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TIN MỪNG Chủ Nhật XXV Quanh 
Năm A 
 
 Mt 20, 1-16a 
"Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành 
chăng". 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ dụ ngôn này rằng: "Nước trời giống 
như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người 
làm vườn nho mình. Khi đã thoả thuận 
với những người làm thuê về tiền công 
nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn 
của ông. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, 
thấy có những người khác đứng không 
ngoài chợ, ông bảo họ rằng: "Các ngươi 
cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả 
công cho các ngươi xứng đáng". Họ liền 
đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông 
cũng trở ra và làm như vậy. 
Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở 
ra, và thấy có kẻ đứng đó, thì bảo họ 
rằng: "Sao các ngươi đứng nhưng không 
ở đây suốt ngày như thế?" Họ thưa rằng: 
"Vì không có ai thuê chúng tôi". Ông 
bảo họ rằng: "Các ngươi cũng hãy đi làm 
vườn nho ta". 

(Tiếp theo)
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TIN MỪNG Chủ Nhật XXV Quanh Năm A                 (Tiếp theo trang 1) 

Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng: "Hãy gọi những kẻ làm 
thuê mà trả tiền công cho họ, từ người đến sau hết tới người đến trước hết." 
Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng. 
Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn, 
nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng. Đang khi lãnh liền, họ lẩm 
bẩm trách chủ nhà rằng: "Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, 
chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi 
sao"? Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng: "Này bạn, tôi không 
làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thoả thuận với tôi một đồng 
sao?" Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết 
bằng bạn, nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao? Hay mắt bạn 
ganh tị, vì tôi nhân lành chăng? Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ 
trước hết sẽ nên sau hết". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
HÃY BẰNG LÒNG VỚI NHỮNG ƠN LÀNH 

Trong cuốn tiểu thuyết được soạn thành nhạc kịch “Những Kẻ Khốn Cùng” 
(Les Miserables), của Victor Hugo, nhân vật chính là Jean Valjean, đã 
được thả ra sau 19 năm chịu khổ sai trong tù. Anh bị tù vì tội ăn cắp một ổ 
bánh mì cho những người con của bà chị ăn qua cơn đói. Sau khi được tự 
do, anh bước đi lang thang cả ngày để tìm thức ăn và chỗ ngủ qua đêm, 
không một ai trong làng dám chứa chấp một người đã có án tù ở trong nhà. 
Sau cùng, một vị giám mục tốt lành đã mở cửa đón tiếp Valjean với một 
bữa ăn tối và chỗ ngủ qua đêm. Tại bữa ăn tối, bà giúp việc cực lực phản 
đối giám mục đã ra lệnh cho bà phải dọn bàn ăn với bộ muỗng dĩa bằng 
bạc mà toà giám mục thường dùng để tiếp khách. Đêm hôm đó, Valjean đã 
ăn cắp toàn bộ muỗng dĩa bằng bạc, rồi trốn ra khỏi nhà. 
Ngày hôm sau trên đường tẩu thoát, anh nói dối với cảnh sát rằng Đức 
giám mục đã ban cho anh những món đồ quý giá làm kỷ niệm. Nghi ngờ, 
cảnh sát đem anh trở lại toà giám mục với những món đồ đã bị ăn cắp. Khi 
họ vừa đến toà giám mục, Đức giám mục đã nói ngay rằng ngài rất vui 
mừng gặp lại Valjean, vì ngài muốn tặng thêm cho anh những cái chân đèn 
bằng bạc nữa. hành động tha thứ và nhân từ đáng kính phục này đã gây ảnh 
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hưởng lớn lao trên cuộc đời của Valjean tới nỗi anh đã thay đổi hoàn toàn, 
và trở thành một con người mới. Sau cùng anh đã dâng hiến cuộc đời còn 
lại để phục vụ tha nhân với lòng nhân từ hơn là lẽ công bằng. 
Người chủ vườn nho đã cư xử với các công nhân theo định luật của tình 
yêu và lòng nhân từ, không phải luật lệ của kinh tế hay toán học nhắm vào 
tư lợi. 
Trong một cuộc phỏng vấn dành cho báo ZENIT ngày 3/12/2000, Đức 
Hồng Y Nguyễn văn Thuận đã diễn tả những kinh nghiệm của ngài về 13 
năm tù tội. Với những bạn tù không Công giáo, tọc mạch muốn biết làm 
cách nào ngài có thể giữ vững niềm hy vọng của ngài, ngài trả lời: “Tôi đã 
bỏ mọi sự để theo Chúa Giêsu, bởi vì tôi yêu những khuyết điểm của Chúa 
Giêsu”. Tồng giám mục, lúc đó nói: “Trong lúc hấp hối trên thánh giá, 
người trộm cướp xin Chúa nhớ đến hắn khi Chúa vào Vương Quốc của 
Người. Nếu là tôi, tôi sẽ trả lời: “Tôi sẽ không quên anh, nhưng anh phải 
đền các tội ác của anh trong luyện ngục”. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: “Hôm 
nay anh sẽ ở trên thiên đàng với tôi”. Chúa đã quên tội lỗi của người này. 
Cũng một sự việc đã xảy ra với bà Mary Magdalene, và với người con trai 
phung phí. Chúa Giêsu không nhớ tí nào, Người tha thứ cho toàn thế giới”. 
“Chúa Giêsu không biết toán học”, ngài nói thêm: “Điều này được thấy rõ 
trong dụ ngôn người mục tử tốt lành. Người có 100 con chiên, một con bị 
thất lạc và không ngần ngại Người đi kiếm nó, để 99 con khác trong 
chuồng, đối với Chúa Giêsu, một con giá trị bằng 99 con, hay là có khi hơn 
nữa. 
Dụ ngôn người thợ làm vườn nho được bắt đầu bằng chữ “Nước Trời”. 
Chúa Giêsu nói về Thiên Chúa và luật lệ của Nước Trời. Trong cuốn “The 
Divine Trap”, Richard Hoefler nói rằng: “Trước hết Thiên Chúa là người 
chủ tuyệt đối. Theo như dụ ngôn nói với chúng ta, Người làm điều mà 
Người muốn làm với cái gì thuộc về Người. Vương Quốc Thiên Chúa 
không phải là một nền dân chủ nơi mà chúng ta quyết định cái cách thức 
những sự việc sẽ được làm bởi một đa số phiếu bầu cử”. 
Chúa Giêsu đã nói dụ ngôn này không những với các môn đệ của Ngài, mà 
còn cho các người Biệt phái, là những người đã có quan niệm rằng Vương 
Quốc Thiên Chúa thuộc quyền sở hữu chủ của họ. Richard Hoeffer đã nhận 
xét: 
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“Những người Biệt phái đã quên điều này. Vương Quốc Thiên Chúa thuộc 
về Thiên Chúa. Chúa Giêsu đối chất với họ rằng các ông đã khoe mình là 
những người đạo đức, có phải vậy không? Mọi người đều biết và kính 
trọng các ông vì điều này. Đó là tiền công các ông đã được trả. Đó là điều 
Thiên Chúa thưởng cho các ông. Còn đối với những người khác, những 
người tội lỗi và nghèo khó, họ có sự liên hệ độc đáo của họ với Thiên 
Chúa. Ngài sẽ cư xử với họ theo như Ngài muốn, vì tất cả đều chỉ là những 
công nhân trong vườn nho của Ngài. Trong vườn nho này, Thiên Chúa là 
chủ. Ngài có quyền tuyệt đối phân phát tiền lương và phần thưởng tuỳ theo 
ý của Ngài và chỉ có thánh ý Ngài mà thôi”. 
Trong bài đọc thứ nhất, tiên tri Isaia đã viết: “Tư tưởng của Ta không phải 
là tư tưởng của các người, và đường lối của các ngươi không phải là đường 
lối của Ta. Trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của Ta cũng cao hơn 
đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi 
chừng ấy”. 
Hãy cảm tạ Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta đến làm việc trong vườn nho 
của Ngài. Hãy bằng lòng với những ơn lành của Ngài thay vì đòi hỏi và 
ganh tị. Hãy dâng lên Thiên Chúa tâm tình phó thác như lời cầu nguyện 
của Đức Hồng Y John Henry Newmann: 
“Chúa đã ủy thác cho tôi vài công việc mà Ngài không ủy thác cho kẻ 
khác. Tôi có sứ mệnh của tôi. Có thể tôi không bao giờ biết được nó trong 
cuộc sống này nhưng trong cuộc sống mai hậu ắt tôi sẽ rõ. Vì thế, tôi tin 
vào Ngài. Ngài không làm điều gì vô ích. Ngài có thể kéo dài hay rút ngắn 
cuộc sống của tôi; Ngài biết rõ điều Ngài định làm. Ôi lạy Chúa, con xin 
hiến dâng trọn vẹn toàn xác hồn con trong tay Ngài”. 

SỐNG ĐẠO 
"CÓ" & "LÀ" 
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Giá trị của một nhân vị không phải ở chỗ người ta"có" nhưng ở chỗ 
người ta "là". Thật đáng tiếc là ngày hôm nay giữa những phát triển 
tột bậc của khoa học kỹ thuật, kinh tế, quân sự … người ta đã "vô 
tình" đảo lộn giá trị thật của một con người. Người đời này hôm nay 
đã định giá cho một người nơi cái họ "có" hơn là cái họ "là". 

Mới đây ít lâu một bài văn của một bé gái lớp 11 viết về đề tài "thành 
công" đã làm cho nhiều người sửng sốt về em. Không sửng sốt sao được 
khi em có cái nhìn về thành công khác với những cái thành công mà nhiều 
người xung quanh em khắc khoải và nói chính xác hơn là đã phải "chạy 
đôn chạy đáo" để tìm cái thành công cho mình. 

Thành công ở bên ngoài gia đình đó là địa vị ở xã hội, danh tiếng, bằng 
cấp, giấy khen, huân chương đã làm cho không biết bao nhiêu người ngày 
đêm loay hoay đi tìm. Và đáng tiếc thay là nhiều khi cũng do "vô tình" mà 
người ta đã "thành công" trên biết bao nhiêu sự đau khổ của anh chị em 
đồng loại. Sự thành công của một người để cho nhiều người phải thất bại, 
phải đau khổ, phải đứng trên bờ vực của cuộc sống thì có phải là thành 
công thực sự hay không ? 

Và như thế thì thành công cũng có năm bảy loại thành công và thành công 
cũng có nhiều thứ bậc của thành công. Có những thành công xem ra thật 
tầm thường nhưng đàng sau lưng đó mang một ý nghĩa thật sâu xa : thành 
công của một người phụ nữ ở quê nghèo với suốt cuộc đời đi cắt cỏ, làm 
thuê làm mướn để nuôi mẹ già ắt hẳn có giá trị hơn thành công của một 
người đã dựa vào tuổi già sức yếu của cha mẹ để đẩy cha mẹ ra khỏi căn 
nhà và mình trở thành chủ sở hữu … Thành công của một người bán vé số 
ở ngày ngày dùng thanh tre có gắn nam châm để đi hút những mẫu đinh do 
bọn đinh tặc rải ở quốc lộ 1A ắt hẳn có giá trị hơn là thành công của những 
người vô tâm ngồi chờ con mồi lảo đảo té nhào bên vệ đường vì cán vào 
đúng chiếc đinh mà họ đã rải … 

Cuộc đời nó vẫn nghiệt ngã và mãi hoài còn nghiệt ngã khi giá trị của con 
người bị đảo lộn. Chắc hẳn đại đa số sống với cái chuẩn mực nơi cái mà 
người ta "có" chứ không phải cái mà người ta "là". Nhiều người ngày hôm 
nay đánh giá và định mức tương quan với người khác nơi người ta "có". 
Nào là "có" nhà lầu xe hơi, điện thoại di động đời mới, có một vị trí cao 
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trong công ty … Không phủ nhận cũng không quên thán phục tất cả những 
người nào đã vươn lên cuộc sống bằng chính đôi tay của mình nhưng đáng 
tiếc thay những người bằng đủ mọi cách để chiếm hữu cái của người khác 
thành cái của mình. 

Đi cho đến kỳ cùng của cuộc đời con người, câu trả lời căn cốt của mỗi 
người khi nhắm mắt xuôi tay đó chính là câu trả lời rằng là họ "là" ai trong 
cuộc đời này, họ sống như thế nào chứ không phải là họ đã "có" cái gì. 

Có để làm gì để rồi có đó cũng chẳng mang theo gì về bên kia thế giới. 

Là để là một chút gì đó là men, là muối cho đời thì vẫn còn vang vọng mãi 
trên trần gian.       

                                                        Anmai CSsR 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Thánh Cha bế mạc Đại hội Thánh Thể 
Toàn quốc Italia 
ANCONA - ĐTC Bênêđictô XVI đã bế mạc Đại 
hội Thánh Thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 tại 
Ancona sáng Chúa Nhật 11-9-2011 trước sự 
hiện diện của 100.000 tín hữu. 
Đây cũng là chuyến viếng thăm lần thứ 24 của 
ĐTC tại Italia. Thành phố cảng Ancona ở miền 
trung Italia, cách Rôma khoảng 200 cây số về 
hướng đông bắc và có 227.000 tín hữu Công 

giáo. 
Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Italia lần thứ 25 kết thúc sau một tuần lễ tiến 
hành với chủ đề “Lạy Chúa chúng con theo ai bây giờ? - Thánh Thể cho 
đời sống thường nhật”, và dưới quyền chủ toạ của ĐHY Đặc sứ Giovanni 
Battista Re, nguyên Tổng trưởng Bộ Giám mục. 
Đại hội Thánh Thể Toàn quốc Italia lần thứ 24 đã diễn ra cách đây 6 năm 
tại thành phố Bari từ ngày 21 đến 29-5-2005 với chủ đề “Nếu không có 
Chúa Nhật, chúng tôi không thể sống được”. 
Trong một tuần lễ nhóm họp, mỗi ngày đều có các thánh lễ, các buổi chầu 
Mình Thánh Chúa và các sinh hoạt phụng vụ và văn hoá, tôn giáo. 
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Trên lễ đài màu trắng rộng 800 mét vuông, tại khu vực xưởng tàu, đã có 
khoảng 300 GM, và phía trước đó là 1.500 linh mục đồng tế thánh lễ với 
ĐTC. 
Đầu Thánh lễ, ĐHY Angelo Bagnasco, TGM Genova, Chủ tịch HĐGM 
Italia, đã chào mừng và cám ơn ĐTC, đồng thời cũng nhắc đến một chủ 
đích của Đại hội Thánh Thể Toàn quốc lần này là giúp tái khám phá mối 
quan hệ mật thiết, không thể tách biệt giữa Thánh Thể và đời sống thường 
nhật. 
  
Nhắc nhớ biến cố 11-9-2001 tại Mỹ 
Cuối Thánh lễ, trong lời huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền Tin, ĐTC 
đã phó thác Giáo phận Ancona, miền Marche và toàn Italia cho sự bảo trợ 
của Đức Mẹ. Ngài cũng nhắc đến kỷ niệm 10 năm cuộc khủng bố ngày 11-
9-2001 tại Hoa Kỳ và ngài tái kêu gọi các vị lãnh đạo các dân nước tránh 
dùng bạo lực để giải quyết các tranh chấp. 
ĐTC nói: “Hôm nay, chúng ta cũng nghĩ đến ngày 11-9 cách đây 10 năm. 
Trong khi xin Chúa Tể Sự Sống nhớ đến các nạn nhân những vụ khủng bố 
trong ngày ấy và gia đình họ, tôi mời gọi các vị hữu trách của các quốc gia 
và những người thiện chí hãy vĩnh viễn loại bỏ bạo lực như giải pháp cho 
các vấn đề, hãy chống lại cám dỗ oán thù và hoạt động trong xã hội theo 
các nguyên tắc liên đới, công lý và hoà bình”. 

 G. Trần Đức Anh OP 
Philippines: Các giám mục chống lại đạo luật về sức khoẻ sinh sản 
Tăng cường chiến dịch vận động người Công giáo 

TTCG (Rôma, 8-9-2011, Zenit,org) - Các Giám mục Công giáo Philippines 
tái khẳng định lập trường phản đối của mình đối với dự luật gây tranh cãi 
liên quan đến “sức khoẻ sinh sản” (Reproductive Health, RH Bill), mà 
chính phủ Aquino đang cố gắng ép buộc Quốc hội thông qua vào tháng 
này. 

Đạo luật này đã bị Giáo hội Công giáo phản đối từ bao năm nay, và sự 
chống đối này vẫn gia tăng liên tục trong suốt mùa hè - một bức điện do 
Hãng Thông tấn Giáo Hội châu Á (EDA) của Hội Thừa sai Paris tường 
thuật. 
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Chúng ta có thể đọc thấy trong bức điện tín các giám mục trách cứ chính 
quyền Aquino sử dụng công quỹ để bắt buộc tất cả các biện pháp ngừa thai, 
dạy giới tính trong các trường học, và nhất là cho phép phá thai, mà hiện 
nay vẫn luôn bị Hiến pháp Philippines  ngăn cấm”. 

Sau ngày có một loạt những cuộc biểu tình, đã có các chiến dịch vận động 
và tranh luận giữa các giám mục với các đại biểu quốc hội ủng hộ đạo luật, 
và trước ngày bắt đầu lại các cuộc bàn cãi của Quốc hội, Đức TGM Jose 
Palma, Tổng Giáo phận Cebu, đã tái khẳng định rằng lập trường của Gáo 
Hội chống lại RH Bill là “không thể thương thuyết được”. 
Đức TGM đã bày tỏ lập trường của mình nhân dịp Đại hội Thánh Mẫu tại 
Cebu mà theo truyền thống vẫn được tổ chức vào Chúa Nhật trước lễ Sinh 
Nhật Đức Mẹ 8-9.                                                                   G.B. Lưu Văn Lộc 

 
Nhân ngày lễ giỗ thứ chín để tưởng nhớ đến Tôi Tớ 
Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận 
Kính gửi cha Phêrô Đỗ Quang Châu, 
Giám đốc Quỹ Đức hồng y Nguyễn Văn Thuận. 
Cách thành viên và bằng hữu rất mến 
Ân sủng và Bình an từ Thiên Chúa! 
Tôi vui mừng kính chào cha và gửi đến cha sứ điệp này nhân dịp ngày lễ 
giỗ thứ chín để tưởng nhớ đến Tôi Tớ Chúa, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê 
Nguyễn Văn Thuận. 
Đây chính là dịp thích hợp để chúng ta hồi tưởng lại gia sản quý báu mà 
Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận đã để lại cho chúng ta. Với lý do đó, tôi 
muốn mời các bạn suy gẫm lại tinh thần của ngài về tình huynh đệ, cuộc 
sống và các giáo huấn của ngài. 
Trong những ngày qua, tôi đọc lại lần nữa cuộc đời mà Tôi Tớ Chúa đã 
sống. Tôi tin rằng với ân sủng của Thiên Chúa, không có gì là bất khả 
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thi, ngay cả trong những lúc đau khổ và khó khăn. Những lúc chúng ta đối 
mặt với bóng tối trong cuộc sống, điều duy nhất có thể hỗ trợ chúng ta là 
sức mạnh của Tin Mừng. Cảm nghiệm về Đức Kitô trong chính cuộc sống 
của mỗi kitô hữu giúp chúng ta sống một cuộc sống hài hòa với "tâm tình 
của Người" (Phil. 2:5). 
Các bạn thân mến, với chính cuộc đời của ngài, Đức Hồng Y Nguyễn Văn 
Thuận dạy chúng ta nhìn vào cuộc sống bằng con mắt đức tin. Vì chúng ta 
thuộc về cộng đồng của Đấng Phục Sinh, chúng ta được soi sáng, thanh 
luyện và biến đổi nên khí cụ của chính Chúa Kitô và là “những cộng tác 
viên với Thiên Chúa” trong việc thể hiện Vương quốc của Người trên trần 
gian. 
Hôm nay, cũng như trong quá khứ, chúng ta đang phải đối diện với các tình 
huống mới đòi buộc chúng ta phải có những thái độ mới phù hợp với Tin 
Mừng. Chúng ta sẽ nhận ra đòi hỏi đó mỗi khi chúng ta nghĩ đến những 
thách đố mà các gia đình phải đương đầu, các giá trị luân lý xuất phát từ 
biến cố của cuộc chiến, với sự chối bỏ nhân quyền và với sự nghèo đói của 
quần chúng. Đối với chúng ta, đây là những môi trường mà sứ điệp của Tin 
Mừng, Tám Mối Phúc Thật và giới răn Yêu Thương phải được vang lên, 
bất chấp mọi ranh giới. 
Đối với Tôi Tớ Chúa, vấn đề căn bản là sự cần thiết canh tân lòng hăng 
say, nhiệt tình của những tông đồ. Một đoạn trong Tông huấn Nuovo 
Millennio Ineunte, mà ngài đã chọn làm của riêng mình, kêu gọi "sự sáng 
tạo trong bác ái", trong đó không phải chỉ cho nhiều và giúp đỡ vật chất là 
hiệu quả, nhưng trong khả năng để tự tạo cho mình thành một người láng 
giềng tốt, thể hiện tình đoàn kết với những người đau khổ, để các hành vi 
bác ái không phải là những của bố thí khiêm nhượng, nhưng là một chia sẻ 
thật tình giữa những anh chị em (NM, 50). Ngài thường nói: “Giây phút 
hiện tại là một đặc ân kỳ diệu trong lịch sử cứu độ mà không nên bỏ lỡ vì 
giây phút lịch sử này không tái diễn.” 
Tôi dùng cơ hội này để mời gọi tất cả các bạn dâng lên Thiên Chúa một lời 
nguyện chân thành chúc tụng Chúa đã ban cho chúng ta một vị đại thánh và 
một chứng nhân hy vọng nơi Đức Hồng Y Nguyễn Văn Văn Thuận. Đặc 
sủng của ngài có thể được so sánh với hạt lúa mì gieo vào lòng đất để sinh 
được nhiều hoa trái. (cfr. Ga 12,24). 
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Các bạn và anh chị em thân mến, nhân dịp Công Bố Tiến Trình Phong 
Chân Phước vào tháng 10 năm trước, các bạn đã được thông báo về tiến 
trình đã đạt được trong Vụ Án Phong Chân Phước. Trong dịp tưởng niệm 
lần thứ chín này, tôi muốn chia sẻ vắn tắt với các bạn những diễn tiến sau 
đây: 
a) Trong tháng 11 năm 2010, chúng tôi bắt đầu tiến trình thu thập lời khai 
của những người đã được biết đến Tôi Tớ Chúa. Việc đó đã được thực hiện 
ở Pháp, Đức, Ý và Hoa Kỳ, còn những người tại Úc đã được lên chương 
trình vào tháng 12 này. Vì vậy, đến nay đã có 120 người được lấy lời khai. 
b) Trong tháng 2 năm 2011, cáo thỉnh viên, luật sư Silvia Correale đã được 
thay thế bằng luật sư Hilgeman Waldery và vị này đã nhậm chức. 
c) Ủy ban Lịch sử đã tham gia vào công tác có ý nghĩa của việc nghiên 
cứu, và biên mục các tài liệu có thể được thu thập và liên quan đến đời 
sống của Tôi Tớ Chúa. Dự án này chưa được hoàn thành đầy đủ. 
Dự án di chuyển hài cốt của Tôi Tớ Chúa từ nghĩa trang Verano vào thánh 
đường Santa Maria della Scala, nhà thờ Hiệu Tòa của Đức Hồng Y, đang 
được tiến hành. Việc điều hành đó được giao phó cho hai kiến trúc sư, là 
những người đang tham gia vào các bước cần thiết để đưa ra yêu cầu và sự 
cho phép thực hiện điều đó. Mặc dù những tiến trình này rất phức tạp và 
cần nhiều thời gian nhưng chúng tôi kiên quyết tiến hành với lòng dũng 
cảm, đức tin, niềm vui và hy vọng là những đức tính được nhận rõ nơi Đức 
Hồng Y Nguyễn Văn Thuận. 
Tôi muốn kết thúc với lòng biết ơn chân thành của tôi với cha Phêrô Đỗ 
Quang Châu và tất cả các thành viên của Quỹ Đức Hồng Y Nguyễn Văn 
Thuận tại Hoa Kỳ đã quảng đại hỗ trợ tinh thần và tài chánh (huy chương, 
vé máy bay sang Hoa Kỳ, nơi ăn ở, v.v.,) cho tiến trình này. Đó là dấu chỉ 
mối liên hệ tinh thần chân tình và lòng cảm mến họ dành cho Tôi Tớ Chúa. 
Những công việc này nối kết lại thành chuỗi dây tạo nên một đời sống yêu 
thương hiệp nhất anh chị em Việt Nam cùng với mọi người trên toàn thế 
giới. 
Trong niềm uớc mong nguyện cầu, 

Đức hồng y Peter K. A. Turkson 
Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng đặc trách Công Lý và Hòa Bình 

Vatican, tháng 9 năm 2011 
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Xe máy cày trở thành xe chuyên dụng đón Đức sứ thần tại làng Kon 
Hring 

VRNs (10.09.2011) – Kontum - Vào lúc 16:15 PM, ngày 09.09.2011, Đức 
cha Micae đã dẫn Đức sứ thần và đoàn các linh mục, tu sĩ nam nữ cùng 
giáo dân Kontum đến Giáo điểm Kon Hring. Có khoảng 5.000 giáo dân 
người Xê Đăng chào đón Đức sứ thần. 

Khi đoàn xe vào đến cổng chào, Đức sứ thần và Đức cha Micae xuống xe, 
Đức sứ thần giơ tay ban phép lành cho cộng đoàn. Sau đó cha Bá Năng Lý, 
một người con của cộng đồng Xê Đăng, và là linh mục người dân tộc thiểu 
số đầu tiên của giáo tỉnh Huế sau 1975, đã mời Đức cha Micae và Đức sứ 
thần lên xe máy cày để đi vào nhà nguyện cách đó khoảng hơn 500m. 

 
Chiếc xe máy cày trở thành xe chuyên dụng rước Đức sứ thần đi giữa dân 
để ngài có thể chúc lành cho dân, và dân cũng có thể dễ dàng nhìn được 
ngài. 
Như vậy mới thấy, cả vùng núi xa xôi hẻo lánh này vẫn có xe chuyên dụng 
dành cho yếu nhân theo kiểu, theo sức và nhất là theo tình yêu của công 
đoàn Dân Chúa Xê Đăng dành cho vị đại diện Đức thánh cha Bênêđictô 
XVI. 
Giáo dân Xê Đăng đứng dọc hai bên đường dẫn vào Nhà nguyện vỗ tay, 
múa hát theo điệu xoang truyền thống với nhịp điệu của cồng chiêng vui 
mừng chào đón Đức sứ thần. 
Rời xe chuyên dụng đến gần hơn với dân vẫn thú vị hơn, đó là cảm nhận 
chúng tôi ghi nhận được trên nét mặt của Đức sứ thần 
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Dân chúng muốn chính tay mình chạm được Đức Leopoldo 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Thư Mời Họp_ Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 
Kính mời các phụ huynh có con em theo học lớp Giáo Lý & Việt Ngữ tham 
dự buổi họp phụ huynh. 
Thời gian: sau Thánh Lễ CN 25/9/2011. 
Địa điểm: trailer cạnh nhà thờ. 
Mục đích: bàn thảo, trao đổi, đóng góp ý kiến cho việc dạy Giáo Lý & Việt 
Ngữ có hiệu quả. 
Trân trọng kính mời 
TM các anh chị phụ trách 
Dung Nguyễn 

Thông Báo từ Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 

_ Ngày khai giảng ngày CN 18/9/2011. 
_ Thời Khóa Biểu: 12:00 pm – 12:30 pm: Việt Ngữ 
                               12 :30 pm – 1: 30 pm: Giáo Lý 
_ Học sinh đến lớp trước 5’ để ổn định lớp học. 
_ Phụ huynh ký vào giấy Sign In khi đưa con em đến lớp. 
_ Phụ huynh ký vào giấy Sign Out khi đón con em sau Thánh Lễ CN tại   
nhà thờ. 
_ Các anh chị phụ trách: 
    Việt Ngữ: chị Ngọc Liên và anh Dung Nguyễn 
    Giáo Lý: Trí Mai và anh Dung Nguyễn 
_ Tình nguyện viên (Volunteer): Phát Nguyễn và Ben Lương 
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Tin tức từ văn phòng Giáo Phận San Bernadino 

Cuối tháng 8 vừa qua Đại Chủng Viện Blessed Junipero Serra House đã 
tiếp nhận 7 thày vào tu học: 
_ thày Jess Lucia thuộc nhà thờ Our Lady of Perpetual Help, Indio. 
_ thày Christian Rodriguez thuộc nhà thờ Our Lady of soledad, Coachella. 
_ thày Jose de Jesus Munoz thuộc nhà thờ St. Christopher, Moreno Valley. 
_ thày Jose Lua thuộc nhà thờ St. Christopher, Moreno Valley. 
_ thày Rolando  Ramos từ nhà thờ St. John the Evangelist, Riverside. 
_ thày Martin Vallejo từ San Diego. 
_ thày Ted Drennan  thuộc nhà thờ Immaculate Heart of Mary Catholic    
   Community MAGTFTC, Twenty –Nine Palms. 
Thời gian tu học kéo dài từ 6 – 10 năm. Năm nay con số các thày tu học tại 
Đại Chủng Viện là 49. Hiện có 15 thày đang tu học tại ĐCV Serra House, 
những thày khác đang học triết học và thần học tại ĐCV St. Joseph, 
Chicago hoặc ĐCV Assumption, San  Antonio hoặc ĐCV Sait John, 
Camarillo. 
Mừng Kỷ Niệm Thành Lập Giáo Xứ Blessed Teresa of Calcutta 
5 Năm Nhìn Lại: 10/9/2006 – 10/9/2011 
Vào những năm các khu dân cư phát triển tại vùng đất Winchester, Đức 
Giám Mục Gerald Barnes Giáo Phận San Bernardino đã quyết định mua 
một khu đất tại Frech Valley để thành lập một giáo xứ mới được đặt dưới 
sự bảo trợ của Mẹ Chân Phước Teresa Calcutta cho công việc truyền giáo 
của giáo phận. 
ĐGM Gerald Barnes đã 3 lần thỉnh ý cha Tom Burdik đang làm cha xứ một 
giáo xứ lớn đầy triển vọng giúp ngài thành lập giáo xứ mới này.  
Ngày 01tháng 7 năm 2006 cha Tom đã chính thức nhận trách nhiệm làm 
cha xứ nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta nhưng là một “cha xứ homeless” 
vì không có nhà thờ và cũng chẳng có giáo dân. 
Sau đó cha Tom đi mời gọi sự cộng tác của các giáo dân ở những nhà thờ 
lân cận. Vào tháng 8 năm 2006 một cuộc họp quy tụ 20 giáo dân thiện chí 
cùng với cha Tom lên kế hoạch thành lập, điều hành và xây dựng một giáo 
xứ mới. 
Ngày 10 tháng 9 năm 2006 thánh lễ đầu tiên được cử hành tại nhà thờ 
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Blessed Teresa of Calcutta với sự tham dự của 50 gia đình. Đây là nhà thờ 
tạm nhỏ bé thuê một phần của Quán Rượu Moose Lodge. 
Thời gian ban đầu có 2 thánh lễ CN vào lúc 9:00 am và 11:00 am. 
Từ con số 50 gia đình sau 5 năm đã tăng lên hơn 950 gia đình tham gia 
sinh hoạt giáo xứ. Thánh Lễ Chủ Nhật có 2 lễ vào chiều thứ Bẩy và 5 lễ 
vào ngày CN bằng nhiều ngôn ngữ: Tiếng Bản Xứ, Tây Ban Nha và Việt 
Nam. 
Ngoài ra còn có những sinh hoạt mục vụ khác như các lớp giáo lý xưng tội 
rước lễ lần đầu, lớp giáo lý thêm sức, lớp giáo lý tân tòng, lớp thánh kinh 
và sinh hoạt giới trẻ. 
Mẹ Teresa Calcutta có lần kể lại: một ngày kia trên chuyến xe lửa đi 
Darjeeling tham dự tĩnh tâm, mẹ Teresa đã nghe tiếng Chúa mời gọi đi 
phục vụ cho những người nghèo khổ sống vất vưởng trên những con đường 
ở thành phố Calcutta. Sau tuần tĩnh tâm mẹ Teresa đã quyết định xin phép 
bề trên đi làm việc tông đồ trên đường phố.  
Một sự trùng hợp thú vị: mẹ Teresa nghe tiếng Chúa mời gọi trên chuyến 
xe lửa định mện ấy vào ngày 10 tháng 9 năm 1948.  
Thánh Lễ đầu tiên tại nhà thờ tạm Blessed Teresa of Calcutta cũng trùng 
vào ngày 10 tháng 9.  
Cha xứ Tom Burdick đã đáp trả lại lời gọi của Thiên Chúa dấn thân vào 
cánh đồng truyền giáo trong việc thành lập một giáo xứ mới với biết bao 
cam go thử thách. 
Trong cùng một sứ mạng ấy, mỗi người giáo dân chúng ta cũng được mời 
gọi góp một bàn tay xây dựng một ngôi thánh đường trong tâm hồn mỗi 
người chúng ta và một ngôi thánh đường vật chất để cộng đồng giáo xứ 
Blessed Teresa of Calcutta sớm có một nơi thờ phượng tôn nghiêm. 

Dung Nguyễn (dịch theo tài liệu giáo xứ) 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Hiến Tuỷ cứu người 

 
  
Trong bệnh viện St. Joseph ở thành phố Orange, California, ngày 29-7-
2011 sau khi hiến tủy, Đào Ngọc Diệp (trên giường), bà Kim Qui (mẹ của 
Diệp), bà Hồng Phúc (mẹ của Matthew), Matthew (người được Diệp cho 
tủy năm 2009), Michael Ocean (chồng của Diệp) - ảnh: Ô. Đỗ Dư (bố của 
Diệp) cung cấp. 
Phép Lạ 
Cô tiên ơi, cứu con với! Cứu con, xin đừng bỏ con, cô tiên ơi...! Tiếng cậu 
bé, trong cơn mơ, vang lên thất thanh giữa đêm khuya khiến mọi người 
thức giấc. Hai ông bà ngồi bật dậy,  bước sang giường cậu bé. Ông buồn 
rầu đỡ cậu lên, trong khi bà dùng chiếc khăn lau khắp mặt mũi và mình 
mẩy cậu bé đang ướt đẫm mồ hôi, không biết vì sợ hãi hay tuyệt vọng. Bà 
ôm chặt cháu vào lòng. Giọt nước mắt lăn dài trên cả ba khuôn mặt... 
Hy vọng mong manh vào phép lạ 
Vị bác sĩ bước vào phòng với vẻ mặt trang nghiêm. Gia đình cậu bé hồi 
hộp nhìn ông chờ đợi. Ông điềm đạm lên tiếng: “Tôi báo cho ông bà biết 
là một phép lạ có thể xảy ra, nhưng điều này có trở thành hiện thực hay 
không thì còn tùy thuộc vào một người...”. 
- Là ai vậy? Xin bác sĩ cho chúng tôi hay. Chúng tôi sẽ đến... Giọng người 
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đàn bà nghẹn lại... 
- Đó là một bà tiên, nhưng.. 
- Nhưng sao bác sĩ? Người đàn ông hỏi dồn. 
- Nhưng cho đến giờ phút này, phép lạ vẫn còn hoàn toàn tùy thuộc vào 
quyết định cuối cùng của bà... 
Giấc mơ thành sự thật 
Nàng tiên, thật dễ thương và thật trẻ, lướt bay thật nhanh trên đôi cánh của 
hãng hàng không US Airway từ Phoenix về Orange County chỉ mong kịp 
cứu được cậu bé, vì mạng sống của cậu hiện đang như ngàn cân treo sợi 
tóc. Nàng tiên ấy, chỉ vừa tròn 27 tuổi, với cái tên Việt Nam: Đào Ngọc 
Diệp. 
- Chào Ngọc Diệp. Em có thể tự giới thiệu về mình và cho biết trong hoàn 
cảnh nào mà em đã cứu sống được hai sinh mạng như một phép lạ trong 
chuyện thần thoại? 
- Chào chị. Em qua Mỹ lúc em 5 tuổi với ba mẹ và định cư tại San Diego. 
Năm 2004 khi em đang học tại trường đại học UC San Diego thì tình cờ 
gặp các cô chú của Hội Hiến Tủy Á Châu vào trường kêu gọi mọi người 
ghi danh. Em và một số bạn bè ghi danh ngay, vì mau lắm không mất thời 
gian chút nào cả, và không hề đau đớn gì hết. 
(Để biết được là tủy mình có thể trùng hợp với một người bệnh nhân nào 
đó, chúng ta chỉ cần điền một mẫu đơn cho lý lịch rồi lấy 4 cây gạc bông 
gòn quẹt trong miệng để thử nghiệm các mẫu tế bào của mình). Năm 2009 
em lên Arizona để theo học ngành Y khoa tại trường đại học Midwestern. ) 
Duyên cứu mạng 
- Đầu tháng 7 năm nay, khi em và ông xã đang đi nghỉ hè thì nhận được 
điện thoại của Hội National Marrow Donnor Program (NMDP). Họ cho 
biết là tủy của em gần như là hoàn toàn hợp với một cậu bé 11 tuổi, và 
bệnh nhân đang trong tình trạng vô cùng nguy kịch vì mạng sống chỉ còn 
tính theo từng ngày một. Thế là không cần suy tính gì cả, em vội vã trở về. 
Đến nhà là em gọi liên lạc ngay với hội thì được biết rằng theo yêu cầu của 
bác sĩ, cậu bé chỉ hy vọng được cứu sống với phương pháp lấy tủy thẳng từ 
xương chậu mà thôi, còn phương pháp thông thường là PBSC thì e rằng 
không cứu kịp. 
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Theo tài liệu của tổ chức NMDP, có hai cách lấy tủy bào. 
Phương thức thứ nhất gọi là hiến tặng huyết bào gốc ngoại vi - Peripheral 
Blood Stem Cell hay PBSC - bằng cách lọc máu, không qua phẫu thuật. 
Cách thứ nhì là hiến tủy bằng cách phẫu thuật ở vùng xương chậu để lấy 
dịch tủy. 

 
Hai cách này đều tương đối an toàn, và số tủy lấy ra chỉ tối đa 5% lượng 
tủy trong cơ thể, các tế bào sẽ tự thay thế trong vòng 4-6 tuần lễ sau khi 
hiến tủy. Có nhiều loại bệnh cần đến tủy bào và một trong những bệnh phổ 
biến nhất là ung thư máu - leukemia. 
Cũng xin nhắc lại phép lạ đầu tiên mà cô tiên Ngọc Diệp đã ban tặng cho 
một bệnh nhân: Mathew Nguyễn vào năm 2009. Hội Hiến Tủy Á Châu đã 
tổ chức một buổi hội ngộ tri ân thấm đầy nước mắt. 
Cậu Mathew Nguyễn, 26 tuổi khi được thay tủy 2 năm về trước, đã liên lạc 
bệnh viện và bác sĩ điều trị mong biết tin về người đã cứu mạng mình. 
Bệnh viện liên lạc với người ân nhân. Đó chính là cô tiên trẻ này đây, Đào 
Ngọc Diệp, và cô đồng ý (Người hiến tủy có quyền từ chối và sẽ được bảo 
vệ bí mật các dữ kiện cá nhân). 
Hội đã mua vé máy bay cho Diệp cùng cha mẹ, bay từ Arizona xuống 
Orange County gặp Mathew cùng ba má, có cả người vợ trẻ mới cưới của 
Mathew nữa chứ. Hai gia đình nắm tay nhau mà khóc. Còn ba mẹ cậu 
Mathew thì nhận Diệp làm con, và xem như Mathew có thêm được cô chị 
gái với tấm lòng nhân ái, người đã cứu mạng sống em nuôi của mình. 
 
Hy sinh không do dự 
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- Thế phản ứng của Diệp như thế nào khi biết được yêu cầu cấp bách của 
bác sĩ? 
- Em và chồng em, anh Michael, bằng lòng ngay. Cô gái trẻ đáp. Nhưng ba 
mẹ em thì hơi lo, bởi lần trước, em đã hiến tủy theo phương pháp PBSC. 
Kỳ này nghe đến xương chậu nên ba mẹ không an tâm. Nhưng em học 
ngành y, em hiểu rõ lắm, hoàn toàn không có gì nguy hiểm cả. Em in các 
tài liệu ra đưa ba mẹ đọc, rồi anh trai em là dược sĩ cũng xúm vào trấn an 
ba mẹ, xin ba mẹ an lòng cho em được cứu một mạng người. 
Lúc đầu, ba mẹ cũng còn do dự, nhưng khi em hỏi là “Nếu như cu Bin (đứa 
em họ rất hồn nhiên và dễ thương của em, năm nay 12 tuổi) cần tủy thì ba 
mẹ sẽ nghĩ sao? 
Gia đình của cậu bé kia chắc chắn đã và đang đau khổ lắm, và bây giờ họ 
vẫn đang hy vọng - dù rằng tia hy vọng mong manh leo lét từng giờ. Mong 
ba mẹ hãy thương cậu bé chưa từng biết mặt khi như cu Bin nhà mình, mà 
cho phép con làm theo những gì mà trái tim con muốn”. Thế là ba mẹ ủng 
hộ em... 
- Thế tại sao Diệp phải đáp chuyến bay gấp vào giờ chót 
từ Phoenix về OrangeCounty như vậy? Không cho tủy tại một bệnh viện 
ở Arizona được hay sao? 
- Tình hình cấp bách quá, chị à. Các bệnh viện trên này không còn chỗ, mà 
cậu bé không chờ đợi được lâu hơn nữa. Nên Hội NMDP mua vé cho em 
ngay để bay vềCali ngày Thứ Năm và sẽ trở về lại Arizona ngày Thứ Bảy. 
Diệp bỗng bật cười, tiếng cười khúc khích dễ thương của cô gái trẻ... 
- Diệp cười gì vậy? Tôi hỏi. 
 
Cuộc hành trình kỷ niệm 
- Nói ra kỳ lắm. Em phải xin nghỉ học hai ngày Thứ Năm và Thứ Sáu. 
Mà chị biết đó, em đang học năm thứ 3 ngành Y khoa, bài vở đầy đầu, em 
chưa biết tính sao thì Hội NMDP viết thư xin phép nhà trường cho em 
được nghỉ hai ngày. Nhà trường chấp nhận ngay. Thế là em vội vã đi, cũng 
không mang theo hành lý gì cả, đi và về tổng cộng có 3 ngày, chỉ mong 
sớm kịp về để học bài mà thôi... 
- Diệp kể tiếp về cuộc hành trình hết sức ly kỳ này đi. 
- Em đến Orange County tối Thứ Năm. Có người của Hội ra tận phi trường 
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đón và đưa em về khách sạn. Ba mẹ em lái xe từ San Diego lên đây. Có cả 
Mathew, người đã nhận tủy em tặng 2 năm trước ra đón em nữa. Cũng nói 
thêm là từ hôm họp mặt, gia đình Mathew và gia đình em kết nghĩa luôn 
rồi, nên hai bác mời ba mẹ em về nhà ngủ để sáng sớm mai đưa em đến 
bệnh viện. 
Sáng hôm sau, mọi người chở em đến bệnh viện St. Joseph lúc 5 giờ 30 
sáng. Ba mẹ, ông xã em, Mathew và hai bác thì ngồi chờ bên ngoài. Nhân 
viên tại đây bảo em thay đồ, họ khám sức khỏe cho em lần nữa, rồi tiêm 
truyền nước biển. Gần 7 giờ rưỡi sáng thì em được chích thuốc mê, khi tỉnh 
dậy em nhìn đồng hồ thì gần 9 giờ sáng. 
- Lúc mở mắt ra, cảm giác của Diệp như thế nào? 
- Em thấy khỏe như bình thường, không đau, và cũng không có gì lạ cả. 
Em xin nói thêm ở đây để mọi người an tâm, là phương pháp lấy tủy trực 
tiếp này thì lấy từ xương chậu, hoàn toàn không đụng gì đến cột sống hết 
cả, nên mình đừng lo. 
Theo một số quan niệm truyền thống Á Đông, người ta thường cho là khi 
hiến tủy “sống” ta sẽ bị nguy hại tới sức khỏe và có khi bị tê liệt vì sẽ phạm 
vào hệ thần kinh nơi xương sống. 
Thật ra đó là một thành kiến sai lầm vì dù là có cho rút tủy bào thì khi làm 
phương thức này cũng chỉ dùng một cây kim chích đưa vào xương chậu 
dưới đai lưng để rút tủy mà không hề đụng vào xương sống. Ai nấy cứ đồn 
nhau là chích ống kim vô cột sống, thế là thiên hạ cứ sợ đau, sợ đủ thứ. 
Diệp lại cười. Như em nè, con gái, lại trẻ nữa, mà còn cho tủy được, không 
hề thấy đau, thì làm sao các anh, các chú, các cô bác, lớn, mạnh và khỏe 
hơn em nhiều lại phải e sợ kia chứ? 
- Khi nào thì Diệp rời bệnh viện? 
- Đúng ra thì em có thể ra về rồi, nhưng bác sĩ chu đáo nên giữ em lại để 
theo dõi. Đến 6 giờ 30 chiều thì em ra về. 
- Thế từ 9 giờ đến chiều thì Diệp làm gì? 
- Em nằm, nghỉ ngơi, xem tivi, và có ngủ chút chút. Thời gian này thì em 
có thể tiếp xúc với gia đình rồi. Phải nói là em rất cám ơn ba mẹ, ông xã 
em cùng tất cả mọi người không những đã ủng hộ mà còn lo lắng, sát cánh 
bên em trong những giây phút này. 
Mấy tiếng đồng hồ trong bệnh viện, em cảm thấy vui lắm, bởi em biết ở 
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đâu đó trên quả đất này, đang có một mạng người được cứu sống, khiến em 
lại nhớ đến cu Bin, chắc hẳn gia đình cậu bé kia sẽ sung sướng và hạnh 
phúc lắm. 
 
Chỉ có một cuộc đời để sống 
- Gia đình Diệp theo tôn giáo nào? 
- Không có tôn giáo nào cả. Ba mẹ em chỉ dạy các con làm việc lành, giúp 
đỡ người khác, vậy thôi. 
 
- Diệp đã luôn luôn không ngần ngại hiến tủy của mình để cứu người, mà 
những đến hai lần, thật là một việc làm nhân ái đáng ngưỡng mộ và khâm 
phục. Không phải ai cũng làm được như vậy đâu. 
Có một số người có thể mạnh dạn mang tiền của ra bố thí, nhưng khi cần 
đến một phần gì đó của thân thể, thì họ sẽ phải đắn đo, ngần ngại. Thế Diệp 
có bao giờ nghĩ rằng mình làm phước thì sẽ được phước hay không? 
- Em không biết nói sao. Cô gái trẻ lại cười. Em không rành về đạo gì cả. 
Theo em nghĩ, mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống, thì mình hãy 
sống sao cho có ích. Mà đã là mạng sống, thì cụ già hay đứa bé cũng đều 
quý như nhau. Em chỉ mong cậu bé kia, sau khi được hồi sinh, thì một ngày 
nào đó, cậu cũng sẽ hiểu được điều này, và sẽ sống và đối xử  tốt với mọi 
người, như cậu đã từng được đối xử ngày hôm nay... 
- Thế mất 3 ngày cuối tuần, Diệp có tiếc không, trong khi bạn bè đi chơi 
đâu đó? Tôi hỏi đùa. 
- Thời buổi kinh tế khó khăn mà, chị biết đó, Diệp cười. Thất nghiệp lan 
tràn, chủ mà gọi làm overtime thì mọi người mừng muốn chết, ai cũng 
tranh thủ kiếm thêm tiền để dành cho mai sau. Em cũng vậy, 3 ngày cuối 
tuần này, cứ coi như em làm overtime đi. Vỏn vẹn có 3 ngày, mà được trả 
bằng cả mạng sống của một con người, thì tại sao mình phải do dự hay hối 
tiếc? 
Mấy đứa bạn thân và ông xã em cứ chọc hoài, bảo là em được trúng số, mà 
lại trúng đến hai lần. Em bảo chồng em là khi nào đến phiên anh trúng số, 
em cũng sẵn sàng có mặt bên cạnh để chia vui với niềm hạnh phúc mà anh 
có... 
Xin nói thêm là theo nữ y tá Tina Tillman cho biết, xác suất có được tủy 
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phù hợp 100% giữa hai người xa lạ còn khó hơn là trúng số, vì thành phần 
cấu tạo di truyền trong mỗi người. 
Tại bệnh viện St. Joseph, một trong những nơi lấy tủy lớn nhất Hoa Kỳ, có 
khoảng 100 trường hợp cho tủy mỗi năm.Trung bình từ lúc ghi danh hiến 
tủy tới khi có người cần đến là 8 năm, nhưng cũng có người vừa mới ghi 
tên đã được kêu, và có người chờ hàng chục năm vẫn chưa thấy ai gọi 
mình. Thống kê cho thấy người Á Châu ít ghi danh hiến tủy hơn người da 
trắng rất nhiều, cho nên khi có bệnh nhân người Á Châu thì xác suất tìm 
được tủy phù hợp với họ cũng rất hiếm hoi. 
 
Nàng tiên trong câu chuyện cổ tích 
- Diệp bay đến, ban cho một phép lạ nhiệm mầu, rồi lại vội bay về, cứ như 
nàng tiên trong chuyện cổ tích. Diệp qua Mỹ lúc mới 5 tuổi, thế khi nhỏ 
Diệp có hay đọc truyện cổ tích không? 
- Có, mẹ đọc cho em nghe, mà giờ em chỉ nhớ mang máng thôi. Chị khen 
quá, chứ em không phải là tiên đâu. Theo em nhớ thì các bà tiên thường 
bay trên mây và mang theo cây đũa thần để ban phép lạ. Còn em thì làm gì 
có đũa? Chỉ biết là lúc ngồi trên máy bay bận về, nhìn qua ô cửa sổ thấy 
đầy những đám mây trắng, không hiểu sao em cảm thấy hạnh phúc và bình 
an lắm, có lẽ vì em vừa mới mang đến một niềm vui cho một gia đình nào 
đó... 
- Cho phép chị thay mặt các bệnh nhân và gia đình cám ơn Ngọc Diệp. Em 
đã hai lần mang phép lạ để ban tặng sự sống cho những con người trong lúc 
tuyệt vọng nhất. Chúc Diệp sớm trở thành cô bác sĩ trẻ với tấm lòng từ mẫu 
để xoa dịu nỗi đau của các bệnh nhân. 
... Chuyện cổ tích ngày xưa có một công chúa, hay một ông vua. Chuyện cổ 
tích ngày nay, có một nàng tiên rất trẻ... Đào Ngọc Diệp - cô tiên dễ thương 
với nụ cười tươi tắn, là một con người thật, ngay tại thế kỷ 21 này, chứ 
hoàn toàn không phải trong các câu chuyện thần thoại ngày xưa. 
 
Mỗi người chúng ta đều có khả năng ban phép lạ... 
 
Vẫn còn những cậu bé như cậu bé trong phần đầu của bài viết này, những 
nhân vật có thật, hiện đang sống tại Quận Cam, chờ có tủy bào trùng hợp. 
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Cậu bé Victor Vũ, năm nay 12 tuổi, mồ côi mẹ (mẹ cậu mất vì bệnh ung 
thư năm cậu mới 7 tuổi) và hiện đang sống với ông bà nội. Khi lên 10, cậu 
mắc chứng bệnh ung thư máu và vẫn đang mỏi mòn hy vọng được cứu 
sống bởi một phép lạ. 

 
Victor Vũ, bệnh nhân 12 tuổi đang chờ tủy 
Mong rằng mỗi chúng ta hãy tự cho mình một cơ hội để trở thành một nàng 
tiên, một ông tiên, hay một bà tiên đối với cậu bé hồn nhiên này, như trong 
giấc mơ hằng đêm của cậu. Xin hãy mở rộng lòng nhân ái để ban phép lạ 
cứu sống một mạng người. 
Quý độc giả có thể đến ghi danh với Hội Ghi Danh Hiến Tủy Á Châu: mỗi 
tối Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật từ 7-10 giờ tối tại phiên chợ đêm trước 
khu Phước Lộc Thọ từ hôm nay cho đến hết ngày 4-9-2011 (Labor Day). 
Nếu ở xa có thể liên lạc số (714) 553-0520 hay 
 email: hientuy@gmail.com để được gửi que gạc qua đường bưu điện. 
 
Quý độc giả có biết? 
 
Hội Hiến Tủy Á Châu (A3M) là một cơ quan thiện nguyện phụ trách phổ 
biến và tuyển chọn những người tình nguyện ghi danh vào Chương Trình 
Hiến Tủy Toàn Quốc (Be The Match). Hội được thành lập từ năm 1991 và 
hoạt động trong các cộng đồng thiểu số như Việt Nam, Nhật Bản, Trung 
Hoa, Đại Hàn, Thái, Lào, Cam Bốt, Ấn Độ, các sắc tộc Quần Đảo Thái 
Bình Dương và Châu Á. 
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Riêng trong cộng đồng người Việt, chiến dịch phổ biến về các phương thức 
hiến tủy hoặc tế bào gốc đã được đẩy mạnh trong những năm vừa qua vì tỷ 
lệ của số người Việt ghi danh vào chương trình này lại quá ít ỏi và chỉ đạt 
được 0,5% của tổng số 7.500.000 người tình nguyện trên toàn quốc Hoa 
Kỳ. Trong khi đó con số các bệnh nhân ung thư máu và các chứng hoại 
huyết ngày một gia tăng. 
Nhờ vào sự trợ lực của các lãnh đạo tôn giáo, các hội đoàn, các cơ sở 
thương mại, chánh quyền điạ phương và nhất là các giới truyền thông, 
truyền hình và báo chí, số người Việt tình nguyện tham gia vào chương 
trình hiến tủy đã từ từ gia tăng tuy nhiên tỷ lệ đó cũng chưa đủ để cung ứng 
cho số bệnh nhân cần ghép tủy và tế bào gốc. 
Theo quy luật hiện hành mọi người từ 18 tới 60 tuổi mà có sức khoẻ trung 
bình đều có thể ghi danh vào chương trình này và sẽ được lưu trữ trong 
danh sách các người tình nguyện cho tới năm 61 tuổi thì sẽ được loại ra 
khỏi danh sách đó. 
Mặc dù số người ghi danh trong những năm qua càng ngày càng đông 
nhưng con số những người ghi danh trong quá khứ bị loại ra khỏi chương 
trình cũng rất nhiều do đó con số người tình nguyện còn lại không mấy 
thay đổi. 
Hiện nay Hội A3M cố gắng kêu gọi những người trẻ tuổi từ 18 tới 40 tích 
cực tham gia vào chương trình hiến tủy thì mới có hy vọng tăng gia tỷ lệ 
người Việt trong danh sách Toàn Quốc. 
Việc thử nghiệm giản tiện mau chóng này có thể làm ngay tại nhà và muốn 
tham gia vào chương trình này, xin quý vị gọi số 213-473-1675 (nói tiếng 
Việt) hoặc số miễn phí 1-888-A3M-HOPE. Quý vị cũng có thể vào trang 
nhà của Hội: www.asianmarrow.org hay www.a3mhope.org 
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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   

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 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

Ai có nhu cầu xin liên  
lạc với  

bantruyenthong@cddmlv.com 

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. 


