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TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI 

Mt 23, 1-12 

"Họ nói mà không làm". 

 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân 
chúng và các môn đệ rằng: "Các Luật sĩ 
và các người biệt phái ngồi trên toà 
Môsê: vậy những gì họ nói với các 
ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, 
nhưng đừng noi theo hành vi của họ: vì 
họ nói mà không làm. Họ buộc những bó 
nặng và chất lên vai người ta, còn chính 
họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. 
Mọi công việc họ làm đều có ý cho 
người ta thấy: vì thế họ nới rộng thẻ 
kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ 
nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội 
đường, ưa được bái chào nơi đường phố 
và được người ta xưng hô là "Thầy". 
Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn 
được người ta gọi là Thầy, vì các ngươi 
chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi 
đều là anh em với nhau. Và các ngươi 
cũng đừng gọi ai dưới đất là cha: vì các 
ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên 

(Tiếp theo)
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(Tiếp theo trang 2) 
trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo: vì các ngươi 
có một người chỉ đạo, đó là Đức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ 
là người phục vụ các ngươi. 

"Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được 
nâng lên". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Hãy sống trong sự thật 

(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)  

Đêm kia tại một làng đánh cá bên Ấn Độ, một ngư phủ nghèo lẻn vào trong 
hồ cá của một người nhà giàu để thả lưới. Nhưng chưa kịp kéo lưới lên thì 
bị người giàu phát hiện. Người này cho gia nhân bủa đi khắp nơi quanh 
cái hồ mênh mông của mình để bắt cho bằng được tên trộm. 

Đám gia nhân đốt đuốc đi tìm khắp nơi mà không thấy bóng dáng tên trộm 
đâu cả. Trong khi đó thì anh ngư phủ nghèo lấy tro rắc lên đầy mình và 
đến ngồi dưới một gốc cây gần đó y hệt một nhà hiền triết hay một đạo sĩ. 

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đám gia nhân không thấy kẻ trộm mà chỉ thấy một 
đạo sĩ ngồi dưới gốc cây đang đắm mình trong suy tư và cầu nguyện. Chỉ 
một ngày hôm sau tiếng đồn đã vang đi khắp nơi rằng có một đạo sĩ đang 
tu luyện dưới gốc cây bên bờ hồ của nhà phú hộ. 

Thế là thiện nam tín nữ từ các ngã đường đổ xô đến gốc cây để chiêm 
ngưỡng vị tu hành. Người thì mang hoa quả, kẻ thì mang tiền bạc. Không 
mấy chốc mà quà cáp tuôn đổ tràn lan quanh nhà tu hành bất đắc dĩ. 

Nhà tu hành giả dạng mới nhủ thầm trong bụng: Thà đánh lừa bà con để 
sống còn hơn là đánh cá suốt ngày mà chẳng được gì. Nghĩ như thế rồi, 
ông ta tiếp tục đóng vai tu hành, ngày đêm tụng niệm và chờ đợi sự tiếp tế 
của dân làng. 

“Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Người đánh cá bất đắc dĩ phải trở thành 
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vị tu hành trên đây có thể là một hình ảnh không xa lạ bao nhiêu đối với 
chúng ta. Một cách nào đó, có khi chúng ta cũng sơn vẽ cho mình một 
nước áo đạo đức để đánh lừa bà con và đánh lừa chính mình như những 
Luật Sĩ và Pharisêu giả hình mà hôm nay Chúa Giêsu kịch liệt chống đối. 
Họ thường phô trương, tự phụ, tranh giành địa vị, tìm kiếm danh vọng. Họ 
chép những câu Kinh Thánh đeo lên trán, buộc vào cổ tay, để chứng tỏ họ 
ghi nhớ và tuân giữ luật hơn bất cứ ai khác. Khi đi dự tiệc, họ phải ngồi 
vào chỗ danh dự. Ở Hội đường, họ phải ngồi chỗ nhất và ở nơi công cộng, 
họ đòi được chào kính, xưng hô là Thầy. Họ muốn tôn mình lên cao hơn 
mọi người. 

Ngược lại với thái độ đạo đức giả và kiêu căng tự phụ của những Luật Sĩ 
và Pharisêu. Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ và cũng là cho cộng Kitô 
hữu chúng ta một thái độ sống chân thật: đó là phong cách thể hiện tình 
huynh đệ, sự bình đẳng và tinh thần phục vụ. “Anh em chỉ có một Thầy, 
một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. Anh em chỉ có một Cha, là Cha trên trời. Còn 
tất cả anh em đều là anh em với nhau”. Vì thế, “trong anh em, người làm 
lớn hơn cả phải làm đầy tớ anh em”. 

Đọc đoạn Tin Mừng hôm nay, tất cả Giáo Hội của Chúa Kitô, từ giáo 
hoàng, giám mục, linh mục, tu sĩ đến giáo dân phải bình tâm suy nghĩ. 
Những lời Chúa nói trước các Luật sĩ và Pharisêu ngày xưa phải có tiếng 
vọng đến chúng ta ngày nay. Pharisêu không còn, nhưng não trạng 
Pharisêu chưa chết, vẫn còn sống mãi. Giáo Hội qua các thời đại phải nhìn 
nhận rằng những phô trương lòe loẹt, chủ nghĩa hiếu thắng trần tục 
(triomphalisme) đã đi vào trong hàng ngũ Giáo Hội. Những chức tước, áo 
mũ cân đai, cờ quạt, kiệu rước… đã làm hoen ố đi hình ảnh một Giáo Hội 
chân thật, một “Giáo Hội nghèo của người nghèo”. Công Đồng Vatican II 
đã bỏ đi nhiều những điều phù phiếm đó và muốn cho Giáo Hội mang 
khuôn mặt đích thực của Chúa Kitô khiêm tốn, phục vụ. 

Đức Cha Bernard Topel (1903-1986) Giám Mục giáo phận Spokane, Wa. 
Hoa Kỳ, đã viết trên báo của Giáo phận: “Trong thời kỳ họp Công Đồng, 
các Giám Mục thường hay nói về Giáo Hội như Giáo Hội của người 
nghèo, tôi nghe mà sinh bối rối, vì tôi chưa thấy chúng ta là Giáo Hội của 
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người nghèo chút nào cả!” Từ cái bối rối này, Đức Cha Topel đã thực thi 
Công Đồng cách quyết liệt gần như Thánh Phanxicô Assisi đã thực thi Tin 
Mừng: Đức Cha đã bán Tòa Giám Mục, nhẫn vàng, thánh giá, giây đeo và 
gậy cẩn ngọc thạch để lấy tiền giúp người nghèo. Với bốn ngàn đô, Ngài 
mua một căn nhà ở ngõ cụt để làm tư dinh. Sau giờ làm việc, Ngài về làm 
vườn, trồng rau, xin đầu cá nấu ăn. Nhiều người không tán đồng, họ nói: 
“Vua thì phải sống cho ra Vua, Chúa thì phải sống cho ra Chúa, Giám 
mục thì phải sống cho ra Giám mục”. Nguyên là thạc sĩ toán học, Đức Cha 
trả lời: “Không phải là kết toán làm thành bài toán. Bài toán chúng ta là 
phải trừ, chia và nhân: phải bớt tiêu xài xa hoa, để chia sẻ với những 
người nghèo khó và nhân thêm niềm hy vọng sống xứng đáng cho họ”. 

“Trong anh em, ai lớn hơn cả phải là người tôi tớ phục vụ”. Trong Nước 
Trời, không ai có quyền thống trị kẻ khác, tất cả chúng ta đều là anh em. 
Ngay cả việc hành xử quyền bính, cho dù thuộc phạm vi dân sự hay tôn 
giáo, cũng chỉ là một hình thức phục vụ,  ngay cả Đức Giáo Hoàng cũng tự 
nhận là “Tôi tớ của các tôi tớ” (Servus servorum). Người cha, người mẹ 
trong gia đình, sở dĩ được các con cái quý mến là vì biết tận tụy phục vụ, 
hy sinh cho con cái. Càng cho đi, càng được nhận lại, càng cho đi nhiều, 
càng được nhận lại nhiều hơn. Chúa Giêsu đã dạy và cho các môn đệ. Ngài 
đã tự hạ, vâng phục cho đến chết trên thập giá vì yêu thương loài người 
chúng ta. Chính vì thế, Ngài đã được siêu tôn là Đức Chúa: “Ai tự hạ mình 
xuống, sẽ được tôn lên. Ai tự tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống”. 

 Chúa Giêsu tỏ ra thông cảm và khoan dung đối với mọi người tội lỗi, mọi 
hèn yếu của con người. Nhưng Ngài lại có thái độ khắt khe đối với thói giả 
hình của những người Pharisêu. Ngài không ngừng kêu gọi các môn đệ của 
Ngài cẩn thận giữ mình kẻo vướng lây phải thói tật đáng ghét này. Chúng 
ta giữ đạo, nhưng có lẽ chưa sống đạo. Có khi chúng ta mang lớp sơn đạo 
đức bên ngoài mà thiếu thực chất của một lòng đạo đức chân thật bên 
trong. Hãy sống trong sự thật trước mặt Chúa và anh chị em. Nhờ khiêm 
tốn và phục vụ, chúng ta sẽ sống theo đúng đường lối của Chúa và dễ dàng 
sống với anh em như đòi hỏi của đức ái: mến Chúa - yêu người. 
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SỐNG ĐẠO 
Sự chọn lựa Tình Yêu Giàu Sang hay Thành Công 

  
Vào một buổi chiều mùa đông giá lạnh, từ trong căn nhà, người Vợ trông 
thấy như có thấp thoáng bóng ai đó đang đứng ở trước cửa nhà. Người Vợ 
mở cửa bước ra ngoài, và nhìn thấy có 3 cụ già tóc bạc phơ đang ngồi ngay 
cửa của nhà mình. Nhìn thấy họ có vẽ xa lạ, chắc là những người từ 
phương xa qua đường dừng chân lại đây trong khi chưa tìm được chỗ trọ. 
Thấy tội nghiệp, người vợ liền lịch sự lên tiếng mời: 
- "Chào quý cụ, tuy tôi chẳng biết quý cụ từ đâu đến, nhưng chắc quý cụ 
cũng đã rất mệt vì cuộc hành trình, và chắc cũng đã đói lắm rồi, kính mời 
quý cụ vào trong nhà tôi nghỉ ngơi và ăn chút gì lót dạ cho nó đỡ đói". 
3 cụ già đồng thanh lên tiếng hỏi: 
- "Xin hỏi, Ông chủ nhà có ở nhà không?" 
Người vợ nhanh nhẹn trả lời: 
- "Dạ thưa quý cụ, chồng tôi đi vắng ạ." 
3 cụ già bèn nói: 
- "Thế thì chúng tôi không vào nhà được". 
. . . 
 
Ðến tối, khi người chồng về tới nhà, người vợ bèn đem câu chuyện 3 cụ già 
trước cửa nhà kể lại cho chồng nghe. Nghe xong, người chồng bèn bảo vợ: 
- "Thật tội nghiệp cho họ. Vậy thì bây giờ em ra bảo họ, anh đã về tới nhà 
đây rồi, và mời họ vào nhà nghỉ ngơi."  
Người vợ đi ra ngoài cửa và mời 3 cụ già vào nhà. 
3 cụ già đồng thanh trả lời: 
- "Chúng tôi không thể đồng loạt cùng vào nhà". 
Người vợ bèn hỏi: 
- "Tại sao vậy?" 
Một cụ già trong nhóm bèn lên tiếng giải thích, vừa giơ tay chỉ từng cụ già 
và giới thiệu: 
- "Cụ này là người giàu có, tên là Ðặng Tài Phú, cụ kia là một người thành 
công lẫy lừng tên là Ðặng Thành Công, còn tôi là người chuyên về việc bác 
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ái có tên là Ðặng Nhân Ái", nói đoạn, cụ già ngước nhìn bà chủ nhà và nói 
tiếp: "Bây giờ bà hãy vào thương lượng với chồng bà, trong 3 người chúng 
tôi, gia đình bà muốn mời người nào vào trong nhà?" 
Người vợ bèn vào nhà và kể lại cho chồng nghe tất cả mọi chi tiết. Nghe 
xong, người chồng vui mừng khôn tả và bảo vợ: 
- "Thì ra là như vậy, thế thì chúng ta hãy mời cụ Giàu Có (Tài Phú) vào 
nhà!" 
Nghe chồng nói, người vợ không đồng ý nên nói: 
- "Này anh, hay là chúng ta mời cụ Thành Công vào nhà được không anh?" 
Cô con dâu trong nhà nãy giờ nghe được câu chuyện hai vợ chồng đang 
thảo luận, bèn lên tiếng góp ý kiến: 
- "Thưa Ba Mẹ, chúng ta nên mời cụ Nhân Ái vào nhà có hay hơn không?" 
Nghe thế, người chồng bèn bảo vợ: 
- "Vậy thì em hãy ra mời cụ Nhân Ái vào nhà nghỉ ngơi" 
Người vợ nghe lời chồng, đi ra cửa nói với 3 cụ già: 
- "Thưa quý cụ, trong quý cụ ai là cụ Nhân Ái, gia đình chúng tôi rất hân 
hoan mời cụ vào nhà ạ?" 
Nghe bà chủ nhà nói xong, cụ Nhân Ái bèn đứng lên và chuẩn bị đi vào 
nhà. Hai cụ già kia cũng đứng lên theo và cùng tiếp bước vào nhà. Người 
vợ thấy thế thì ngạc nhiên nên lên tiếng hỏi cụ Thành Công và Cụ Tài Phú: 
- "Nghe lời quý cụ bảo, gia đình chúng tôi đã lựa chọn kỹ và quyết định là 
mời cụ Nhân Ái vào nhà, tại sao bây giờ cả 3 cụ đều đồng ý vào nhà rồi 
vậy?" 
Cụ già lớn tuổi nhất trong nhóm lên tiếng giải thích: 
- "Nếu quý gia chủ mời cụ Thành Công hoặc cụ Tài Phú vào nhà, thì 2 cụ 
còn lại sẽ không vào, nhưng nếu quý gia chủ mời cụ Nhân Ái vào nhà, thì 
bất kể cụ Nhân Ái bước đi đâu chúng tôi đều cất bước đi theo. Ở đâu có 
Nhân Ái thì ở đó có Tài Phú và Thành Công". 

  
Thưa các bạn, nghe xong câu chuyện, chắc các bạn cũng đã có những quyết 
định riêng tư cho đời mình, chuẩn bị để mời cụ Nhân Ái, cụ Tài Phú hay cụ 
Thành Công. 
Bây giờ chúng tôi xin gởi đến các bạn những lời chúc tốt đẹp trước khi kết 
thúc câu chuyện của chúng tôi: 
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- Nếu khi nào các bạn gặp đau khổ, chúc cho các bạn chóng đạt được bình 
an trong tâm hồn và lãnh nhận được lòng từ bi của Chúa. 
- Khi các bạn gặp phải những nghi nan, chúc các bạn chóng gặp được ủi an 
và lòng tự tin để có thể tự nỗ lực canh tân, làm lại cuộc đời mới. 
- Khi các bạn gặp phải những tủi hờn, buồn chán, chúc các bạn chóng gặp 
được sức nhẫn nại và cố gắng để tiến bước trên một tương lai mới. 
- Khi các bạn gặp phải âu lo, khủng hoảng, chúc các bạn chóng gặp được 
lòng nhân ái và đầy nghị lực trong cuộc sống. 
Ðọc đến đây, xin các bạn hãy xếp câu chuyện lại, và hãy dùng lòng Nhân 
Ái của mình để Chia Sẻ Tình Yêu với anh chị em chúng ta ở chung quanh. 
Chúc các bạn đầy tràn lòng Nhân Ái của Chúa và luôn Thành Công, Phú 
Quý, Hạnh Phúc, bên mái ấm gia đình đầy yêu thương của các bạn. 
(Joseph Trương chuyển dịch qua Việt Ngữ, 
dựa theo câu chuyện kể bằng tiếng Trung Hoa của Nữ Tu Maria Sen 
Bùi) 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Duyệt xét một phép lạ mới được cho là do sự cầu bầu của Chân 
Phước Gioan Phaolô II 

 
  

ROME, Thứ hai 24 tháng 10, 2011 (Le Monde vu de Rome) – Một vụ điều 
tra đã được khởi sự để duyệt xét một phép lạ được cho là nhờ sự cầu bầu 
của Chân Phước Gioan Phaolô II: đó là việc chữa lành một phụ nữ Mễ Tây 
Cơ, Sara Guadalupe Fuentes Garcia, bỗng nhiên được khỏi bệnh có một cái 
bướu làm nghẹn cổ họng và khiến cho bà đã có thể chết. 
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Đức Giám Mục Slawomir Oder, thỉnh nguyện viên hồ sơ phong thánh cho 
Chân Phước Gioan Phaolô II đã cho hay, kể từ khi ngài được phong chân 
phước vào tháng Năm, Đức Tổng đã nghiên cứu “nhiều ân sủng và các 
phép lạ giả dụ” từ nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, Hoa Kỳ, Đức và Ý. 
Bà Fuentes Garcia, sinh sống tại xứ Yucatan, đã cho hay bà đã đặt một bức 
hình của Chân Phước Gioan Phaolô II trên ngực và đã xin ngài cầu bầu với 
Thiên Chúa cho bà được khỏi bệnh, trong khi thánh tích của ngài du hành 
qua Mễ Tây Cơ. 

Đức Tổng Giám Mục Juan Gomez Parada, tổng giám mục Yucatan, hiện 
giờ đang nghiên cứu biến cố này và thu thập các dữ kiện y khoa và các 
nhân chứng của các chuyên gia độc lập. Các tài liệu chi tiết thu thập được 
của các bác sĩ và các khoa học gia vô tư sẽ được nộp cho Bộ Phong Thánh 
tại Rôma. 

Nếu phép lạ được uỷ ban hành động của Bộ Phong Thánh công nhận, các 
tài liệu này sẽ được trình lên cho Đức Thánh Cha Benedict XVI. Và chúng 
ta có thể hy vọng có sự tuyên bố về việc phong thánh Chân Phước Gioan 
Phaolô II. 

Cố Giáo Hoàng, qua đời tháng Tư năm 2005, đã được phong chân phước 
ngày 1 tháng Năm vừa qua. Ngay trước lúc phong chân phước, Đức Thánh 
Cha Benedict XVI đã tuyên bố là ngày lễ kính nhớ vị tiền nhiệm của ngài 
là ngày 22 tháng 10. 

Đức Thánh Cha đã ấn định là ngày lễ phụng vụ của Chân Phước Gioan 
Phaolô II sẽ được tổ chức tại Rôma, là giáo phận của ngài trong hơn một 
phần tư thế kỷ, và tại quê hương Ba Lan của ngài. Còn về việc cử hành lễ 
kính nhớ tại các giáo phận trên thế giới, Đức Thánh Cha Benedict XVI đã 
muốn dành quyền quyết định cho hội đồng giám mục của mỗi quốc gia. 
Ngày lễ của chân phước Gioan Phaolô II, khác với đa số các vị được phong 
chân phước hay phong thánh, không kỷ niệm ngày ngài qua đời. Ngày 
được Đức Thánh Cha Benedict XVI chọn là ngày Gioan Phaolô II được 
bầu làm Giáo Hoàng, ngày 22 tháng 10, 1978. 

Phép lạ đầu tiên được biết và được Bộ Phong Thánh chấp thuận do kết quả 
của sự cầu bầu của Gioan Phaolô II là việc chữa lành Nữ tu Marie Simon-
Pierre, một Sơ người Pháp, khỏi bệnh Parkinson, chính là bệnh làm 
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cho Đức Gioan Phaolô qua đời. Việc công nhận phép lạ này đã khiến cho 
có vụ phong chân phước ngày 1 tháng Năm 2011. Khi có một phép lạ thứ 
hai được xác nhận và chấp thuận bởi Bộ Phong Thánh, việc phong thánh 
cho Chân Phước Gioan Phaolô mới có thể được thực hiện. Vì điều tối cần 
thiết cho một vụ phong thánh là sự thánh thiện của vị này và sự gần gũi của 
ngài với Thiên Chúa. 

Đức Giám Mục Oder tuyên bố: “Khía cạnh làm cho tôi ngạc nhiên nhất và 
cũng là sắc thái quan trọng nhất của cuộc đời của ngài, là sự khám phá ra 
nguồn gốc của những sinh hoạt cao cả của ngài, nơi ngài tận dụng hết năng 
lực không tính toán, và chiều sâu của những tư tưởng của ngài, là mối 
tương quan của ngài với Chúa Kitô.” Đức Giám Mục Oder tiếp: “Dường 
như chắc chắn ngài là một nhà thần bí. Một nhà thần bí theo ý nghĩa của 
một người sống trong sự hiện diện của Thiên Chúa, để cho mình được 
Chúa Thánh Thần hướng dẫn, thường xuyên đối thoại với Chúa Kitô, và 
xây dựng toàn thể cuộc đời quanh câu hỏi Người đặt cho Thánh Phêrô: 
“Con có yêu mến Thầy không?” Cuộc đời ngài là câu đáp trả cho câu hỏi 
của Chúa. Và tôi nghĩ rằng khía cạnh này là kho tàng lớn lao nhất cho vụ 
án phong thánh.” 
 

Pakistan khuyến khích đọc Kinh thánh 
 

PAKISTAN (UCANews, 24-10-2011) – 
Ngày 23-10-2011, Giáo hội Công giáo giới 
thiệu sách Kinh thánh mới trên toàn quốc 
Pakistan. 
Bảy ĐGM và hàng ngàn linh mục đã cống 
bố bản dịch Kinh thánh lần thứ 10 vào 
chính Chúa nhật Khánh nhật Truyền giáo. 
Các bàn thờ trang hoàng đầy hoa, diễn kịch 
Kinh thánh, rước và gây quỹ để thúc đẩy Kinh thánh. 
LM Emmanuel Asi, thư ký HĐGM Pakistan, nói: “Hiện nay có 4 dạng và 
khổ sách Kinh thánh”. ĐGM Sebastian Shah, GP Lahore, và 3 linh mục đã 
dâng thánh lễ đồng tế đặc biệt tại Nhà thờ Thánh Tâm. Sau đó, hàng trăm 
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giáo dân lần lượt đi ngang qua bàn thờ và hứa đọc Kinh thánh hàng ngày. 
LM Emmanuel Asi nói: “Anh chị em hãy đọc toàn bộ Kinh thánh trong 3 
năm, chỉ cần mỗi ngày dành ra 5-7 phút”. HĐGM Pakistan đã xuất bản 
70.000 cuốn Kinh thánh trong năm nay, lần trước chỉ 50.000 cuốn vào năm 
2007. 
Hội Kinh thánh Pakistan, NXB của Tin Lành, đã giúp tổ chức đưa sách 
Kinh thánh về từ Trung quốc. Chi phí khoảng 350.000.000 rupi (403.179 
USD). 
LM Emmanuel Asi nói: “Tài chính là một khó khăn lớn. Quỹ được gây 
trong 2 năm nhờ những nhà hảo tâm người Đức và một ĐGM người Hàn 
quốc giúp đỡ”. 

Hiện nay, HĐGM Pakistan có 100.000 “người bạn” và vài phát ngôn viên 
để phát động phong trào đọc Kinh thánh không ngừng tại Mariamabad – 
nơi có Đền Đức Mẹ – thuộc tỉnh Punjab vào năm tới trong một cuộc đấu 
giá để khuyến khích đọc Kinh thánh. 

Đức Thánh Cha Benedict XVI nhắc lại tầm quan trọng 
của “tiếng nói luân lý” của Tòa Thánh 
 

Rôma, Thứ Sáu 21 tháng 10, 2011 (Le Monde vu de Rome) – Đức Thánh 
Cha Benedict XVI đã nhắc lại “ảnh hưởng khá quan trọng” của tiếng nói 
luân lý của Tòa Thánh trên thế giới, khi tiếp nhận ngày thứ sáu này tại 
Vatican tân đại sứ Hòa Lan tại Tòa Thánh, khi ông Joseph Weterings, đến 
trình ủy nhiệm thư. 

Đức Thánh Cha đã giải thích: “Các mối quan hệ song phương giữa một 
quốc gia và Tòa Thánh rõ ràng có một đặc tính khác hẳn giữa các quốc gia 
với nhau. Tòa Thánh không phải là một cường quốc về kinh tế hay quân 
sự. 
“Luôn luôn, tiếng nói tiếng nói luân lý của Tòa Thánh có ảnh hưởng khá 
mạnh trên thế giới.” Đức Thánh Cha nhắc lại: “Trong các lý do, có sự kiện 
là vai trò luân lý của Tòa Thánh không bị ảnh hưởng bởi các các tiện ích 
chính trị hay kinh tế của một quốc gia, và cũng không bị lay chuyển bởi 
các mục tiêu để vận động tranh cử hay của một đảng phái chính trị.” 
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: “Sự đóng góp của Tòa Thánh cho vấn đề 



 11

ngoại giao quốc tế trên hết nằm ở chỗ trình bầy những nguyên tắc đạo lý 
phải hỗ trợ cho trật tự xã hội và chính trị, thu hút sự chú ý vào nhu cầu 
hành động để thanh tẩy những vi phạm các nguyên tắc này. Dĩ nhiên, Tòa 
Thánh làm như vậy trên phương diện đức tin Kitô." 
Như thế, Đức Thánh Cha Benedict XVI tiếp: "việc đối thoại ngoại giao 
trong đó Tòa Thánh tham gia được thực hiện trên một điạ bàn không có 
tính cách tuyên xưng hay thực dụng, nhưng dựa trên căn bản của những 
nguyên tắc hoàn vũ có thể áp dụng và cũng trung thực giống như các yếu tố 
vật chất của môi trường thiên nhiên." 

Ngài giải thích tiếp: "Giáo Hội luôn luôn tìm cách cổ võ cho công lý tự 
nhiên vì đây là bổn phận và quyền thi hành của mình. Trong khi công nhận 
một cách khiêm tốn là các thành phần của Giáo Hội không luôn luôn đạt 
tới mức độ cao của các tiêu chuẩn luân lý chính mình đề ra, Giáo Hội chỉ 
có thể tiếp tục khuyên nhủ tất cả mọi người, kể cả các thành viên của mình, 
phải tìm cách làm mọi sự theo công lý và lý lẽ công bằng và phải chống lại 
tất cả những gì trái nghịch." 

Đức Thánh Cha cũng gợi đến những "tiện ích chung" giữa Tòa Thánh và 
vương quốc Hòa Lan, ngài nói: "Việc cổ võ cho nền hòa bình thế giới bằng 
việc giải quyết các tranh chấp một cách công bằng," chống lại "việc sản 
xuất hàng loạt những vũ khí tiêu diệt muôn vạn người", và cổ võ "sự phát 
triển và tự túc tại các quốc gia chậm tiến", và bảo vệ phẩm giá con người. 
Ngài đã ngợi khen ý định của chính phủ Hòa Lan là cổ võ tự do tôn giáo. 
Ngài nhận xét rằng "tự do tôn giáo bị đe dọa không những bởi những hạn 
chế của pháp luật trong vài quốc gia trên thế giới, nhưng còn bị đe dọa bởi 
một não trạng phản tôn giáo tại rất nhiều xã hội, ngay cả tại những nơi 
được hưởng sự bảo vệ của luật pháp." Ngài tiếp: "Do đó tốt hơn là chính 
phủ của quý vị phải canh chừng sao cho tự do tôn giáo và tự do của các 
hình thức sùng bái khác được bảo vệ và khuyến khích tại quốc gia quý vị 
và tại ngoại quốc." 

Cuối cùng Đức Thánh Cha Benedict XVI đã ngợi khen những thành quả 
chính phủ Hòa Lan đã đạt được "trong việc ngăn ngừa nạn nghiện ngập ma 
túy và mãi dâm." 
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Ngày Assisi năm 2011: Thắp 300 ngọn đèn cho hòa 
bình và tự do 
  

Assisi – ‘Ngày suy tư, đối thoại, và cầu 
nguyện cho Hòa bình và Công lý trên thế 
giới’ đã kết thúc trong cách đơn giản nhất và 
thi vị nhất, với sự trao đổi bình an giữa các 
người tham dự. Trước sự trao đổi này là việc 
thắp sáng các ngọn đèn nhỏ, mà một nhóm 
thanh niên thinh lặng trao cho 300 đại diện, 
những người đã đến Átxidi (Assisi, Ý) theo 
lời mời của ĐTC Biển Đức XVI. 
Ngày 27-10 kết thúc trong một quảng trường gần Vương cung thánh đường 
thánh Phanxicô, nơi mà năm 1986 ngày cầu nguyện hoà bình đã được tổ 
chức lần đầu tiên. Không giống như các lần trước, lần này không có việc 
cầu nguyện công khai, hoặc theo nhóm, riêng biệt hoặc theo thứ tự, nhưng 
có vài phút im lặng trước khi các ngọn đèn được thắp lên, đi kèm với âm 
thanh của đàn hạc. Mỗi người tham gia, như có người nói, đã có thể "kêu 
xin hồng ân hòa bình hoặc bày tỏ hy vọng cho hoà bình, trong lương tâm 
sâu thẳm của mình". 

Các ngọn đèn là một dấu hiệu của trách nhiệm, mà mọi người đã thực hiện 
trước những người khác và Thiên Chúa. Khi giới thiệu dấu hiệu của hòa 
bình, Hồng y Koch, Chủ tịch Hội đồng Toà thánh về Cổ vũ sự Hiệp nhất 
Kitô giáo, nói: "Chúng ta hãy trở thành các khí cụ hoà bình đến từ trên cao. 
Chúng ta hãy nhớ rằng không có hòa bình nếu không có công lý, và không 
có công lý nếu không có sự tha thứ. Chúng ta hãy đóng ấn, với một cử chỉ 
hòa bình giữa chúng ta, lời cam kết cho hòa bình, được nhiều người tuyên 
bố. Hãy mang lại hòa bình cho những người gần chúng ta và những người 
xa chúng ta, cho tất cả các sinh vật và tạo thành”. 

Khi diễn ra việc trao đổi bình an, các tu sĩ dòng Phanxicô thả hàng chục 
chim bồ câu trắng. Một số chim này đã đến đậu trên bàn tay của một số đại 
biểu. 
Trước đó, 12 đại diện và một "người tìm chân lý", Giáo sư Guillermo 
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Hurtado từ Mexico, đã nhắc lại quyết định của các vị là trở thành người 
kiến tạo hòa bình. Trước khi mỗi người phát biểu, họ bắt đầu nói: "Chúng 
tôi cam kết cho [. . ] công lý, sự tôn trọng giữa các quốc gia, một công nghệ 
nhân bản hơn, chăm sóc tạo thành, nhổ rễ khủng bố". 

Đức Hồng Y Jean-Louis Tauran đã giới thiệu phiên gặp buổi chiều. Ngài 
nói: “Hy vọng cho hòa bình đã được đánh thức trong lời cầu nguyện cá 
nhân và lắng nghe các chứng từ. Mỗi người chúng ta, khi trở về nhà, hãy 
nhớ trong tâm hồn rằng mình là một chứng nhân và sứ giả: hòa bình là có 
thể, thậm chí ngay hôm nay!" 

Khi đến phiên mình, ĐTC Biển Đức XVI nói: "Bạo lực không bao giờ trở 
lại! Chiến tranh không bao giờ trở lại! Chủ nghĩa khủng bố không bao giờ 
trở lại! Nhân danh Thiên Chúa, mỗi tôn giáo có thể mang lại cho trái đất 
Công lý và Hòa bình, sự Tha thứ và sự Sống, Tình yêu". 

Vào cuối cuộc gặp, ĐTC Biển Đức XVI và nhiều vị đã đến thăm hầm mộ 
Thánh Phanxicô để cầu nguyện trước mộ Ngài. (AsiaNews 27-10-2011) 
  

Châu Á: mai táng hoặc hỏa táng người chết? 
 

Diễn đàn châu Á lần thứ 15 về phụng vụ nghi thức tang lễ và hội nhập văn 
hóa  
ROMA – Hơn 60 chuyên viên phụng vụ, các Giám mục, linh mục, nữ tu 
và giáo dân, từ Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, 
Đài Loan và Thái Lan, hiện đang tham gia khoá họp, tại Đài Bắc, Đài 
Loan, của Diễn đàn châu Á lần thứ 15 về phụng vụ. Họ cố gắng giải quyết 
vấn đề phức tạp chồng chéo giữa các nghi thức tang lễ và hội nhập văn hóa. 
 
Diễn đàn diễn ra từ ngày 17 đến ngày 21-10, dưới sự bảo trợ của Ủy ban 
Phụng vụ của Hội đồng Giám mục lãnh thổ Đài Loan. 
Diễn đàn châu Á về phụng vụ lần đầu tiên được tổ chức tại Philippines vào 
năm 1996, tức một năm sau Hội nghị được tổ chức bởi Liên Hội đồng 
Giám mục châu Á (FABC). Chủ đề được đề cập lần đó đụng chạm đến sự 
đa dạng của các phụng vụ châu Á,  theo hãng tin "Các Giáo Hội tại Châu 
Á" (EDA) của Hội Thừa Sai Paris. 
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Trong lĩnh vực nghi thức tang lễ, các vấn đề do việc hội nhập văn hóa đặt 
ra là đặc biệt phức tạp. Đi đầu trong các quan ngại của các Kitô hữu là vấn 
đề lựa chọn giữa sự chôn cất và hỏa táng người chết. 
Các kết luận của Đại hội đang được đặc biệt chờ đợi, nhất là sau khi cuộc 
tranh luận vào tháng trước đã chia rẽ các nhà thần học. Thật vậy, các mối 
quan tâm đã phát sinh sau công bố của Ủy ban phụng vụ của Đài Loan, từ 
công việc chuẩn bị cho Diễn đàn. 
Dựa vào văn bản của Hội đồng Giám mục Mỹ, và nhất là "Hướng dẫn về 
lòng đạo bình dân và Phụng vụ", được Tòa Thánh công bố vào năm 2001, 
Ủy ban Đài Loan tái khẳng định rằng việc rải tro cốt của người chết xuống 
biển và trên mặt đất "là không phù hợp với nghi thức tang lễ Công giáo". 
(ZENIT.org 21-10-2011) 
 
Giáo phận Xuân Lộc vui mừng đón nhận 1000 anh chị em gia nhập đại 
gia đình Giáo hội 

XUÂN LỘC - Sáng Chúa nhật 23.10.2011, tại Giáo xứ Hà Nội, Hạt Hố 
Nai, Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân 
Lộc, đã chủ sự lễ rửa tội cho 975 anh chị em Tân tòng. Cùng dâng lễ với 
Ngài, có Đức Cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Giáo phận Phát Diệm, 
kiêm chủ tịch ủy Ban Loan Báo Tin Mừng thuộc Hội Đồng Giám Mục Việt 
Nam. Đức Cha Toma Vũ Đình Hiệu, Giám mục phụ tá Giáo phận Xuân 
Lộc. Đức ông Vinh Sơn Tổng Đại Diện Giáo phận Xuân Lộc, cùng Quý 
Cha Quản Hạt, và trên 40 Cha đồng tế trong thánh lễ cầu nguyện hôm nay. 

Giáo phận Xuân Lộc vui mừng bởi vì khi chúng ta có thêm gần một ngàn 
anh chị em gia nhập đại gia đình Giáo Hội. Rồi những anh chị em Loan 
Báo Tin Mừng vui mừng vì cảm thấy công khó của mình ngày hôm nay đã 
sinh hoa kết quả. Và đối với các anh chị em tân tòng đang hiện diện đây lại 
càng vui mừng, vì hôm nay tất cả cộng đoàn Hội Thánh tại Giáo phận 
Xuân Lộc này đón tiếp anh chị em một cách hết sức là trân trọng, bởi vì 
anh chị em cùng chia sẻ với chúng tôi cái niềm vui bước theo Chúa Giesu.  
Tuy nhiên trong ngày cử hành thánh lễ truyền giáo hôm nay, có lẽ chúng ta 
cần nghe lại cái thao thức của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II, Ngài nói 
rằng trong hai ngàn năm Tin Mừng được rao giảng trên thế giới này, công 
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việc truyền giáo hình như vẫn còn đang ở bước khởi đầu, bởi vì chúng ta 
đang chứng kiến một thế giới ngày càng xa rời Tin Mừng, và Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolo II muốn cho chúng ta trong ngày Khánh Nhật Truyền 
Giáo hôm nay ý thức lại sứ mạng của Hội Thánh. 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đổi Giờ 
 
Chủ Nhật 6/11/2011 toàn đất nước Hoa Kỳ sẽ đổi giờ. Xin nhắc nhớ quý 
vị vặn lui đồng hồ lại 1 giờ đồng hồ vào tối thứ bẩy 5/11/2011. 
 
Lễ Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ và Lễ Cầu Cho Các Tính Hữu đã 
Qua Đời 
Ngày thứ ba 01/11/2011 có 2 Thánh Lễ Mừng Kính Các Thánh Nam Nữ 
vào lúc 7:30 am và 7:00 pm. 
Ngày thứ tư 02/11/2011 sẽ có 2 Thánh Lễ Cầu Cho Các Tính Hữu đã Qua 
Đời vào lúc 7:30 am và 6:30 pm. 
 
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 
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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 
 

Giá trị của một thánh lễ Misa 

Xin hãy cùng đọc một chứng từ có thật, hết sức giản dị đơn sơ, nhưng lại 
quá độc đáo bất ngờ, để rồi cùng có được diệu cảm về Thánh Lễ...  
 

 
 
Cha Stanislaus là Linh Mục Hội Dòng Thánh Tâm Chúa. Ngài có một 
người anh làm Linh Mục Dòng Tên. Thân phụ của hai anh em này là Đại 
Úy kiểm lâm trong một thị trấn nhỏ của Luxemburg. Ông rất sùng đạo, vẫn 
đi Lễ và rước Lễ hàng ngày. 

Khi nói chuyện với cha Stanislaus về thời thơ ấu của ngài, tôi nói: “Cha 
thật có phúc được nuôi dưỡng trong một gia đình Công Giáo đạo đức, đã 
có công cống hiến cho đời hai vị Linh Mục.” 

Ngài đáp: “Vâng, đúng thế, nhưng không phải mọi sự đều trôi chảy như 
vậy từ đầu cả đâu ! Khi chúng tôi còn bé, cha tôi đã bỏ đạo, và mặc dù mẹ 
tôi còn đọc kinh cầu nguyện nhưng trong gia đình không một ai đi Lễ, kể 
cả Chúa Nhật, thể theo ý muốn của cha tôi. 

Tôi nói: “Trời đất ơi ! Cha làm tôi ngỡ ngàng quá chừng. Chuyện hiếm có 
như vậy mà có thể xảy ra thật ư ? Vậy chứ ơn gọi làm Linh Mục từ đâu mà 
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ra ?” 

Ngài nói: “Một hôm, sau khi cha tôi đến thăm một tiệm bán thịt gần nhà thì 
ông đã đột nhiên thay đổi ý kiến. Câu chuyện xảy ra chiều hôm đó tại nhà 
hàng bàn thịt này là nguyên nhân hoán cải của cha tôi.” Tôi đáp: “Một tiệm 
bán thịt ! Một ơn hoán cải trong một tiệm bán thịt ! Chuyện gì đã xảy ra 
vậy ?” 

Cha Stanislaus nói: “Ồ, đầu đuôi câu chuyện xảy ra như thế này. Cha tôi và 
ông chủ tiệm là một đôi bạn thân từ hồi còn bé. Khi hai người đang say sưa 
chuyện vãn như mọi lần thì một bà già lọm khọm bước vào. 

Ông chủ tiệm ngưng nói chuyện và bước tới hỏi xem bà cụ cần gì. Bà nói 
bà đến xin ông một chút thịt nhưng bà không có tiền. Cha tôi chú ý lắng 
nghe câu chuyện bi hài giữa bà cụ và ông chủ tiệm. 

Ông chủ tiệm nói: “Bà cần một chút thịt ư ? Nhưng tôi cần biết bà có thể 
trả cho tôi bao nhiêu tiền cái đã." 

Bà cụ đáp: “Rất tiếc là tôi không có đồng xu nào cả… nhưng tôi sắp đi Lễ 
đây, và nếu ông muốn thì tôi sẽ dâng Thánh Lễ theo ý chỉ của ông.” 

Ông chủ tiệm và cha tôi đều là người tốt bụng (nhưng cả hai đều coi 
thường tôn giáo, nhất là Thánh Lễ Misa và Giáo Hội Công Giáo) cho nên 
cả hai đều muốn đùa giỡn chút chơi với câu trả lời của bà già lẩm cẩm. 

Ông chủ tiệm bèn nói: “Được rồi ! Đây là một miếng giấy nhá” và ông viết 
mấy chữ ‘Tôi đi xem lễ và dâng lễ theo ý chỉ của ông…’ rồi đưa cho bà cụ 
ông nói: “Cụ đi xem lễ đi và cầu nguyện theo ý chỉ của tôi nhá. Khi về, bà 
sẽ đưa cho tôi miếng giấy này và chúng ta sẽ xem một Thánh Lễ đáng giá 
bao nhiêu ký thịt.” 

Bà cụ tươi cười ra đi cầm theo tờ giấy. Bà biết Chúa nhân lành sẽ giúp đỡ 
bà. Khoảng một giờ sau, bà trở lại tiệm bán thịt. Khi nhìn thấy bà, ông chủ 
tiệm liền nói: “Đâu, tờ giấy đâu, bà đưa cho tôi đi và chúng ta sẽ xem 
Thánh Lễ của bà dâng cho tôi đáng giá bao nhiêu tiền nhá !” 

Bà đưa tờ giấy cho ông, ông đặt tờ giấy lên bàn cân phía tay mặt. Trên bàn 
cân phía trái ông để một khúc xương nhỏ, nhưng mảnh giấy có vẻ nặng hơn 
miếng xương của ông. Vậy là ông lấy miếng xương ra và đặt vào bàn cân 
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bên trái một miếng thịt nhỏ. Nhưng bàn cân bên mặt vẫn nặng hơn. Ông 
bèn lấy một miếng thịt lớn hơn đặt trên bàn cân trái, tuy nhiên bàn cân mặt 
vẫn không nhúc nhích. 

Đến lúc này thì cả hai ông đều cảm thấy xấu hổ vì sự nhạo báng của mình, 
nhưng ông chủ tiệm vẫn còn muốn tiếp tục trò chơi của ông. Ông bèn đặt 
một tảng thịt thật nặng lên bàn cân trái, nhưng bàn cân mặt vẫn đứng yên 
bất động. Ông nghĩ chắc cái cân bị trục trặc kỹ thuật thế nào đó chứ không 
lẽ… Ông lấy miếng giấy ra khỏi bàn cân bên mặt xem sao, tức thì bàn cân 
bên trái xẹp ngay xuống dưới sức nặng của tảng thịt lớn. 

Ông chủ liền lấy cả hai thứ ra khỏi bàn cân, để kiểm soát kỹ lại xem cân có 
bị trục trặc gì không… rồi ông cân một vài thứ khác như ông vẫn làm từ 
trước tới nay, thì thấy cái cân hoàn hảo và rất chính xác. 

Sau cùng ông chủ đảo ngược hai thứ trên bàn cân: ông đặt tờ giấy lên phía 
bên trái và tảng thịt lên phía bên mặt. Tuy nhiên tờ giấy vẫn nặng ký hơn 
tảng thịt rất nhiều. 

Bực mình, ông nhẹ nhàng nói với bà cụ: “Bà cụ ơi, bây giờ bà muốn gì 
nào… tôi có phải đưa cho cụ cả một cái đùi cừu chăng ?” 

Bỗng chốc, cả ông hàng thịt lẫn viên đại úy đều nhận ra rằng Thánh Lễ 
Misa thật là vô giá. Ngay lúc đó, cả hai đều được ơn soi sáng để hiểu 
biết rằng không thể tính được một Thánh Lễ đáng giá bao nhiêu tiền. 

Ông hàng thịt đã hoàn toàn hoán cải vì chuyện vừa xảy ra, và ông hứa sẽ 
cung cấp thịt hàng ngày miễn phí cho bà cụ. Ông giữ lời hứa. Tiếng đồn 
lan ra các vùng lân cận, dân nghèo khác cũng đến lãnh phần thịt hàng ngày 
của họ. Rồi lòng quảng đại của ông được các vùng khác biết đến. Thiên hạ 
cũng nói rằng phẩm chất thịt của tiệm ông rất ngon nên số doanh thu của 
ông tăng nhanh hơn bao giờ hết. 

Cha tôi, tức ông đại úy, ngay hôm sau đã đi Nhà Thờ xem Lễ, và ông được 
ban cho một thánh sủng khác. Ông được ơn nhận biết Chúa Giêsu đích 
thực hiện diện trong Mầu Nhiệm Thánh Thể, và ngày hôm sau nữa, cả 
nhà chúng tôi kéo nhau đi xem Lễ hàng ngày. Trong nhà chúng tôi không 
khí đã đổi khác không như trước nữa. 

Hạnh phúc chúng tôi được ban cho thật là vĩ đại, khôn tả xiết, và chúng 
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tôi bắt đầu kính mến Chúa và thương yêu nhau hơn bao giờ hết. Gia đình 
chúng tôi bỗng trở nên một Tiểu Thiên Đàng, và tôi tin chắc rằng cha mẹ 
tôi đang chờ chúng tôi đến gặp các ngài trên đó! 

Trích bài viết của Sr. MARY VERONICA  

Bản dịch của Louis LÊ XUÂN MAI 
 
THƯ TÌNH VIẾT MUỘN! 
 
" Nếu có điều gì vĩnh cửu được 
" Thì em ơi, đó là tình yêu chúng ta " 

 
 
Paris ngày 14 tháng 10 năm 2010 
 
Bà nó à! 

 
À mà thôi, gọi là EM đi cho tình tứ như ngày xưa chúng mình cùng chung 
giường chung gối, chung cả đường đi lẫn lối về em nhá. Dù rằng nay đôi ta 
mỗi người một ngả, lại đông con nhiều cháu mà còn xưng hô “anh em” thì 
e rằng con cháu nó cười. Nhưng đây là tình thư của anh gửi tới em, lá thư 
đầu tiên và cũng là lá thư cuối cùng. Anh viết thư này từ ngày 14/10/2010, 
mỗi ngày vài dòng, khổ nỗi mỗi khi viết đến tên em là như có hơi nước che 
mờ cặp kính nên anh đành phải buông bút, dụi mắt thở dài! Viết lâu 
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rồi đấy mà chưa nói được gì với em! Chuyện tình trong 60 năm dễ gì nói 
trong vài trang giấy, kể trong vài ngày. 

Thôi thì thế này nhá, nếu không xong để gửi qua đường bưu điện thì anh sẽ 
mang đến nơi em đang ở để trao tận tay. Anh biết nơi em ở rồi, kể từ khi 
em dọn về bên ấy, anh đã rất nhiều lần đi vòng quanh bên ngoài để ngắm 
một căn nhà 2 tầng (*) nhỏ-nhắn, xinh-xắn, mà nghe đâu em khoe với hàng 
xóm rằng: 

- “Tôi ở tầng dưới, còn tầng trên để dành cho nhà tôi”... 

 Em à! 

 Nhớ lại ngày nào em là thiếu nữ 16 tuổi xinh tươi làng Vạn, hoa khôi 
huyện Yên Phong, còn anh là trai làng Đại Lâm, chúng mình cùng tỉnh Bắc 
Ninh, nhưng anh theo gia đình ra Hà Nội học nên không có dịp “thả thơ” 
Em còn nhớ những vụ “thả thơ” này không? Dì Phách, cô em gái của em 
nói rằng em đẹp lắm lại là con nhà có của nên trai huyện trai làng nhiều 
người ngấp nghé, mỗi khi em đi chợ thì họ len lén bỏ thư vào cái làn mây 
em xách tay, khi về nhà mới biết, thế là mấy chị em đọc thư tỏ tình của các 
chàng nhát gái mà cười bò ra, nghe cũng vui đấy nhỉ. Nhưng anh thì chưa 
có dịp thả thơ như thế. 

Khi bố anh cần người giúp ông trong việc kinh doanh nên đã bắt anh lập 
gia đình sớm, anh có quen biết nhiều cô gái ở Hà Nội nhưng không thương 
ai. Thế rồi một hôm bố anh bảo diện vào rồi đi chợ huyện Yên Phong với 
ông, anh hỏi bố rằng con đi chợ làm gì thì bố nói: 
- Trai khôn tìm vợ chợ đông, gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân. 
Khi đến chợ rồi mới biết ngày đó em cũng đi chợ, có lẽ người lớn đã sắp 
xếp cho chúng mình trông thấy nhau. Nghĩ lại cũng buồn cười nhỉ, bây giờ 
khác xưa rồi, trai gái quen biết và yêu rồi mới dẫn cha mẹ hai bên gặp 
nhau. 
“Anh trông thấy em đi chợ anh thương”. Bố chưa kịp hỏi ý kiến anh có 
bằng lòng “cô ấy” hay không thì anh vội nói trước: 
- Chưa gặp đã bén hơi. Tại duyên số rồi bố ơi! 

Thế là bố khuyên anh “cưới vợ thì cưới liền tay, chớ để lâu ngày lắm kẻ 
dèm pha” nên anh vội nhờ người đem tặng em “một thúng xôi vò, một con 



 22

lợn béo một vò rượu tăm. Tặng em đôi gối em nằm, cái chăn em đắp..” 
năm đó chúng mình vừa tròn 17. 

Họ hàng nhà trai khen em xinh gái và có duyên, nhưng bố anh thì nói: “vợ 
chồng cùng tuổi nằm duỗi mà ăn”, và để cho con đừng có ỷ lại nằm duỗi 
mà ăn nên ông cụ đã giao cho vợ chồng mình xưởng sửa chữa và cho thuê 
xe xích-lô. 
  

Khởi đầu là thế, mình sống đầm ấm bên nhau, không vất vả về kinh tế nên 
năm 1941 em sinh con gái đầu lòng, anh đặt tên con là Trinh. Rồi lần lượt 
có thêm con Thục, con Thuý, cả ba xinh gái giống mẹ. Sau 3 cô con gái là 
em sinh liền cho anh 4 cậu con trai, tên các con là Phong, Tuấn, Quang, 
Anh. Đời sống gia đình đang thanh bình ấm êm, các con đi học có xích lô 
đưa đón thì bỗng “trời đất nổi cơn gió bụi”, em má hồng chịu nỗi chuân 
chuyên, bụng mang dạ chửa mà phải cùng gia đình di cư vào Nam. Vừa 
đến Hải Phòng thì em sinh con gái thứ tư nên mình đặt tên con là Nguyễn 
Thị Hải, và Hải là đứa con thứ tám cùng theo bố mẹ di cư 1954 vào vùng 
đất lạ. 

 Cưới năm 1939 tới 1954 khi di cư mới được có 8 con nên em nói còn ít. 
Nhớ hôm dẫn em vào bảo sanh viện, anh nắm tay em an ủi thì em mỉm 
cười nói: 

- Anh còn phải đưa em vào bảo sanh viện tám lần nữa, vì thầy tướng số nói 
em sẽ có 16 người con tất cả”. 

Nghe em nói xong anh cười to khiến mấy bà bầu ngồi ở phòng chờ đợi 
quay sang nhìn vợ chồng mình, chắc họ tưởng mình vui vì mới có con đầu 
lòng. Nghĩ vậy nên anh ghé vào tai em thì thầm: 

- Bao nhiêu cũng được, chỉ sợ vất vả cho em thôi, còn anh thì ..lo tất. 

 Vào tới Saigon, gia đình mình ở số nhà 247 đường Thành Thái, Chợ Lớn, 
gần ngã tư Trần Bình Trọng. Em vẫn tề gia nội trợ, còn anh, xoay đủ nghề. 
Từ mở trường dạy lái xe hơi lúc mới vào rồi làm tôm đông lạnh ở Rạch 
Giá, lập trại trồng nấm rơm ở suối Lồ Ồ Dĩ An, thầu xây dựng với 
anhThúc, làm cho USOM, và như em biết đấy, công việc cuối cùng của 
anh là làm việc ở tòa Lãnh Sự Pháp Saigon, nhờ đó mà sau 30/4/1975 gia 
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đình ta đi định cư tại Paris. 

Tuy nhiên anh đã không giúp em được toại nguyện theo như lời khuyên 
của thầy tướng số nên trong thời gian ở Saigon, vợ chồng mình chỉ thêm 
được có 4 “cậu” là Tiến, Thắng, Thụy, Xương và 2 “cô” Loan, Hà, vị chi là 
14 mụn con gồm 6 gái, 8 trai, còn thiếu 2 vì thế em mới nuôi thêm 2 cháu 
ngoại là Yến và Việt, con của Thúy để cho đủ 16 đứa. 

Nay tuy không được vuông tròn trọn vẹn nhưng tất cả đã ổn định cả rồi. 
Hiện tại ở Mỹ có 3 cô 2 cậu, ở Pháp có 4 cậu, 3 cô. Con nào cũng có gia 
đình hạnh phúc một vợ một chồng và đã tặng cho em rất đông cháu nội 
ngoại và đã hơn 10 chắt rồi đó. Duy chỉ còn cô út Thu Hà, đẹp, thông minh 
hoạt bát, nhiều chàng ngấp nghé lắm nhưng con gái út của chúng mình lơ 
là chuyện này mà lại siêng năng nghiên cứu kinh sách nhà Phật. Tại duyên 
số thôi. 

Anh rất hài lòng vì các con, trai gái thì hiếu thảo con dâu nào cũng coi như 
con đẻ, nhất là Yến, vợ Quang, hiện là chị dâu trưởng, là gương mẫu cho 
các em. Còn con rể ư? Các cụ xưa gọi con rể là tế-tử nên anh thấy tế-tử nào 
cũng tử tế cả, các anh ấy là người biết điều, lo toan mọi bề cho vợ con, lại 
hiền lành. Duy chỉ có chồng của Thúy, tức bố của Yến-Việt là quân nhân 
nên vất vả và luôn phải xa gia đình, nghèo và hơi ngang. Em nhớ không, 
lần đầu tiên hắn đến nhà mình thăm con Thúy mà lại ngồi gác chân mang 
giầy nhà binh lên bàn! Anh giận quá! Nhưng bù lại, nay mỗi lần anh sang 
Mỹ thăm con cháu, thì bố Việt chở anh ra khu chợ ABC mua bánh ngọt, đi 
ăn hủ tíu Mỹ Tho, lại còn bảo vợ chồng Việt “niềng” răng cho ông ngoại, 
anh thấy vui vui nên nói: 

- “Khỏi niềng, răng của ông còn rất tốt và đẹp nữa, con chỉ cần bỏ vào ly 
nước ngâm với thuốc sát trùng cho ông là được rồi.” 
Anh nói tới đâu rồi nhỉ? Thế đấy, còn minh mẫn nhưng hơi lộn xộn nên thư 
viết cho em cứ chuyện nọ xọ sang chuyện kia. À nhớ ra rồi, tới chỗ vuông 
tròn.  
Anh nói không được vuông tròn trọn vẹn là vì con gái đầu lòng đã ra đi khi 
vừa tới Mỹ, và hai con trai hy sinh cho Tổ Quốc, cậu cả Phong bị thương ở 
Ban-Mê-Thuột rồi hy sinh, cậu Tuấn thì tử trận trên biển, chìm theo hộ 
tống hạm HQ10 trong trận hải chiến để bảo vệ Hoàng Sa chống lại quân 
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xâm lược Trung Cộng vào ngày 19 tháng 1 năm 1974. 

Em à, anh không muốn nhắc chuyện xưa làm đau lòng em khi mất đi 2 đứa 
con trai tuổi còn quá trẻ, nhưng cũng là một đóng góp cho đất nước như 
biết bao các gia đình khác. Mới đây ông HQ Đặng Thanh Long đã thay mặt 
Phó Đề Đốc Đặng Cao Thăng, Tổng Hội Hải Quân Hải Ngoại đem cuốn 
Hải Sử Tuyển Tập và Hải Sử HQVNCH đến tặng gia đình ta với bút tích 
ghi ở trang đầu như sau: 

“Kính biếu gia đình liệt sĩ Hoàng Sa HQ Nguyễn Văn Tuấn”. 

 Thấm thoát thời gian mau thế đấy em nhỉ, chả cần nói nhiều thì các con 
cũng biết từ lúc có đứa con đầu lòng ở Hà Nội rồi có thêm cô Út Hà ở 
Saigon rồi gia đình ta di tản, bảo lãnh, vượt biển vượt biên mà được thế 
này cũng là tạ ơn trời đất lắm rồi. Nhưng bất hạnh thay, em lại bỏ anh mà 
đi! Dễ chừng gần chục năm rồi chứ ít sao? Lúc trước anh nhớ chính xác 
ngày giờ năm tháng em ra đi, nhưng sau lần anh bị té dập đầu thì trí nhớ 
không còn tốt. Thôi để anh mở sổ ra xem ngày nào em bỏ anh ra đi. Đây 
rồi, ngày 14 tháng 10 năm 2002, và anh viết lá thư này cho em cũng vào 
ngày 14 tháng 10, em đi đã được 8 năm rồi đó. 

Em à! Anh nhớ rõ là em bị bệnh thận, đang lọc máu thì bị té dập xương 
chậu và sau một thời gian ngắn thì em ra đi! Ngày đó mắt anh đã khô, khi 
thấy con cháu vây quanh mẹ, quanh bà nức nở khóc làm anh nghẹn cổ 
họng. 
Thôi thế cũng xong, vì hiện nay em luôn được mạnh khỏe, không còn lo 
lắng về bệnh tật, cuộc sống mới lại bình an, thảnh thơi mãi mãi. Nhưng cẩn 
thận nhá, mỗi lần “vân du” em nhớ mang theo áo ấm và gài dây an toàn 
kẻo gió mạnh lại thổi bay mất thôi. 

Em nhớ không? Lúc sinh thời mỗi lần mang thuốc và nước đến cho em thì 
anh chỉ nói vắn tắt: “thuốc đây, bà uống đi”! Nay anh muốn gọi tiếng EM, 
nói thật nhiều lời thương yêu thì giọng anh đã khò khè, thở không ra hơi! 
Hối hận quá! 

Khi em đi rồi mà đàn chim bồ câu cứ đúng giờ nó lại bay về đậu trên thành 
cửa sổ, cái của sổ của căn phòng trên tầng thứ 15 của tòa biu-dinh thuộc thị 
xã Alfort Ville, ngó ngay ra bờ sông Seine, từng đôi chim gù-gù sát cánh 
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bên nhau chờ những miếng bánh mì mà em bẻ vụn ra rồi rắc cho chúng ăn. 

Ngày đó anh cằn nhằn em hoài vì cái việc cho chim ăn, nó ăn rồi ị, sương 
mù và mưa phùn làm bánh mì thừa ướt nhão nhẹt ra rồi mốc xanh lên khiến 
anh lại phải dọn. Bực mình anh la thì em nhỏ nhẹ nói: “tội nghiệp chúng 
nó”. Thôi đành cứ để em cho chim ăn rồi anh dọn phân và thức ăn thừa kẻo 
gió lùa vào phòng mình hôi cứt chim. Khi em về trên đó rồi, mình anh ở lại 
mỗi ngày phải nhìn từng đôi chim gù gù tỉa cánh cho nhau mà nhớ em vô 
vàn. Đó là lý do thầm kín anh không muốn rời căn phòng này để về ở với 
con cháu. 

 Có những chiều Hè hoàng hôn nắng úa, đứng ngắm hình em treo trên 
tường, anh thì thầm: “sao em không nói với anh” rồi ngó qua cửa sổ anh 
bỗng thấy như có mưa phùn chiều Đông, thì ra mắt anh mờ và anh cảm 
thấy lạnh lẽo! 

Tất cả đồ dùng của em còn để nguyên chỗ cũ, nhìn đâu cũng thấy em vì thế 
các con xin dọn cho gọn gàng thì anh không cho. Bẩy cô cậu thay nhau 
thuyết phục bố về ở với các con nhưng anh nhất định không muốn rời xa 
nơi này, tuy không còn là tổ ấm nhưng còn cái ghế em ngồi, còn cửa sổ mà 
em đứng rắc bánh mì cho chim ăn. Anh không thổ lộ những điều thầm kín 
đó mà chỉ nói: 

- “Bố còn khỏe, tự lo cho mình được mà, các con cứ yên tâm”. 
Mà anh còn khỏe thực, mỗi sáng không còn lái xe ra Paris 13 để ăn hủ tíu 
và mua báo Văn Nghệ Tiền Phong nữa thì anh đi bộ quanh phòng, đi dăm 
ba bước anh dừng lại nghỉ dăm phút, cứ như thế mỗi giờ cũng đi được hơn 
một vòng. Anh cũng vẫn ăn được, mỗi ngày cô Hải mang cơm nóng canh 
sốt sang cho bố rồi dọn dẹp nhà của, Hải về thì cô út Hà sang lo mọi việc 
giấy tờ về sức khỏe của bố. Cậu cả Quang tuy ít nói nhưng phân công đâu 
ra đó cho các em trai Thắng Thụy Xương luân phiên trực đêm bên bố và 
chở bố đi Paris 13, khu phố Việt, phố Tàu. 

Tuy sống độc thân nhưng anh không cô độc, mỗi thứ Bẩy và Chúa Nhật là 
con trai gái dâu rể, cháu nội ngoại kéo nhau về tụ họp trong căn phòng nhỏ 
này. Khi trước còn khỏe thì anh nấu một nồi phở thật to, nay thì mỗi con 
mang theo một thứ, căn phòng không chỉ ấm cúng mà còn nóng lên nữa ấy 
chứ. Những lúc đó thì anh lại nghĩ đến em, để cho con cháu vui chơi, 



 26

anh lẳng lặng đi nằm, ứa nước mắt vì sung sướng nghe tiếng cười của con 
cháu nhưng cũng ứa nước mắt khi thiếu tiếng em! Thì ra “con nuôi cha 
không bằng bà nuôi ông”, ông nuôi bà. 

Cách nay khá lâu, anh đang vịn tường để đi vào phòng tắm thì bị té, các 
con vội đưa đi cấp cứu, bệnh viện khám phá ra một mạch máu trong đầu bị 
nghẽn khiến anh té chứ không phải tại anh vô ý. 

Nhớ mãi hôm ấy thấy em đến thăm anh trong bệnh viện, anh vội vàng ngồi 
dậy, ba chân bốn cẳng chạy ra đón em và anh bị vấp té, choàng mở mắt thì 
biết anh vừa nằm mơ và giận quá tại sao mình không cẩn thận để bị té rồi 
tỉnh lại mà không được nắm tay em. Vừa lúc đó anh nghe cô ý tá nói: 
- Từ nay cụ phải dùng cái này. 

Ngó xem thì ra là cái gậy chống, ở cuối có 4 chân bịt cao su. Nếu anh 
chống gậy này mà đi thăm em thì đúng là “ba chân bốn cẳng rồi”.! Anh 
không thích chống gậy, trông giống ông cụ quá! Đối với anh, em vẫn còn 
khỏe và còn trẻ, người cõi tiên thì “trẻ mãi không già” mà. 

Nằm bệnh viện được mấy ngày thì anh đòi về nhà, nhớ căn phòng quá, 
nhưng các con không cho, lựa khi các con không có mặt, anh “ba chân bốn 
cẳng” vào phòng bác sĩ trực năn nỉ xin xuất viện và họ “đắc-co”  
Về nhà được mấy ngày thì anh lại “ba chân bốn cẳng” mang hoa đến tặng 
em, nhưng gõ của hoài mà không nghe tiếng ai trả lời, hình như mấy cô 
tiên đưa em vân du trên cẩu Vồng hay du Nguyệt Điện thì phải. Rõ chán! 
Cả đời ở bên nhau, anh chưa bao giờ tặng em một cánh hoa, tại anh thấy 
em là hoa đẹp rồi. Anh mong sớm có ngày được đoàn tụ cùng em nắm tay 
nhau tung mây lướt gió. 

Sống với nhau hơn 60 năm, “sáu mươi năm cuộc đời” được 14 mặt con mà 
mình chưa bao giờ “to tiếng” với nhau, cằn nhằn thì có, nhưng chưa một 
lần em phải buồn phiền vì anh uống rượu, hút thuốc, đánh bạc và lăng 
nhăng, vì anh không thích những thứ đó, vì anh đã có em. Tính đến nay xa 
em đã 8 năm, thời gian cũng quá đủ suy ngẫm về thói đời hay coi thường 
hạnh phúc đang có sẵn trong tay mà không biết vun quén. Anh đang mong 
ngày tái ngộ. 

Cầu được ước thấy, mới tuần trước đây anh đang đứng vịn tường tập thể 
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dục thì tự động ngã, bệnh viện cho biết những mạch máu li ti trên đầu bị 
vỡ, các con bao quanh lo lắng và bác sĩ họ đang cố gắng nối lại, nhưng anh 
nói: 
- “Thôi”. 

Sống với con cháu như vậy là quá đủ rồi, lo cho các con như vậy cũng tạm 
ổn, nhìn lên không bằng ai nhưng nhìn xuống thì không ai bằng. Tuy các 
con không giầu có gì, nhưng đủ ăn và hạnh phúc, nhất là các con một vợ 
một chồng, như đũa có đôi và anh chị em thương yêu nhau. Anh nói với 
các con: 

- “Các con như đũa có đôi, để ba về với mợ chứ, căn phòng trên lầu nơi mợ 
ở dành cho ba đã có sẵn tiện nghi rồi, các con đừng lo lắng và bịn rịn nữa. 
Chúc các con ở lại bình an, đùm bọc và thương yêu nhau như từ trước tới 
nay”. 

Em à! Hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2010, chỉ còn đúng một tháng nữa 
là trùng vào ngày em đi, 14/10, bác sĩ cũng vừa báo cho biết họ sẽ “book” 
vé cho anh. Như vậy là mọi việc đã sẵn sàng tốt đẹp, anh không mang theo 
gì cả. Khi nào có vé thì anh sẽ gọi phôn cho em biết để mở cửa cho anh 
vào. Nếu em nghe không rõ tiếng người mà chỉ thoáng phì phò tiếng gió thì 
biết đó là lúc anh đã cất cánh. 

Hẹn gặp em một ngày rất gần. 
 
Vĩnh biệt các con và các cháu cùng các chắt. 
 
Nguyễn văn Tuyết. 
Cụ Nguyễn Văn Tuyết 
(cụ vừa mới từ trần ở Paris, hưởng thọ 92 tuổi) 
 (*) Mộ 2 tầng, ai đi trước nằm tầng dưới, ai đi sau nằm tầng trên 



 28

 
 

 

 
 
 

 
 

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   

Phòng cho share: Tại vùng 
Wildomar nhà mới 1tuổi, ít 
người, dư 2 phòng sạch, tiện 
nghi batthroom riêng. 
Cho share, giá 1 phòng $350 
(bao điện nước gas) . Liên lạc: 
chị Năm 714-414-2042. 

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. 


