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TIN MỪNG  
Chủ Nhật XXIV Quanh Năm A  

Mt 18, 21-35 

"Thầy không bảo con phải tha đến bảy 
lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy". 

 Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa 
Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em xúc 
phạm đến con, con phải tha thứ cho họ 
mấy lần. Có phải đến bảy lần không?" 
Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con 
phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy 
mươi lần bảy. 

"Về vấn đề này, thì Nước Trời cũng 
giống như ông vua kia muốn tính sổ với 
các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến 
vua một người mắc nợ mười ngàn nén 
bạc. Người này không có gì trả, nên chủ 
ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của 
y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp 
mình dưới chân chủ và van lơn rằng: 
'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và 
tôi sẽ trả cho ngài tất cả'. Người chủ 
động lòng thương, trả tự do và tha nợ 
cho y. 
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TIN MỪNG Chủ Nhật XXIII Quanh Năm A       (tiếp theo) 

"Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm 
lấy, bóp cổ mà nói rằng: 'Hãy trả nợ cho ta'. Bấy giờ người bạn sấp mình 
dưới chân và van lơn rằng: 'Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả 
hết nợ cho anh'. Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến 
khi trả nợ xong. 

"Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ 
tất cả câu truyện. Bấy giờ chủ đòi y đến vào bảo rằng: 'Tên đầy tớ độc ác 
kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao 
ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?' Chủ nổi 
giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. 

"Vậy Cha Ta trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người 
trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình".  

CHIA SẺ TIN MỪNG 

HAI NGƯỜI LÍNH  
Cha Mark Link, S.J. 

"Khi nào chúng ta thấy khó lòng tha thứ cho kẻ khác 
thì chúng ta nên quay về Chúa Giêsu, cầu xin Ngài giúp đỡ." 

Corri ten Boom sống tại Amsterdam (Hoà Lan) trong thế chiến thứ hai. Gia 
đình cô làm một cửa tiệm đồng hồ. Khi bọn Ðức Quốc Xã xâm chiếm Hoà 
Lan, gia đình cô bắt đầu giúp đỡ dân Do Thái đang bị truy nã có hệ thống 
và bị đem đi đến các trại tử thần. Cuối cùng có kẻ đã tố cáo gia đình cô. 
Thế là gia đình cô bị gởi đến trại tập trung. Corrie và em gái cô là Betsy bị 
gởi đến trại Ravens ô nhục. Cả gia đình Corrien chỉ mỗi mình cô còn sống 
sót sau cơn thử thách. Sau chiến tranh, cô đi du lịch khắp Âu Châu rao 
giảng về sự tha thứ và hoà giải. Sau một cuộc nói chuyện ở Munich thuộc 
Ðức, một người đàn ông đã tiến đến cám ơn cô về bài nói chuyện. Corrie 
không thể nào tin nổi vào mắt mình. Gã này chính là một trong những tên 
lính gác Quốc xã từng có nhiệm vụ coi sóc phòng tắm vòi sen của phụ nữ 
tại trại Ravensbruck. Gã ta tiến tới tính bắt tay Corrie. Corrie như đông 
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cứng người lại không thể nào giơ tay ra bắt được. Sự ghê tởm trại tập trung 
kèm theo cái chết của người em gái chợt trở lại trong ký ức của cô. Lòng 
cô tràn ngập nỗi oán hờn và ghê tởm. Corrie không thể tin được cách trả lời 
của cô. Chính cô vừa mới giảng một bài thật cảm động về lòng tha thứ, thế 
mà bây giờ cô lại không thể nào tha thứ được. Cô bị xúc động quá đến nỗi 
không thể nào bắt tay gã lính gác nọ được. 

Thỉnh thoảng trong cuộc sống, tất cả chúng ta đã từng cảm nghiệm đôi điều 
tương tự như Corrie. Chúng ta cảm thấy mình không thể nào tha thứ cho 
một kẻ nào đó. Chúng ta thấy tình cảm mình như bị chận đứng lại đối với 
một kẻ nào đó đã từng gây đớn đau thương tích cho chúng ta. 

Ðiều này nêu ra một vấn nạn xốn xang đau đớn. Làm sao chúng ta có thể 
xử lý một vấn đề như thế? Chúng ta phải làm gì đây khi không thể nào tha 
thứ cho một ai đó? Làm thế nào để thoát ra khỏi sự bế tắc tình cảm đang bít 
kín mọi nỗ lực tốt nhất của chúng ta nhằm để tha thứ? Làm thế nào thi 
hành giáo huấn về sự tha thứ mà Chúa Giêsu đưa ra trong phúc âm hôm 
nay? Thái độ của chúng ta phải như thế nào trước những lời cảnh cáo trong 
bài đọc thứ nhất hôm nay. Lời cảnh cáo đó là: nếu chúng ta từ chối không 
xót thương anh chị em mình, thì đừng mong Thiên Chúa sẽ thương xót 
chúng ta. 

Hãy trở lại với câu chuyện của chúng ta về Corrie. Hãy xem cô ta xử lý 
trường hợp của mình thế nào. Trong lúc người cô như bị đông lạnh co 
cứng. Corrie liền im lặng cầu nguyện: "Lạy Chúa Giêsu, con không thể tha 
thứ cho người này. Xin ban cho con sự tha thứ của Chúa". Ngay lúc đó, 
Corrie nói hình như có một sức mạnh của ai khác đẩy tới, tay cô bỗng nắm 
lấy tay gã lính gác trong niềm tha thứ thực sự. Và ngay lúc đó cô chợt 
khám phá ra một chân lý vĩ đại. Không phải dựa trên sự tha thứ của riêng 
chúng ta mà thế giới quanh ta được chữa lành mà chính là dựa trên sự tha 
thứ của Chúa Giêsu. Khi truyền bảo chúng ta yêu kẻ thù, Chúa Giêsu cũng 
trao cho chúng ta ân sủng cần thiết kèm theo để tha thứ cho họ.  

Như thế, phương cách thứ nhất để xử lý vấn đề không thể thứ tha cho một 
ai đó là cầu xin Chúa Giêsu ơn tha thứ.  

Phương cách thứ hai để xử lý vấn đề trên được nhắc đến trong bài phúc âm 
hôm nay, đó là làm điều mà viên chức nọ đã không làm, là tự mình 



 4

ngồi xuống trước mặt Chúa Giêsu và nhớ lại Chúa đã tha thứ cho chúng ta 
không biết bao nhiêu lần. Ngài đã tha thứ cho chúng ta vô cùng nhiều hơn 
Ngài yêu cầu chúng ta tha thứ cho kẻ khác. Ðiều nhỏ nhất chúng ta có thể 
đáp lại là giơ tay ra tha thứ cho anh em mình.  

Và phương cách thứ ba để xử lý vấn đề trên là cố gắng nhìn kẻ thù mình 
trong một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ, tức là nhìn họ không phải như kẻ 
thù mà là những con người đang đau khổ giống như chúng ta. Tôi xin cắt 
nghĩa rõ hơn điều tôi muốn nói: 

Trong cuốn tiểu thuyết nhan đề "Mặt trận phía tây hoàn toàn yên tĩnh" (All 
quite on the Westem) có một cảnh đầy cảm động. Lúc đó cuộc chiến đang 
xảy ra dữ dội giữa đám lính Pháp và Ðức. Một chú lính Ðức trẻ nằm dưới 
một hầm đạn để tránh đạn pháo. Bỗng nhiên một người lính Pháp cũng 
nhảy vào cùng hầm ấy để tránh đạn pháo. Trước khi người lính Pháp kịp ra 
tay, thì chú lính Ðức đã đâm ngay người ấy vài nhát. Tuy nhiên người lính 
Pháp không chết liền mà nằm thoi thóp ra đó. Chàng lính Ðức, trẻ măng 
như một chú bé, chăm chú nhìn cặp mắt hãi hùng của người lính Pháp. Chú 
ta thấy miệng người lính Pháp này há hốc ra, đôi môi khô và nứt nẻ. Chú ta 
bèn động lòng thương và rút chai nước của mình ra cho người lính thù địch 
ấy uống. Cuối cùng khi người lính thù này qua đời, chú lính trẻ người Ðức 
cảm thấy ân hận sâu xa. Ðây là người đầu tiên bị chú ta giết. Chú thắc mắc 
không hiểu tên người này là gì. Trông thấy chiếc ví trong túi người chết, 
chú ta liền kính cẩn rút ra xem chiếc ví đựng vài tấm ảnh gia đình, một tấm 
có hình một người đàn bà và một đứa bé gái. 

Chú lính Ðức vô cùng cảm động. Bỗng dưng, chú nhận thấy người lính đã 
chết không phải là kẻ thù, mà là một người cha, người chồng -- tức là một 
người biết yêu và được yêu y hệt như chú vậy. Ðộng lòng thương xót, chú 
liền lấy một miếng giấy và ghi vào đó địa chỉ người đã chết. Chú tính sẽ 
viết một lá thư cho vợ ông ta. 

Ðiều gì đã xảy ra trong chiếc hầm đạn ấy? Phải chăng chú lính Ðức bất ngờ 
nhận ra bổn phận phải yêu thương đồng loại và chú tự bắt mình phải yêu 
thương người lính vừa mới chết? Không phải thế đâu! 

Sự việc xảy ra như thế này: chú lính Ðức chợt nhìn thấy người từng bị xem 
là kẻ thù của chú bằng một ánh sáng hoàn toàn mới mẻ. Và chính sự thay 
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đổi cách nhìn này là đã thay đổi thái độ của chú đối với người ấy. 
Trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các kẻ hành hình Ngài bằng 
một ánh sáng khác hẳn chúng ta nhìn nhiều. Ngài nhìn vượt lên trên vẻ bề 
ngoài của họ. Ngài nhìn ra bản chất thực sự của họ là những đứa con lạc 
đường của Cha Ngài. 

Nếu muốn tha thứ cho kẻ thù, chúng ta phải bắt đầu nhìn thấy họ bằng một 
ánh sáng mới. Chúng ta phải bắt đầu nhìn họ giống như Chúa Giêsu nhìn 
thấy họ. 

Tóm lại để xử lý cho trường hợp không thể tha thứ cho kẻ thù. 
Thứ nhất chúng ta hãy cầu xin Chúa Giêsu ơn tha thứ giống như Corrie đã 
làm. 
Thứ hai, hãy nhớ lại Chúa Giêsu đã tha thứ cho chúng ta vô cùng nhiều 
hơn là Ngài đang đòi chúng ta tha thứ. 

Thứ ba, hãy cố gắng nhìn kẻ thù mình theo cách Chúa Giêsu nhìn quân thù 
Ngài, nghĩa là xem họ như những anh em đang lầm đường lạc lối. 

Bài phúc âm hôm nay mời gọi chúng ta khám phá lại tương giao của mình 
với kẻ khác. Ðặc biệt với các thành viên trong gia đình mình. Bài phúc âm 
ấy mời gọi chúng ta tự vấn xem tương giao nào trong số này cần được cải 
thiện đồng thời mời gọi chúng ta khởi sự tiến trình chữa lành tương giao 
nào bị trục trặc. 

Chúng ta hãy kết thúc với lời kinh cầu của thánh Phanxicô: 
"Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa. Ðể con đem yêu 
thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem tin kính vào 
nơi nghi nan, đem hy vọng vào nơi thất vọng, đem ánh sáng vào nơi tăm 
tối, đem niềm vui đến chốn u sầu. 
Xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, 
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết. 
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. 
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh. 
Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. 
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời".  
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SỐNG ĐẠO 
Tôi có thể ngủ khi gió thổi 

 
Cách đây nhiều năm, có một người nông dân làm chủ một dải đất dài dọc 
theo bờ biển Đại Tây Dương. Ông liên tục đăng quảng cáo tìm người làm 
thuê, nhưng hầu hết mọi người không muốn làm bởi họ sợ những cơn bão 
khủng khiếp. 

Tuy nhiên, một ngày nọ, cũng có người đàn ông thấp lùn, tuổi trung niên 
đến xin làm việc tại trang trại. Người chủ trang trại bèn hỏi: “Anh có phải 
là một tá điền giỏi không?”. Người đàn ông thấp lùn liền trả lời: “Tôi có 
thể ngủ khi gió thổi”.  

Mặc dù bối rối bởi câu trả lời này nhưng cũng thật khó để tìm được người 
làm thuê ở đây nên người chủ trang trại đồng ý thuê anh ta. Người đàn ông 
nhỏ bé làm việc rất chăm chỉ ở trang trại, ông bận rộn từ sáng sớm đến 
chạng vạng tối, khiến ông chủ rất hài lòng.  

Nhưng đến một đêm, người chủ trang trại nghe gió rít thổi từ ngoài khơi. 
Ông vội nhảy ra khỏi giường và đi gọi tá điền của mình: “Dậy mau, bão 
đang đến, hãy đi buộc tất cả các cột dây lại trước khi gió thổi bay mọi thứ”. 
Tuy nhiên người tá điền bình thản trở mình và trả lời: “Không, thưa ông. 
Tôi đã nói rồi, tôi có thể ngủ khi gió thổi”.  

Nổi giận trước thái độ thờ ơ của người tá điền nhưng không còn thời gian 
để đôi co, người chủ vội vã ra ngoài để chuẩn bị đối phó với cơn bão. 
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Nhưng thật ngạc nhiên, ông phát hiện ra mọi thứ đã được che đậy, phủ bạt 
một cách cẩn thận. Những con bò ở trong kho thóc, gà đã được nhốt vào 
chuồng và mọi cánh cửa được chốt cẩn thận. Mọi thứ đều ổn thỏa và chắc 
chắn, dù gió mạnh cũng khó mà thổi bay được. Giờ thì người chủ trang trại 
hiểu được câu nói của người tá điền. Ông quay lại giường ngủ ngon lành 
khi gió vẫn đang gầm rít ngoài khơi. 

Khi đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần và thể chất, bạn không có gì để lo sợ 
cả. Bạn có thể ngủ khi gió thổi qua cuộc sống của bạn không? 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI nhấn mạnh tầm quan trọng của việc 
sửa lỗi anh chị em trong sinh hoạt giáo hội với tinh thần trách nhiệm 
và tình bác ái. 

Vatican (Zenith 04/09/2011) - Trong bài huấn đức trước khi đọc kinh 
truyền tin Trưa Chúa Nhật mùng 04 tháng 09 năm 2011, tại Castel 
Gandolfo, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã giải thích bài phúc âm Chúa 
Nhật nói về việc sửa lỗi huynh đệ như là một hành động của đức bác ái, 
một bác ái bắt nguồn từ tình thương hiệp thông của Thiên Chúa Ba Ngôi. 

Ðức Thánh Cha nói rằng: "Tình bác ái huynh đệ cũng đòi hỏi phải có tinh 
thần trách nhiệm đi kèm theo. Vì thế, nếu một người anh em lỗi phạm đến 
tôi, tôi cần đối xử bác ái với người anh em đó bằng cách, trước hết, đến nói 
chuyện trực tiếp với người anh em này, chỉ cho người anh em thấy họ đã 
sai lỗi như thế nào trong việc làm hay lời nói. Sau đó, hãy trở lại với người 
anh em đó lần nữa cùng với một hay hai người chứng, để giúp người anh 
em hiểu được vấn đề sai lỗi. Việc loại ra khỏi sự hiệp thông với cộng đoàn, 
chỉ là giải pháp cuối cùng, vì sự ngoan cố của đương sự mà thôi. Từ đây, 
Ðức Thánh Cha đã kết thúc bài huấn đức của ngài như sau: "Tất cả những 
diễn tiến sửa lỗi người anh em cho thấy tinh thần đồng trách nhiệm trong 
cuộc hành trình Giáo Hội sống đời kitô. Mỗi người, với ý thức về những 
giới hạn và khuyết điểm của mình, đều được mời gọi thực thi việc sửa lỗi 
trong tình huynh đệ bác ái, nhắm giúp nhau canh tân đời sống". 
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Linh mục giám đốc Phòng Báo Chí Toà Thánh kêu gọi chống lại mọi 
hình thức cuồng tín tôn giáo. 

Roma (Apic, 8/09/2011) - Trong dịp tưởng niệm 10 năm biến cố khủng bố 
Toà Tháp Ðôi, bên New York, Hoa Kỳ, ngày 11 tháng 09 năm 2001-2011, 
cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí Toà Thánh và Tổng Giám 
Ðốc Ðài Phát Thanh Vatican, đã lên tiếng kêu gọi mọi người hãy rút ra bài 
học từ biến cố này. Ngài nói: "Nếu chúng ta muốn xây dựng hoà bình cho 
nhân loại, thì chúng ta phải thành công trong việc gởi đi sứ điệp rằng tôn 
giáo là sức mạnh tích cực xây dựng hoà bình, rằng việc chúng ta làm chứng 
cho Thiên Chúa không dẫn đến bất cứ hình thức cuồng tín tôn giáo nào." 

Theo linh mục giám đốc phòng báo chí Toà Thánh, các tôn giáo cần dấn 
thân làm sao để việc tôn thờ Thiên Chúa không phải là một yếu tố gây ra 
cuồng tín và hận thù, như đôi khi đã xảy ra, khi người ta giải thích sai ý 
nghĩa việc tôn thờ Thiên Chúa. 

Ðặc biệt, nhân dịp tưởng niệm biến cố khủng bố 11 tháng 9, cha Lombardi 
tuyên dương mẫu gương hy sinh anh hùng của những người lính cứu hoả 
và cảnh sát thành phố New York, những người đã hy sinh mạng sống của 
mình. Ngài so sánh hành động của họ với nghĩa cử của người Samaritanô 
nhân lành trong chuyện dụ ngôn của Chúa Giêsu được ghi lại nơi Phúc 
Âm. 

Campuchia: Phép lạ của cộng đồng Kitô giáo Taom tái sinh sau 40 
năm 
 

Phnom Penh – Người ta có thể đến Cộng đồng 
Công Giáo Taom (Giáo phận Battambang, 
Angkor Wat) từ thành phố Siem Rap, sau khi 
đi nhiều giờ trên một con đường lầy lội. Cuộc 
sống cộng đồng này xoay quanh các hoạt động 
nhiệt thành của 29 thành viên và 2 nhà truyền 
giáo Dòng Tên người Indonesia.  
Hãng tin AsiaNews gần đây đã đến thăm ngôi 
làng bé nhỏ nghèo khó, được tái sinh vào năm 
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ngoái, sau 40 năm bị lãng quên và bỏ bê, khi 30 người dân địa phương 
được rửa tội. 

Linh mục Stephanus Winarta, Dòng Tên (SJ), đến từ Java (Indonesia), phụ 
trách giáo xứ thánh Gioan ở Siem Reap, và đã giúp cộng đồng trẻ này một 
thời gian. Cha nói rằng khi cha đến làng Taom, nơi đây không có người 
Công giáo. Nhà thờ Giáo xứ Đức Bà Maria, do người Pháp xây dựng đầu 
thế kỷ 20, đã bị hư hỏng nặng dưới chế độ Khmer Đỏ, được sử dụng luân 
phiên như một nhà kho và nơi ở cho nhiều người. 

Vị linh mục kể lại: “Rồi vào một ngày nọ, phép lại xảy ra, khi một số 
người dân địa phương xin chịu phép Rửa tội. Trong ba năm, 30 người đã 
trở thành Công Giáo, tham gia các lớp giáo lý được tổ chức bởi linh mục 
Heribertus Bratasudarma, một linh mục dòng Tên người Indonesia, người 
đã sống ở Campuchia 11 năm. Trong năm 2010, Giám mục Giáo phận 
Battambang rửa tội cho họ, và bây giờ họ dẫn dắt cộng đồng”. 
Cha Winarta nói rằng cha có ấn tượng tốt với sự nhiệt tình của họ. Chỉ 
trong một vài tháng, họ đã sửa chữa nhà thờ cũ, và yêu cầu vị linh mục 
dòng Tên trẻ đến dâng lễ mỗi tuần một lần. 

Hiện nay chuông nhà thờ đã đổ tiếng kêu vang, và người Công giáo có thể 
rời cánh đồng để đi lễ. Trong Thánh lễ, người ta hát nhiều bài thánh ca, và 
cư dân từ các làng lân cận cũng đến dự lễ. Hai tình nguyện viên người Nhật 
của Trung tâm xã hội Dòng Tên chăm sóc cho các bệnh nhân, và dạy trẻ 
em đọc và viết, cũng tham dự thánh lễ. 

Sự tái sinh tinh thần của làng đã giúp cha Winarta mời Đức Cha Giovanni 
D'Aniello, sứ thần tòa thánh tại Campuchia và Lào, đến thăm làng. 
Giáo xứ Siem Reap có khoảng 500 thành viên, trong đó 40% là người gốc 
Việt Nam, cộng với một số người nước ngoài. 

Tính chung, Campuchia có khoảng 20.000 người Công giáo (chiếm 0,15% 
dân số). Các nhà truyền giáo nước ngoài và khoảng mười linh mục địa 
phương phục vụ Giáo hội Campuchia. 

Kể từ thập niên 1990, Giáo hội Campuchia đã trải qua một thời kỳ phục 
hưng. Khi Khmer Đỏ lên nắm chính quyền, tất cả các nhà truyền giáo nước 
ngoài đều bị trục xuất. 
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Các giáo sĩ địa phương đã bị xóa sổ, khi các linh mục, nữ tu và nam tu sĩ đã 
chết vì bị tra tấn hoặc quá thiếu thốn khổ cực. (AsiaNews 5-9-2011) 

 
Indonesia: Mở cửa nhà thờ sau nửa thế kỷ 

 
Đức TGM Vincentius Sensi Potokoa, TGP. Ende, cầm rựa (machete) - loại 

dụng cụ thường được các thủ lĩnh dân tộc thiểu số sử dụng 
INDONESIA (UCANews, 9-9-2011) – Một ngôi thánh đường được xây 
dựng 50 năm trước tại Aimere, quận Ngada, thuộc Đông Nusa Tenggara, 
vừa được Đức TGM Vincentius Sensi Potokota, TGP. Ende, mở cửa ngày 
8-9-2011 sau 3 lần tu sửa. 

Chi phí cho việc việc tu sửa Nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi và Thánh 
Clara 1.500m2 mất 2,3 tỷ rupiah (khoảng 270.600 USD). Số tiền này do 
6.038 giáo dân đóng góp - nghề chính của họ là nông dân và ngư dân, một 
số là tiền dâng cúng. 

Trong bài giảng, ĐGM Vincentius nói rằng việc xây dựng nhà thờ phải 
theo tự nhiên và kỹ thuật. Ngài xác nhận: “Những gì chúng ta xây dựng 
phải được xây dựng trên một nền tảng vững chắc”. 

Ngài tin các giáo dân đã nỗ lực xây dựng nhà thờ để giúp họ dễ dàng “xây 
dựng đền thờ đích thực của Thiên Chúa, đền thờ tâm hồn của những người 
theo Chúa”. 

Nghi lễ cung hiến gồm việc giết một con trâu do Đức TGM chủ sự. Theo 
truyền thống, việc giết mổ như vậy do trưởng làng thực hiện và để nhớ ơn 
tổ tiên về việc hoàn tất công trình ngôi nhà truyền thống. 
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Martinus Mada, Thư ký Hội đồng Giáo xứ, nói: “Vì đó là nhà thờ, việc giết 
mổ do Đức TGM chủ sự”. 

Trầm Thiên Thu 

Trung Quốc: Giám mục nói “Cần có đền thờ Thiên Chúa trong trái 
tim chúng ta” 

Bảo Định, Trung Quốc - "Không có gì là sai trái, nếu có một nhà thờ  nhỏ 
và đơn giản, miễn là chúng ta có thể cầu nguyện và cử hành Thánh Lễ 
trong đó. Điều quan trọng là có đền thờ của Thiên Chúa trong tâm hồn 
chúng ta, được trang trí với lời cầu nguyện và việc lành, bởi vì chúng ta 
thực sự là con cái xứng đáng với Danh của Ngài ", - Đức Cha Phanxicô An 
Shu Xin, Giám mục phó Giáo phận Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, nói với các tín 
hữu như vậy trong thánh lễ cung hiến nhà thờ ở làng Sui Cheng. 
Theo thông tin do hãng tin Fides nhận được, ngày 30-8, hơn 300 tín hữu đã 
tham dự lễ cung hiến nhà thờ này. Thánh Lễ đồng tế gồm 15 linh mục, với 
sự tham dự của các nữ tu Tu hội Các Em nhỏ của thánh Têrêsa và Tu hội 
Trái tim Vô nhiễm Đức Mẹ thuộc giáo phận. Làng Sui Cheng có khoảng 
3.000 người, trong đó có một trăm tín hữu công giáo. Tham dự thánh lễ 
còn có nhiều tín hữu đến từ các khu vực chung quanh. 
Theo các tín hữu địa phương, “nhà thờ mới cho phép chúng tôi cầu nguyện 
và cử hành Thánh Lễ cho xứng hợp. Nhưng đồng thời nó cũng là lời mời 
gọi Rao giảng Tin Mừng". 

Nhà thờ này được các nhà truyền giáo Vinh Sơn Pháp xây dựng vào năm 
1901, và dâng cho Trái tim Đức Mẹ. Sau cuộc Cách mạng Văn hóa Trung 
Quốc, nhờ Đức Giám mục và các linh mục của giáo phận, nhà thờ vốn đã 
được chuyển đổi vào mục đích thế tục trong nhiều năm, đã có thể hoàn trả 
cho cộng đoàn Công Giáo vào đầu năm nay. Tuy nhiên, nó đã hoàn toàn bị 
phá hủy. 

Do đó, các linh mục và tín hữu đã quyết định xây dựng lại nhà thờ với bàn 
tay của họ, và họ đã làm xong nó chỉ trong hai tháng: hiện nay cộng đoàn 
địa phương có thể gặp gỡ trong một tòa nhà dài 15 mét, rộng 6 mét, cao 7 
mét, và đủ chứa 300 tín hữu. (Agenzia Fides 5-9-2011) 
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Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam vừa kêu gọi người 
Công giáo xây dựng gia đình đạo đức và cộng tác với hàng giáo sĩ xây 

dựng Giáo hội 
  

 
  
“Anh chị em hãy xây dựng đời sống gia đình của mình dựa trên các giá trị 
đạo đức như là cách phát triển Giáo hội địa phương vì gia đình là Giáo 
hội nhỏ” 
– Đức Tổng Giám mục Leopoldo Girelli phát biểu với khoảng 300 giáo dân 
tại cuộc gặp gỡ dành cho các hội đoàn tại nhà thờ chính tòa Đà Nẵng hôm 
5/9/2011. 
Đức cha Girelli nói trong một gia đình, người cha không thể quán xuyến 
hết mọi việc, ông cần sự hỗ trợ từ vợ và con cái. “Vì thế anh chị em hãy 
đóng góp ý kiến cho giám mục địa phận vì ngài rất cần tham khảo ý kiến 
của giáo dân”. 
Giáo dân đặt nhiều câu hỏi về sức khỏe và những sở thích của vị đại diện 
Tòa Thánh 58 tuổi. Đức cha Girelli cảm thấy vui và còn khuyến khích giáo 
dân “ai muốn hỏi về đời sống riêng tư của tôi, tôi sẵn sàng trả lời vì chúng 
ta đang sống trong cùng một mái nhà”. 
“Tôi thích món ăn Việt Nam như cơm, canh cá và ớt cay, vì là người không 
thường trú nên tôi muốn đi khắp Việt Nam và muốn có một căn nhà tại 
Việt Nam như ngày xưa Chúa Giêsu đi đây đi đó nhưng vẫn về lại căn nhà 
của ngài” – Linh mục Marcel Đoàn Minh phiên dịch lời ngài từ tiếng Anh 
sang tiếng Việt. 
“Tôi không biết mệt vì tôi đã đến viếng Đức Mẹ La Vang và tôi đã lấy lại 
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sức mạnh” – ngài nói. 
Chủ tịch hội đồng giáo xứ Chính tòa báo cáo một số đoàn thể giúp người 
dân khám chữa bệnh, tìm kiếm phòng nhà trọ để gia đình và học sinh từ xa 
đến ăn ở trong những lần thi cử, mở các lớp dạy nghề miễn phí, cấp xe đạp 
cho học sinh nghèo đi học. Mỗi tuần giáo xứ nhận từ 2-10 tân tòng vào học 
các lớp giáo lý ban đêm. 
Dù trời mưa nhưng hơn 3.000 giáo dân chào đón ngài trước sân nhà thờ 
Chính tòa và tham dự Thánh lễ đồng tế ngoài trời. 
Đức giám mục Giuse Châu Ngọc Tri của giáo phận Đà Nẵng cho biết giáo 
phận mỗi năm rửa tội hơn 1.000 tân tòng. 
Giáo phận Đà Nẵng có 93 linh mục, 236 tu sĩ, 744 giáo lý viên phục vụ 
69.000 giáo dân trên tổng dân số 2.282.000 thuộc thành phố Đà Nẵng và 
tỉnh Quảng Nam. 
Ngày 6-9, Đức cha Girelli thăm giáo xứ Hội An, vài di tích phố cổ, viếng 
Đền thánh Andre Phú Yên và dâng lễ tại Trà Kiệu. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lớp Huấn Luyện Bảo Vệ Trẻ Em 

Giáo Xứ đã tổ chức một lớp huấn luyện cho tất cả những ai sinh hoạt với 
giới trẻ và các em thiếu nhi theo đúng quy định của Tiểu Bang California 
và của Giáo Phận San Bernardino vào tối ngày 7/9/2011 vừa qua.  
Lớp học quy tụ 25 học viên gồm những anh chị em sinh hoạt mục vụ trong 
giáo xứ như Giáo lý viên, Ca trưởng… 
Các anh chị hướng dẫn Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ của CĐ Đức Mẹ La Vang 
đều đã được cấp giấy chứng nhận của Tiểu Bang và Giáo Phận. 

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. 
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_ 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 
Tin tức từ văn phòng Giáo Phận San Bernadino 

Ngày 26/8/2011 Soeur Theresa Phan (trong ảnh) thuộc Hội Dòng Mến 
Thánh Giá đã chính thức ngưng chức vụ điều hành văn phòng Châu Á Thái 
Bình Dương sau 12 năm phục vụ Giáo Phận. Tuy nhiên Soeur vẫn tiếp tục 
làm việc cho các đề án đặc biệt của Hội Dòng trong phạm vi Giáo Phận. 
Soeur Maria Jennifer Nguyễn cũng thuộc Hội Dòng Mến Thánh Giá sẽ 
thay thế điều hành văn phòng. 

 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Tưởng Niệm Biến Cố Ngày 11 Tháng 9 Năm 2001 
Một phút mặc niệm cầu nguyện cho gần 3000 nạn nhân của biến cố 
tang thương này, cho sự an ninh của đất nước Hoa Kỳ và cho hoà bình 
Thế Giới. 

Diễn biến ngày đen tối nhất lịch sử nước Mỹ 

Hà Giang (Theo BBC)  

Người Mỹ sẽ không bao giờ quên ngày 11/9/2001 khi nước Mỹ bị tấn công. 
Toàn bộ diễn biến của ngày đen tối nhất trong lịch sử cường quốc số một 
thế giới được cô đọng trong 22 sự kiện chính sau đây. 

5h45: Nhóm không tặc bắt đầu kế hoạch tấn công của chúng. Tại sân bay 
quốc tế Portland, thuộc bang miền đông bắc Maine, hai trong số 19 kẻ 
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tấn công làm thủ tục lên máy bay. Hình ảnh của Abdulaziz al-Omari và kẻ 
cầm đầu Mohammed Atta bị camera an ninh ghi được khi chúng đi qua 
cổng kiểm tra an ninh sân bay, để từ đây bay tới Boston, nơi chúng sẽ lên 
chuyến bay mang số hiệu 11 của hãng hàng không American Airlines. Ba 
tên không tặc khác đã chờ sẵn tại đó để cùng al-Omari và Atta cướp chiếc 
máy bay. 

7h18: Tại sân bay quốc tế Dulles ở ngoại ô thủ đô Washington, hình ảnh 
của nhóm không tặc thứ hai gồm 5 tên được ghi nhận bởi camera an ninh, 
khi chúng trải qua các thủ tục kiểm tra an ninh trước khi lên chuyến bay số 
hiệu 77 của hãng hàng không American Airlines có đích đến là Los 
Angeles. Khalid al-Midhar và Nawaf al-Hazmi là những kẻ bị nhận mặt rõ 
nhất. Trong vài ngày trước đó, cả hai kẻ này đều nằm trong danh sách theo 
dõi, nhưng an ninh sân bay lại không biết điều này. 

5 tên không tặc cướp chiếc máy bay số hiệu 11 
của American Airlines và sơ đồ cho thấy chiếc 
phi cơ bị đổi hướng để lao tới New York. Đồ 
họa: BBC 

8h14: Chuyến bay số hiệu 11 của American Airlines bị tấn công. Khoảng 
15 phút sau khi máy bay cất cánh, nhóm không tặc dùng dao đâm ít nhất 
hai thành viên phi hành đoàn và một hành khách khi tìm cách giành quyền 
kiểm soát chiếc phi cơ. Báo động được phát đi 5 phút sau đó bởi tiếp viên 
hàng không Betty Ong. Cô dùng điện thoại trên máy bay để gọi về cho 
hãng American Airlines, thông báo: "Buồng lái của phi công không trả lời. 
Ai đó đã bị đâm tại khoang thương gia, và tôi e rằng đang có một cuộc tấn 
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công." 

8h38: Kiểm soát không lưu liên lạc với giới chức quân sự sau khi nhận 
được một thông tin từ chuyến bay số hiệu 11, được cho là nhằm vào các 
hành khách: "Nếu các người hòng tạo ra bất cứ cản trở nào, các người sẽ tự 
gây nguy hiểm cho bản thân và chiếc máy bay này. Hãy ở nguyên vị trí." 
Một cuộc bắt cóc máy bay rõ ràng đang xảy ra. Hai chiến đấu cơ F-15 cất 
cánh 5 phút sau đó. 

 
Nhóm không tặc cướp chiếc phi cơ số hiệu 175 
của hãng United Airlines và sơ đồ hành trình 
bị đổi hướng của chiếc máy bay này. Đồ 
họa: BBC 

8h46: Chuyến bay số hiệu 175 của hãng hàng không United Airlines bị 
cướp. Các phi công bị giết trong khi nhóm không tặc đe dọa đánh bom khi 
giành quyền kiểm soát chiếc máy bay. Khoảng 12 phút sau, nó được hướng 
tới New York. Một hành khách gọi cho cha của mình và nói: "Con không 
nghĩ là các phi công đang lái máy bay. Con cho là những kẻ tấn công định 
lái máy bay tới Chicago, hoặc đâu đó khác, rồi lao vào một tòa nhà. Nhưng 
cha đừng lo, nếu điều đó xảy ra, nó sẽ rất nhanh thôi." 

8h46: Chiếc máy bay số hiệu 11 của American Airlines lao vào Tháp Bắc 
của Trung tâm Thương mại Thế giới (WTC), tại Manhattan, New York, với 
tốc độ 700 km/giờ. Toàn bộ 92 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn 
có mặt trên chiếc Boeing 767 đều thiệt mạng. Rất nhiều người đang làm 
việc tại Tháp Bắc cũng cùng chung số phận. Những người ở phía trên tầng 
92 của tòa tháp 110 tầng, nơi chiếc máy bay lao vào, bị mắc kẹt vì không 
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thể xuống phía dưới để thoát thân. Nhiên liệu từ chiếc Boeing bốc cháy và 
tạo nên một quả cầu lửa khổng lồ. Sức nóng từ lửa lan nhanh xuống tận các 
tầng thấp nhất của tòa tháp. 

 
8h52: Ngay sau đó, rất nhiều lính cứu hỏa được điều động tới hiện trường 
vụ cháy ở Tháp Bắc. Họ tìm thấy rất nhiều cửa sổ bị thổi tung và nhiều 
người bị bỏng. Lính cứu hỏa bắt đầu một sứ mệnh giải cứu và đi dần lên 
các tầng cao hơn bằng cầu thang bộ. Vào khoảng 9h00, người đứng đầu lực 
lượng cứu hỏa New York có mặt tại hiện trường, trong khi tổng cộng 235 
lính cứu hỏa được điều động. 
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Nhóm không tặc cướp chiếc máy bay số 77 của 
American Airlines và sơ đồ hành trình bị đổi 
hướng của nó. Đồ họa:BBC 

8h54: Chuyến bay mang số 77 của American Airlines bắt đầu đổi hành 
trình khi những kẻ không tặc giành được quyền kiểm soát. Đây là chiếc phi 
cơ thứ ba bị cướp. Hệ thống thu phát tín hiệu của chiếc Boeing 757 bị ngắt 
chỉ hai phút sau đó. Hành khách bắt đầu gọi cho người thân của họ bằng 
điện thoại di động, để thông báo về tình hình khẩn cấp trên máy bay. Họ 
nói rằng những tên không tặc dùng dao để tấn công. 

8h58: Lực lượng cảnh sát New York (NYPD) huy động gần 1.000 nhân 
viên để đối phó với thảm họa đang diễn ra. Hai máy bay trực thăng được 
điều động tới WTC. Các nhân viên cảnh sát có mặt tại Tháp Bắc khi chiếc 
Boeing 767 lao vào tòa tháp này trực tiếp giúp đỡ người dân thoát thân. 
Cho tới 9h00, cảnh sát yêu cầu toàn bộ dân thường tại WTC đi di tản. 

9h04: Nhưng khi việc sơ tán người dân còn đang diễn ra, Tháp Nam của 
WTC đã bị chiếc máy bay số hiệu 175 của United Airlines đâm vào theo 
kịch bản tương tự cú đâm ở Tháp Bắc. Vận tốc của máy bay khi lao vào 
Tháp Nam là 870 km/giờ. Nó tạo ra một lỗ thủng lớn từ tầng 77 tới tầng 85 
của tòa tháp. Toàn bộ 65 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng ngay khi 
đó. Một cầu thang dẫn tới các tầng phía trên vẫn còn có thể sử dụng được, 
và đây chính là lối đi mà nhiều người sử dụng để chạy lên tầng thượng, với 
hy vọng được giải cứu. 

9h05: "Chiếc máy bay thứ hai đã đâm vào tòa tháp còn lại. Nước Mỹ bị tấn 
công", Chánh văn phòng Nhà Trắng Andrew Card nói với Tổng thống 
George Bush. Trong vòng 5 tới 7 phút sau đó, ông Bush vẫn nán lại phòng 
học ở trường tiểu học Emma E Booker, tại Saratosa, bang Florida. Ông tới 
thăm các trẻ em ở đây trong một giờ đọc sách. 
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Nhóm không tặc cướp chiếc máy bay mang số 
hiệu 93 của hãng United Airlines và hành trình bị 
đổi hướng của nó. Đồ họa: BBC 

9h28: Giới chức hàng không lúc này đã biết việc 3 chiếc máy bay chở 
khách bị cướp. Một nhân viên điều hành của hãng United Airlines cảnh báo 
chuyến bay số hiệu 93 của hãng này về an ninh buồng lái, nhưng thông 
điệp này tới quá muộn. Những tên không tặc đã hành động trước đó. Các 
nhân viên kiểm soát không lưu nghe được những tiếng động tại buồng lái 
của chiếc máy bay và cả tiếng la thất thanh: "Ra khỏi đây ngay, ra khỏi đây 
ngay, ra khỏi đây ngay." 

9h30: Trong tuyên bố đầu tiên về các cuộc tấn công trên đất Mỹ, Tổng 
thống Bush thề sẽ "tiến hành một cuộc điều tra toàn diện để tìm ra những 
kẻ chịu trách nhiệm cho hành động tấn công". "Chủ nghĩa khủng bố chống 
lại đất nước của chúng ta sẽ không thể tồn tại", ông Bush nói. Sau đó, cựu 
tổng thống Mỹ nghĩ tới việc từ Florida trở về Washington. 

9h37: Lo sợ nguy cơ chiếc máy bay số hiệu 77 của American Airlines đang 
hướng tới Nhà Trắng, Cơ quan Mật vụ Mỹ quyết định đưa Phó tổng thống 
Dick Cheney vào hầm trú ẩn. Sau đó, ông Cheney khuyên Tổng thống 
Bush quay trở về thủ đô Washington ngay lập tức.  

9h38: Nhưng mục tiêu của chiếc phi cơ số hiệu 77 của American Airlines 
không phải là Nhà Trắng, mà lại là Lầu Năm Góc - trụ sở của Bộ Quốc 
phòng Mỹ. Nó đã lao vào tòa nhà này với tốc độ cao nhất, khiến toàn bộ 64 
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hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng. 125 nhân viên dân sự và quân sự 
làm việc tại Lầu Năm Góc cũng cùng chung số phận. 

 

 
9h59: Chưa đầy một giờ sau khi bị đâm phải, tòa Tháp Nam 110 tầng của 
WTC đổ sụp hoàn toàn chỉ trong vòng 10 giây. Không một ai có mặt trong 
tòa tháp khi đó còn sống sót. Những đám bụi lớn bốc cao tại phía nam của 
Manhattan, New York. Khoảng 600 người ở trong và quanh tòa nhà thiệt 
mạng. Hầu hết trong số này là những người làm việc tại tòa tháp hoặc 
quanh khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ Tháp Nam đổ sụp. 

 

10h04: Chiếc máy bay số hiệu 93 của hãng United Airlines lao xuống một 
cánh đồng ở Shanksville, bang Pennsylvania. Nhiều giả thiết được đưa ra 
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về nguyên nhân dẫn tới việc này, trong đó nhiều người tin rằng nhóm 
không tặc bị mất quyền kiểm soát chiếc máy bay khi đụng độ với các hành 
khách. 

Trước khi chiếc phi cơ lao xuống mặt đất, các hành khách và phi hành đoàn 
đã gọi cho những người thân yêu của họ, và được cho biết về những vụ tấn 
công ở New York. Có lẽ đây là lý do dẫn tới việc họ quyết định giành 
quyền kiểm soát chiếc máy bay để ngăn chặn thảm kịch tiếp theo xảy ra, 
nhưng phải đánh đổi bằng chính sinh mạng của mình. Sau này, một bộ 
phim mang tên "Chuyến bay số 93" đã được làm, với nội dung thuật lại các 
diễn biến trên chiếc máy bay của hãng United Airlines vào cái ngày định 
mệnh ấy. 

10h29: Tòa Tháp Bắc của WTC đổ sụp với tốc độ nhanh đến bất ngờ, 
giống như điều đã xảy ra với Tháp Nam. Khoảng 1.400 người thiệt mạng 
trong và xung quanh tòa nhà. Chỉ có 16 người tại cầu thang B của Tháp 
Bắc sống sót sau khi cả tòa kiến trúc hơn 100 tầng này sụp xuống. 

12h30: Hơn 4 giờ sau khi các vụ tấn công bắt đầu xảy ra, nước Mỹ lần đầu 
tiên trong lịch sử phải đóng không phận. Tất cả các máy bay dân sự không 
ở trong tình thế khẩn cấp đều bị buộc phải hạ cánh. Hàng trăm nghìn người 
vì thế bị kẹt lại tại khắp các sân bay trên toàn nước Mỹ. 

18h54: Tổng thống George Bush về tới Washington, khoảng 9 giờ sau khi 
ông rời bang Florida. Ông dành phần lớn thời gian ngày hôm đó để di 
chuyển giữa các địa điểm an toàn khác nhau trên siêu chuyên cơ Air Force 
One. 

20h30: Tổng thống Bush đọc bài diễn văn từ Nhà Trắng, với nội dung về 
ngày đen tối nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Ông nói: "Những hành động 
giết người hàng loạt được thực hiện nhằm mục đích khiến chúng ta sợ hãi 
và đẩy đất nước của chúng ta vào hỗn loạn. Nhưng chúng đã thất bại." 
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Nhân ngày tưởng niệm các nạn nhân vô tội trong những vụ khủng bố 
vào ngày 11/9/2001 tại Hoa Kỳ, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã 
kêu gọi: “Thế giới không thể có hoà bình nếu thiếu sự tha thứ”. 
Sự tha thứ phản ảnh đời sống ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa. Sự 
tha thứ là vẻ đẹp của những tâm hồn cao thượng, những con người 
nhân bản và những con cái của Thiên Chúa. Sự tha thứ mang lại hoà 
bình cho thế giới, tạo nên một thế giới cảm thông, và yêu thương. 
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Hòn Ðá Ném Ði 
  
Văn hào Nga Leon Tonstoï có kể câu chuyện ngụ ngôn như sau: 
Có một người hành khất nọ đến trước cửa nhà của một người giàu có để 
xin bố thí. 
Một đồng xu nhỏ hay một miếng bánh vụn, đó là tất cả những gì người ăn 
xin chờ đợi nơi người giàu có. 
Nhưng, mặc cho người khốn khổ van xin, người giàu có vẫn ngoảnh mặt 
làm ngơ. 
Ðến một lúc không còn chịu nổi những lời van xin của người hành khất, 
thay vì bố thí, người giàu đã lấy đá ném vào con người khốn khổ. 
Người hành khất lặng lẽ nhặt lấy hòn đá cho vào bị rồi thì thầm trong 
miệng: 
"Ta mang hòn đá này cho đến ngày nhà người sa cơ thất thế. Ta sẽ dùng nó 
để ném trả lại ngươi". 
Ði đâu, người hành khất cũng mang theo hòn đá ấy. 
Tâm hồn ông lúc nào cũng cưu mang sự báo thù. 
  
Năm tháng qua đi. Lời chúc dữ của người hành khất đã thành sự thật. 
Vì biển lận, người giàu có bị tước đoạt tất cả tài sản và bị tống giam vào 
ngục. Ngày hôm đó, người hành khất chứng kiến cảnh người ta áp giải 
người giàu vào tù ngục. 
Nỗi căm hờn sôi sục trong lòng ông. Ông đi theo đoàn người áp tải. 
Tay ông không rời bỏ hòn đá mà người giàu đã ném vào người ông cách 
đây mười mấy năm. 
Ông muốn ném hòn đá đó vào người tù để rửa sach mối nhục hằng đeo 
đẳng bên ông. 
Nhưng cuối cùng, nhìn thấy gương mặt tiều tụy đáng thương của kẻ đang 
bị cùm tay, người hành khất thả nhẹ hòn đá xuống đất rồi tự nhủ: 
"Tại sao ta lại phải mang nặng hòn đá này từ bao nhiêu năm qua? 
Con người này, giờ đây, cũng chỉ là một con người khốn khổ như ta". 
  
Tha thứ là điều khó khăn nhất nhưng cũng là điều cao cả nhất. 
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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.


