trị gia đình. Hai người đàn ông da trắng và những người Ấn Độ là 
sự hiện diện của các dân tộc, có thể đó là việc cảnh báo về việc chống 
phân biệt chủng tộc và là lời kêu gọi tình huynh đệ. Phát hiện này là lời 
mời gọi dùng kỹ thuật để phát triển Lời của Đức Kitô. 

Juan Diego đã được chân phước Gioan Phaolô II phong thánh tại Mexico. 
Con người Ấn Độ khiêm nhường và giản dị này không thể nghĩ rằng Phụ 
Nữ Đẹp Guadalupe mà ông đã nói chuyện ở đồi Tepayac sẽ có nhiều bí mật 
khác được phát hiện như ngày nay, dự trữ cho các thế hệ tương lai. Trong 
cách nghĩ đơn giản của ông, ông không thể hiểu thấu điều này. Đủ để nói 
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rằng ông đã vâng lời và yêu mến Đức Mẹ, Đức Mẹ cũng yêu ông vì ông có 
tâm hồn giản dị và thanh khiết. 

Điều này có thể lạ đới với một khoa học gia, nhưng với tôi, bức ảnh gốc 
thật kỳ lạ. Nghiên cứu hình ảnh là công việc thú vị của đời tôi. Càng 
nghiên cứu tôi càng có cảm giác lạ như khi nghiên cứu Khăn liệm Turin. 
Tôi tin cách giải thích hợp lý tới một mức nào đó. Nhưng không có cách 
giải thích hợp lý đối với cuộc sống. Người ta có thể chia sự sống thành các 
nguyên tử, nhưng sau đó thì sao? Ngay cả bác học Einstein cũng chân nhận 
là CÓ THIÊN CHÚA. 

(*) Giáo sư Philip Callahan là khoa học gia xuất chúng, ĐH Florida. 
TRẦM THIÊN THU  
(Chuyển ngữ từ all-about-the-virgin-mary.com) 
 

Liên HĐGM Á Châu kêu gọi bảo vệ môi sinh 
 

 
 

BANGKOK. Liên HĐGM Á châu đã tổ chức một cuộc hội thảo tại 
Bangkok, Thái Lan, về trách vụ của Giáo Hội ở đại lục này đối với việc 
bảo vệ môi sinh và kêu gọi chống lại sự thay đổi khí hậu tai hại. 

Trong tuyên ngôn chung kết sau khóa họp hai ngày, các GM và các tham 
dự viên đã kêu gọi mọi tín hữu ở Á Châu hãy ý thức và dấn thân bảo vệ 
môi sinh, đứng trước sự thay đổi khí hậu hiện nay với bao nhiêu hậu quả 
tiêu cực. Các vị nhấn mạnh rằng nghĩa vụ cơ bản của Giáo Hội tại Á châu 
là "kêu gọi hoán cải toàn diện, thăng tiến một lối sống khác với hiện nay, 
một nền văn hóa mới tôn trọng thiên nhiên, sống đơn sơ và điều độ, hy 
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vọng và vui mừng". Văn kiện đề cao tầm quan trọng của Giáo huấn xã hội 
Công Giáo trong việc bảo tồn thiên nhiên và nhìn nhận tình trạng nghèo 
đói trầm trọng do những thay đổi khí hậu mỗi năm gây ra, những thay đổi 
này cũng có phần trách nhiệm của con người vì hành xử không hòa hợp với 
thiên nhiên. Sau cùng, Văn kiện mời gọi các HĐGM Á châu đề ra các kế 
hoạch hành động và tăng cường các chương trình chống thay đổi khí hậu; 
mời gọi tất cả Giáo Hội địa phương cổ võ lối sống tôn trọng thiên nhiên; 
kêu gọi các vị hữu trách về chính trị và kinh tế coi việc bảo vệ môi sinh 
như một vấn đề ưu tiên, và giới hạn thán khí làm cho trái đất bị hâm nóng. 

Văn kiện chung kết mang chữ ký của Đức Cha Orlando Quevedo, GM giáo 
phận Cotabato, Phi luật tân, Tổng thư ký Liên HĐGM Á châu, và Đức Ông 
Josef Sayer, Chủ tịch điều hành tổ chức bác ái Misereor của HĐGM Đức, 
là cơ quan đã tài trợ việc tổ chức và tiến hành cuộc hội thảo.  

Số người Công giáo không tăng trong nửa thế kỷ qua 

 
“Chúng ta sống đạo như thế nào mà không làm tăng thêm được 1% dân số 
trong 50 năm qua?”. Linh mục Antôn Nguyễn Ngọc Sơn nêu câu hỏi này 
tại đại hội truyền giáo nhân lễ Khánh Nhật truyền giáo được tổ chức tại 
giáo xứ Tân Định hôm 22-10. 

Khoảng 3.000 người đại diện cho 21 đoàn thể và 4 giới trong tổng giáo 
phận Sài Gòn  tham dự sự kiện này. 

Cha Sơn nói rằng vào năm 1960, tỷ lệ người Công giáo chiếm 7,17% dân 
số cả nước, và cuối năm 2010, tỷ lệ này cũng chỉ là 7,18%. 

Vị thư ký Ủy ban Công Lý và Hòa bình lưu ý rằng đời sống đạo của người 
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tín hữu Công giáo tập trung vào các nghi lễ và đặt nặng hình thức bên 
ngoài, chưa có cảm nghiệm sống động và mạnh mẽ về Đức Kitô và chưa 
dám chết đi cho những tham vọng và dục vọng để làm chứng cho Đức 
Kitô. 

Cha Sơn mời gọi các thành phần dân Chúa cần xuất phát lại từ Đức Kitô để 
loan báo Tin Mừng, cụ thể qua đời sống thánh thiện, khó nghèo, bác ái, đặc 
biệt cần đào sâu kiến thức về môn Kitô học. 

Linh mục Đaminh Ngô Quang Tuyên, tổng thư ký Ủy ban Loan báo Tin 
Mừng cảnh báo nhiều tín hữu nhận lãnh Tin Mừng nhưng thờ ơ sống đức 
tin và loan báo Tin Mừng cho những người khác. 

Ngài nói tình trạng chạy theo đồng tiền, danh vọng, đời sống vật chất đang 
là một trong những nguyên nhân khiến con người làm tổn hại đến đời sống 
luân lý. 

Ngài mời gọi mỗi tín hữu hãy trở thành men, thành muối cho công cuộc 
loan báo Tin Mừng của Giáo hội và giúp giới trẻ thoát khỏi lối sống sai lạc. 

“Việc truyền giáo phải là một hoạt động thường xuyên, chứ không chỉ chú 
trọng vào tùy dịp. Chúng ta hãy xem đây là một truyền thống của Kitô 
giáo” – cha Tuyên nhấn mạnh. 

Cha Tuyên khuyến khích giáo dân dùng Internet để phổ biến việc lần chuỗi 
mân côi, sáng tác kịch, lập website, tạo blog, đọc kinh lòng Chúa thương 
xót, bồi dưỡng đức tin cho tuổi thơ. Họ cũng nên xây nhà tình thương và 
trường học, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, bệnh nhân HIV, lập mái 
ấm cho phụ nữ lỡ lầm, trao học bổng cho học sinh nghèo. 

Cha Tuyên cũng đề nghị nên thành lập các giáo điểm mới. Tổng giáo phận 
hiện mới có 8 giáo điểm. 

Tổng giáo phận cũng đề ra những phương thức mới trong sứ vụ truyền giáo 
như mỗi tuần dành 30 phút học hỏi về Đức Kitô; tăng cường sự kết hợp 
mật thiết với Chúa Kitô bằng đời sống cầu nguyện và bí tích, nhất là bí tích 
Thánh Thể; kết thân với một gia đình ngoài Công giáo. 

Một phụ nữ Công giáo nói chị rất xấu hổ phải thừa nhận rằng chị không 
tiếc tiền sắm quần áo đẹp và ăn những món mắc tiền chị thích, nhưng ngại 
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hy sinh chút vật chất cho các hoạt động bác ái mà cha sở nơi chị ở kêu mời. 

Người nữ nhân viên kế toán cho hay, đây là lần đầu tiên chị tham dự đại 
hội truyền giáo và biết những việc cụ thể mà Giáo hội đang thực hiện để 
góp phần thúc đẩy công cuộc này. 

Người phụ nữ 36 tuổi hứa rằng từ nay chị sẽ bớt chi tiêu và bỏ thùng tiền 
nhà thờ như góp một chút lòng thành của chị vào công việc chung của Giáo 
hội. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thư Cảm Tạ 
Kính thưa quý vị, 
Thay mặt Ban Tổ Chức Ngày Mừng Kỷ Niệm 5 năm thành lập giáo xứ 
Blessed Teresa of Calcutta, một lần chúng tôi chân thành cảm tạ tất cả quý 
vị đã cộng tác về mọi mặt để chúng ta gặt hái được thành công với con số 
hiện kim thu được là 27,000.00 USD. Số tiền này sẽ được dành cho việc 
xây dựng thánh đường mới. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho những 
đóng góp tinh thần cũng như vật chất của toàn thể quý vị. 
Chân thành cảm tạ, 
Truởng Ban Tổ Chức 
Tony Revier & Mary Anne Revier 
 
Ngày Thu Gom Tặng Phẩm Giúp Đỡ Người Nghèo nhân Ngày Lễ Tạ 
Ơn 
Chủ Nhật 27/11/2011 nhà thờ sẽ nhận tất cả những đồ hộp đồ ăn vào các 
thánh lễ để tặng cho người nghèo. 
Những tặng phẩm này sẽ được gởi đến Hiệp Hội Community Food Pantry 
of Murrieta. Hàng tuần Hiệp Hội này phân phát lương thực cho hơn 400 
gia đình nghèo trong vùng. 
Nếu quý vị nào muốn gởi ngân phiếu giúp đỡ xin đề: Community Food 
Pantry of Murrieta.  

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Nước mắt có bao giờ chảy ngược? 
Con gái của mẹ, 
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Mẹ biết rằng chả bao giờ con đọc lá thư này cả , thứ nhất là con không đọc 
được tiếng Việt , mà mẹ lại không thể viết cho con bằng tiếng Anh . Nhưng 
không hiểu sao có một cái gì nó thôi thúc mẹ là phải viết cho con như được 
nói chuyện với con trực tiếp . 
Ðã lâu lắm rồi nhỉ , từ khi con tốt nghiệp ra trường trung học, hai mẹ con 
mình không còn được những buổi tối con cặm cụi học bài trong khi mẹ 
loay hoay với những việc trong nhà mà cả hai mẹ con mình đã suốt ngày 
bận rộn không dọn dẹp được . 
Nhưng khi ấy con còn nhỏ , trong đầu óc mẹ nghĩ thế nhưng bây giờ nghĩ 
lại mới thấy mình nhầm. Giáo dục học đường ở bên này, mẹ không hiểu 
rằng đã tạo cho con thành một người tự lập cho dù con chưa đến tuổi 
trưởng thành . 
Từ bao giờ, mẹ cũng không nhớ nữa, con đã có một thế giới riêng là căn 
buồng của con. Mà vì bận sinh kế suốt ngày, mẹ cũng ít khi ngó vào căn 
buồng ấy nên có lần mẹ vào tìm con, mẹ đã hết sức sửng sốt khi thấy sự vô 
trật tự trong cuộc sống của con. Sách vở lẫn lộn với quần áo trên giường, 
dưới sàn cùng mọi thứ vật dụng. Trong tủ treo áo quần thì như cả cái kho 
chứa đồ phế thải. 
Phải mất vài phút mẹ mới định thần lại được, bỏ mất gần một buổi chiều để 
sắp xếp lại cho co . 
Buổi tối, con về, mẹ ngồi yên ở phòng khách chờ phút giây con chạy ra ôm 
lấy mẹ mà cám ơn . 
Nhưng thật là một bất ngờ lớn lao mà mẹ chưa bao giờ tưởng tượng ra nổi . 
Thay vì cám ơn, con đã tung cửa buồng ra nói khá lớn tiếng : 
“mẹ làm mất hết trật tự trong buồng của con, bài vở của con mẹ để đâu hết 
rồi, mọi khi con vẫn để ở chân giường mà … Con xin mẹ từ nay mẹ đừng 
làm gì trong buồng của con cả. Con tự lo lấy được mà .” 
Rồi con bỏ vào buồng, im lìm suốt buổi tối hôm đó. 
Con ơi, con có biết những giờ phút ấy mẹ đã phải trải qua những tâm trạng 
như thế nào không. Mẹ ân hận vì đã làm con không vui! Mẹ buồn rầu vì 
con đã không hiểu cho lòng mẹ. Mẹ cô đơn vì không có ai chia sẻ nỗi buồn 
với mình. Mẹ lo lắng vì tính nết hoang toàng của con như thế thì khi lấy 
chồng, người chồng nào chịu cho nổi … Ðêm ấy mẹ đã ngủ trên ghế 
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sa lông để thấm thía nỗi buồn của mẹ mà nào con cũng đâu có hay. 
Thế mà cảnh sống ấy cũng qua mau trong sự chịu đựng của mẹ. Bây giờ 
con ra trường, có công ăn việc làm, con đi về thất thường, có khi bỏ mẹ vò 
võ chờ con đến cả tuần. Mẹ cũng chẳng dám hỏi con. 
Ðến một ngày, hình như mẹ nhớ là ngày Mother’s Day, con mua một bó 
hoa hồng tươi về ôm lấy mẹ mà chúc mừng mẹ. Buổi chiều hôm ấy là ngày 
hạnh phúc nhất đời của mẹ. Mẹ cứ đi ra đi vào lóng ngóng chờ con mở cửa 
buồng để hỏi xem con thích ăn món gì mẹ sẽ nấu. Nhưng tối đến con đã 
chải chuốt mở cửa buồng đi ra mời mẹ đi ăn tiệm. Lại một hạnh phúc bất 
ngờ khác đến. Mẹ như được bơi lội trong hạnh phúc đến độ không thay nổi 
bộ quần áo đẹp để đi với con. 
Sau bữa ăn thịnh soạn với cá 8 món, con đã thản nhiên nói với mẹ rằng: 
“ Mẹ ơi bây giờ con phải đi làm việc suốt ngày mà mẹ thì già rồi, ở nhà 
một mình không có ai chăm sóc nên con đã xin cho mẹ được vào sống ở 
khu người già, có người trông nom hằng ngày. Mẹ không phải lo gì cả. 
 
Ðến bữa có người dọn cho ăn. Ðau ốm có y tá săn sóc. Cuối tuần con sẽ về 
thăm mẹ, mẹ nhé.” 
Bể hạnh phúc đã vỡ tan. Những bong bóng hạnh phúc chỉ còn ảo mờ như 
những bọt xà bông trong chậu tắm. Nó đã phản chiếu muôn mầu và vỡ 
ngay sau đó. 
Trong lòng mẹ chợt vẳng nghe lại được câu nói của bà ngoại xưa đã nói 
với mẹ: “ Nước mắt chảy xuôi , con ạ. ” … 
Từ Uyên 
Đọc xong bài viết nầy, chúng tôi cảm nhận một sự xót xa trong lòng của 
một người mẹ đơn độc ngay từ những ngày đứa con gái mình vừa tròn 
“tuổi vị thành niên” và tiếp tục trải dài , mãi cho đến những ngày tuổi già , 
sức yếu... 
1. Câu chuyện được nêu ra trong phần đầu lá thư của người mẹ, dường như 
khá quen thuộc . Không phải chỉ quen thuộc đối với chúng tôi mà còn cho 
cả nhiều gia đình khác, hiện đang định cư tại các nước phương Tây !? 
Tại sao lại như thế ? 
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Phải chăng : 
- Nền giáo dục phương Tây đã truyền dạy cho con em chúng ta cái tư 
tưởng “tự lập” quá sớm, khiến cho chúng phải xa rời những sinh hoạt 
chung của gia đình như vậy ư !? 
- Nền giáo dục phương Tây đã không chịu dạy cho con cái chúng ta nên 
biết thế nào là sự trật tự, ngăn nắp hay sao !? 
- Nền giáo dục phương Tây đã không chịu dạy cho con cái chúng ta cần 
biết ơn những giúp đỡ của cha mẹ , người đã lo lắng, tốn nhiều công sức 
dọn dẹp phòng ốc của chúng cho được ngăn nắp , trật tự hay sao !? 
Vâng , có lẽ cũng đúng như vậy !? 
Chúng tôi nhớ lại lúc con gái chúng tôi còn đang theo học những năm đầu 
trung học . Nhà trường có mời một vị bác sĩ tâm lý khá nổi tiếng 
tại Sydney để nói về đề tài “Teenagers” dành cho các bậc phụ huynh có 
con em trong lứa tuổi nầy . 
Trong buổi thuyết trình , câu chuyện đầu tiên của bức thư trên đây cũng đã 
được nhắc đến và có nhiều câu hỏi từ những bậc phụ huynh (nhiều nhất là 
những bà mẹ đủ mọi sắc dân) , đưa ra : 
- Hỏi : Chúng ta (cha mẹ) phải làm gì với một cái phòng của chúng, trông 
có vẻ vô trật tự & thiếu ngăn nắp như thế !? 
- Đáp : Cứ việc để yên như vậy đi , coi như mình không thấy, không biết gì 
cả . 
- Hỏi : Vô lý lại phải để một cái phòng như thế . Nếu có bạn bè chúng tôi 
đến thăm thì coi sao được ? 
- Đáp : Chỉ việc đóng cửa phòng của chúng rồi khóa lại . Đừng dẫn bạn 
mình vào căn phòng đó thì chẳng có gì để phải bận tâm . 
 
- Hỏi : Vài năm trước đây chúng thường theo cha mẹ mua sắm , thường 
dành nhiều thì giờ sinh hoạt chung với gia đình , ngay cả cùng làm bài tập 
chung với nhau nữa . Thế mà bây giờ chúng không còn muốn gần gũi với 
cha mẹ , lúc nào cũng ở trong phòng riêng và đóng kín cửa . Tại sao lại như 
vậy ? 
- Đáp : Vì chúng đang cần một khoảng không gian riêng lẻ. Hãy tôn trọng 



 23

sự riêng lẻ nầy . 
- Hỏi : Tại sao phải như thế ? 
- Đáp : Có nhiều thay đổi về sự phát triển thể chất , tinh thần cũng như 
những thay đổi kích thích tố trong độ tuổi mới lớn. Thêm nữa , những băn 
khoăn về cái ngưỡng cửa mà chúng đang bước vào , đó là " ngưỡng cửa 
sắp được làm người lớn " . 
- Hỏi : Xin nói một cách cụ thể hơn ? 
- Đáp : Trong độ tuổi dậy thì , giới tính phát triển rõ rệt , đồng bộ với 
những đổi thay về những kích thích tố trong cơ thể .. dẫn đến những thay 
đổi về mặt tinh thần .  
Cách cư xử , ứng phó với những người chung quanh cũng thay đổi nhanh 
chóng . Chính bản thân của chúng cũng không nhận ra và kềm hãm lại 
được những thay đổi ấy . Chúng trở nên khá ồn ào , thích mở nhạc lớn hơn 
, dễ nóng giận cho dù lý do chẳng có gì đáng phải như vậy . Và quan trọng 
nhất là tính “phản kháng” , luôn làm ngược lại những gì mà cha mẹ hay ai 
khác yêu cầu hay đề nghị . 
- Hỏi : Thế thì các bậc phụ huynh cần phải làm gì ? 
- Đáp : Cần phải thật sự hiểu được những thay đổi nhanh chóng ấy nơi 
chúng . Hiểu được rồi thì chúng ta mới chấp nhận được nó . 
- Hỏi : Nếu gặp trường hợp có sự bùng nổ do nóng giận dẫn đến sự cãi vã 
to tiếng thì cha mẹ phải làm gì ? 
- Đáp : Tìm một ly nước lạnh mà uống rồi hãy im lặng lánh đi ! 
- Hỏi : Có nghĩa là mình chấp nhận phần lỗi về mình hay sao ? 
- Đáp : Không , chẳng ai có lỗi cả . Nhưng cha mẹ là người phải chịu 
“nhịn” trước . Rồi chúng sẽ hiểu ai đúng ai sai , nhưng chúng sẽ không bao 
giờ nói ra . Vì đang ở độ tuổi "phản kháng" mà !? 
- Hỏi : Vô lý , lần nào mình cũng phải nhịn thì chúng sẽ “được đằng chân 
lân đằng đầu” sao ? 
- Đáp : Một cuộc cải vã mà không có người nhịn thì cuộc cãi vã đó sẽ kéo 
dài vô tận . Hoặc là sẽ kết thúc bằng những hậu quả khó lường .  
Cha mẹ là người đã trưởng thành và hiểu biết hơn trẻ con cho nên cha mẹ 
chính là người phải chịu “ nhịn ” trước . 
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Con mình mà nhịn không được thì làm sao rèn được tính “nhẫn” khi đối 
diện với người khác , phải không ? 
Và còn nhiều câu hỏi nữa đã được nêu ra mà chúng tôi không tài nào nhớ 
hết ( vì đang ở độ tuổi bắt đầu quên ). 
Nhưng quý vị cũng nên biết rằng buổi nói chuyện nầy chỉ được dành riêng 
cho các bậc làm cha mẹ mà không có sự hiện diện của những người con 
trong độ tuổi mới lớn . Như vậy , không có nghĩa là nhà trường đã dạy cho 
chúng những điều sai phạm nêu trên .  
Nhà trường muốn giúp cho chúng ta , những phụ huynh có con em trong độ 
tuổi mới lớn nhận chân được những đổi thay nơi chúng . Nhờ thế chúng ta 
biết được là phải làm gì để “chịu đựng” với những “hậu quả” do sự đổi 
thay đổi mang lại nơi chúng . 
Nếu quý vị không hiểu được, ắt hẳn chúng ta sẽ luôn mang một tâm trạng 
buồn tủi, trách hờn .. để rồi cái khoảng cách giữa cha mẹ và con cái mỗi 
ngày một lớn dần hơn !? 
Hiểu biết , chia sẻ và chấp nhận thực tế sẽ giúp cho tinh thần của chúng ta 
được thoải mái nhiều hơn là chấp nhận chịu đựng để ôm lấy những nỗi 
buồn, hờn tủi… 
2. Câu chuyện được nêu ra trong phần cuối của bức thư cũng không mấy xa 
lạ đối với chúng ta . Tuy nhiên , “ bể hạnh phúc ” của người mẹ đáng 
thương nầy đã vỡ tan là do bởi thiếu sự chuẩn bị .  
Người mẹ nầy đã không hình dung hay là nhìn thấy được những thực tế 
cuộc sống tuổi già phải trải qua , trước khi tuổi già nó đến . 
Có lẽ bà luôn nghĩ cuộc sống của đứa con gái sẽ mãi gắn chặt với mình cho 
đến ngày cuối đời . Đó là một tư tưởng thiếu tính độc lập ! 
Bởi nghĩ thế cho nên bà đã bị xúc động quá mạnh , khi nghe đứa con gái 
của mình đề nghị đưa vào sống ở khu người già (hostel) *. 
Có lẽ chưa chuẩn bị và hiểu rõ cuộc sống ở hostel như thế nào cho nên bà 
đã tưởng chừng , con mình không muốn chăm sóc mẹ già . 
Phải chăng truyền thống Á đông ngày xưa vẫn còn in đậm trong lối suy 
nghĩ của những người lớn tuổi Việt Nam !? 
Như chúng tôi đã đề cập trong bài viết Chuẩn Bị Cho Tuổi Già . Nếu sức 
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khỏe của chúng ta vẫn còn tốt , còn có thể thực hiện được những hoạt động 
cần thiết trong cuộc sống hằng ngày thì mình đâu có cần phải vào Hostel 
hay Nursing Home như người mẹ nầy đã nói như vậy !? 
Phải chăng đây là một trong những bài viết cố tình làm cho đời sống tinh 
thần của người già hiện ở nước ngoài trở nên khó khăn hơn !? 
Vì qua "bức thư" nầy , chúng ta đoán chừng tuổi của người mẹ không đến 
nỗi quá già , cũng như sức khỏe yếu kém thì không nghe đề cập đến . 
Nếu tuổi chưa già và sức khỏe không yếu thì tại sao đứa con gái lại phải đề 
nghị để đưa bà vào ở một nơi của người già ? 
Nên biết rằng phần lớn con cái ở đây rất cần sự giúp đỡ của cha mẹ , nếu 
mình chịu chấp nhận hy sinh và sống hòa hợp được với chúng , một cách 
dễ dàng . 
Chăm sóc nhà cửa , nấu ăn , trông coi các cháu .. là những gì chúng luôn 
cần giúp đỡ . Tại sao chúng lại từ chối sự giúp đỡ nầy !? 
Nền giáo dục Tây phương thì nương theo sự phát triển tự nhiên về thể chất 
và tinh thần của con trẻ . 
Nền giáo dục Á đông thì dựa trên quyền lực và theo cái khuôn mẫu “ Xưa 
Bày , Nay Làm ”. 
Quan điểm riêng của chúng tôi , không có gì là hoàn thiện . Chúng ta phải 
biết dung hòa và cầu tiến .. thì cuộc sống chúng ta mới bớt đi phần nào 
phiền muộn ! 
Chúng tôi không biết, người mẹ nầy có hiểu được rằng xã hội 
Việt Nam ngày nay cũng đã đổi thay rất nhiều và rất nhanh hay chăng !? 
Nhớ lại câu chuyện được đưa lên mổ xẻ trên báo điện tử cách đây vài năm 
đã gây xôn xao dư luận rất nhiều . Câu chuyện của một cô dâu 
Việt Nam thời đại , bị kết án là quá “coi trọng đồng tiền” cho nên đã không 
chịu đóng cửa cái công ty đang hoạt động mạnh để ở nhà cùng mẹ chồng 
và họ hàng lo nấu nướng mà cúng giỗ bố chồng , như mọi năm . Cho dù 
ngày hôm đó cô dâu đã thưa trước với mẹ chồng biết rằng , cô đã đặt sẵn 
những thức cúng từ một nhà hàng sang trọng , sẽ được giao tận nhà . Và cô 
sẽ trở về đúng giờ để kịp thắp nén hương cúng bố như đã được định sẵn, 
giống mọi năm . 
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Ấy vậy mà bà mẹ và một số người của họ bên chồng vẫn còn phiền trách 
và cho rằng cô dâu thời đại đã thiếu bổn phận , trách nhiệm vì chỉ biết coi 
trọng đồng tiền ( lúc đó thì chồng cô thì đang bận công tác phương xa 
nhưng không nghe một ai kết án anh cả !? ) 
Phải chăng người lớn đã không hiểu được hoàn cảnh , những khó khăn 
trong cuộc sống .. cho nên đã quá khắc khe với con mình hay không !? 
Sự thật thì Hostel rất khác xa với Nursing Home . Tại Úc , muốn vào ở 
trong Hostel thì điều kiện sức khỏe phải có là còn tương đối tốt . Còn đi 
đứng và sinh hoạt cá nhân một cách độc lập mà không cần một trợ giúp nào 
cả . Hostel sẽ cung cấp mọi dịch vụ chăm sóc y tế , ăn uống ( tại canteen ) , 
những sinh hoạt văn nghệ hàng tuần , những buổi du ngoạn tập thể .. một 
phần được tài trợ bởi chính phủ . 
Tuy nhiên , muốn được vào ở trong một hostel như vậy thì phải hội đủ điều 
kiện tài chánh . Muốn vào ở một cái Hostel loại sang thì cần phải mua một 
cái unit trong đó ( dành cho độc thân hay là còn đủ cặp ) . Thường phải 
mua trước , nếu chưa muốn vào ở thì có thể cho thuê . Nếu không mua 
được trước thì lúc mình cần vào ở thì có thể không còn chỗ trống nữa . Đến 
khi qua đời thì các con sẽ bán lại để thu hồi vốn . Hoặc là có thể tiếp tục 

cho thuê để giữ 
chỗ sau nầy . 
Đây cũng là một 
hình thức đầu tư 
vì bất động sản 
luôn lên giá . 
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Vào Hostel ở , người già sẽ cảm thấy vui hơn nhiều (nếu không trở ngại về 
ngôn ngữ ) . Vì nơi ấy có đông người ở cùng độ tuổi để trò chuyện , có 
nhiều sinh hoạt lành mạnh cũng như được chăm sóc chu đáo về các mặt y 
tế , tinh thần , ẩm thực thích hợp theo từng cá nhân . 

Và mỗi cuối tuần , các con thường vào hostel để thăm hoặc là chở về nhà 
để được sum họp cùng với đàn con , đàn cháu . 

Sự vui vẻ chấp nhận của chúng ta sẽ giúp các con an tâm lo cho cuộc sống 
của chúng và khoảng cách tình cảm giữa cha mẹ và các con sẽ gần hơn . 

Chúng tôi không thể quên một câu chuyện vui vui được nghe kể lại , vào 
dịp đến thăm một Hostel tại Canbera (Thủ Phủ của Australia) . Câu chuyện 
của một vợ chồng già làm chủ và cư ngụ tại một căn phòng gần với một bà 
cụ láng giềng . 

Một hôm bà cụ nầy nổi lửa đốt phòng bởi vì bà khám phá ra là ông cụ 
thường len lén qua phòng bên cạnh để tâm sự với bà hàng xóm . Có lẽ vì 
tức giận quá nên bà đã dùng những lời lẽ hăm dọa lung tung cho nên bà 
đang bị mang ra tòa xét xử với nhiều tội danh . Quý vị có đoán biết là các 
cụ nầy đã bao nhiêu cái xuân xanh hay không ? 

Xin thưa , ai cũng đều ở trong độ tuổi xấp xỉ 90 . Đúng là chuyện tình yêu , 
chuyện ghen tương không phân biệt tuổi tác chút nào cả !? 

Quay lại câu chuyện của người mẹ trong bức thư , chúng tôi thiển nghĩ là , 
người mẹ nầy chưa hiểu hết về những thực tế của cuộc sống tại đây , cũng 
như luôn có định kiến không tốt về con mình . Thế rồi không chịu “ chấp 
nhận ” một cuộc sống vui vẻ của tuổi già , như những người Tây phương 
luôn có cái tư tưởng độc lập , không lệ thuộc và biết hy sinh cho con cháu 
mình . 

Đã biết là “ nước mắt chảy xuôi ” thì cũng đừng nên phiền muộn như thế !? 
Đinh Tấn Khương 

Mùa đông Sydney 2011 
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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   

Mục Quảng Cáo Thương 
Mại Hoàn Toàn  

Miễn Phí 
Ai có nhu cầu xin liên  

lạc với  
bantruyenthong@cddmlv.com 

 

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 

 
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 

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 

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 

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) 588-4737 

PHÒNG  cho  SHARE  - rất gần 
freeway 15, vùng Wildomar yên 
tĩnh, NHÀ tôi ít người, dư 3  
BEDROOMS cho share, sạch sẽ, 
tiện nghi. 
Bathroom riêng mỗi phòng. Giá 
$400 (bao gas, điện, nước). Liên 
lạc: bà Mười: 951-506-7873 home. 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

2 TIỆM NAILS vùng TEMECULA  &  MURIETTA 
cần tuyển nhiều thợ chân tay nước, PINK, WHITE, 
FULLSET, FACIAL, WAXING. ĐÔNG KHÁCH. Lương 
rất cao, típ hậu. Liên lạc: Joseph -    Bus: -(951) 698- 8887  
or Cell: - (951) 834- 7701

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. 

Nhà Trệt Bán vùng WINDOMAR, khá mới lót gạch & tráng nền 
sân sạch sẽ  đầy đủ tiện nghi, gần FREEWAY 15 - có : 4 phòng 
ngủ. 3 full phòng tắm riêng biệt. 1 phòng khách.  1 phòng bonus. 1 
phòng ăn khá rộng. 1 offic riêng. Giá phải chăng. Liên lạc: Laura: 
cell  (951) 775 – 2190  or  Paul: cell (951)  326 – 6285 - (chủ đã 
rời khỏi CA, xin gọi theo giờ ở Tiểu Bang Corolina.

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

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, Temecula,  

CA 92592. Suite 205 
Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 


