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 CHỦ NHẬT Lễ Mình Máu Thánh Chúa
 

 
Ga 6, 51-59 

"Thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là 
của uống".  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái 
rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; 
ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và 
bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế 
gian được sống". Vậy người Do-thái tranh 
luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có 
thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?" 
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta 
bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không 
ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các 
ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. 
 

(Tiếp theo trang 2) 
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TIN MỪNG CN LỄ  Mình Máu Thánh Chúa (Tiếp theo) 

Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy 
sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai 
ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta, và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha 
là Đấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người 
ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông 
các ngươi đã ăn manna và đã chết. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời". 

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Palestine là một vùng đất hiện vẫn còn rất đông người theo đạo Hồi. Ngày nọ 
có một vị thầy, lãnh đạo một cộng đoàn Hồi giáo, mời một linh mục Công giáo 
đến để công khai tranh luận về bí tích Thánh Thể trước sự hiện diện của các tín 
hữu đôi bên. Vị thầy hỏi:  

- Làm sao một miếng bánh nhỏ lại có thể trở thành Đức Kitô được? 

Vị linh mục trả lời: 

- Được chứ sao lại không? Tôi xin minh chứng cho thầy biết bằng một thí dụ 
đơn sơ. Nếu thầy ăn cơm, thầy có thể biến cơm thành máu thịt của thầy, có thật 
thế không nào? Chớ thì tại sao Chúa lại không biến tấm bánh nhỏ trở thành 
máu thịt Chúa được. 

Bậc thầy đó lại hỏi tiếp: 

- Làm sao Đức Kitô to lớn như thế lại có thể ở trong miếng bánh nhỏ xíu? 

Vị linh mục trả lời: 

- Thầy hay nhìn trời, nhìn núi và các thôn làng. Bầu trời thì mênh mông. Ngọn 
núi thì cao lớn hùng vĩ, còn thôn làng thì rộng rãi bao la, thế mà con mắt nhỏ 
xíu của thầy có thể chứa được tất cả. Nếu con mắt của Thầy làm được chuyện 
đó thì tại sao Thiên Chúa lại không thể làm cho miếng bánh nhỏ xíu chứa đựng 
được Đức Kitô. 

Bậc thầy không chịu thua lại hỏi thêm: 

- Làm sao có thể cử hành nhiều thánh lễ cùng một lúc tại nhiều nơi trên thế 
giới, mà mỗi thánh lễ lại có Mình và Máu của Đức Kitô được? 

Vị linh mục đáp: 
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- Đối với Thiên Chúa không có gì là không thể làm được. 

Rồi để chứng minh cho câu trả lời này, vị linh mục lấy một tấm gương ném 
xuống đất khiến nó bể tan thành rất nhiều mảnh nhỏ. Tiếp đến, vị linh mục giơ 
tay chỉ cho bậc thầy đang ngạc nhiên và nói: 

- Trước đây trong tấm gương này, thầy trông thấy gương mặt mình có phải 
không nào. Và bây giờ thầy cũng trông thấy gương mặt mình trong từng mảnh 
nhỏ. Thế thì tại sao Thiên Chúa lại không thể hiện diện tại nhiều nơi trong cùng 
một lúc được. 

Cuộc tranh luận trên giúp chúng ta hiểu được phần nào mầu nhiệm Mình Máu 
Thánh Đức Kitô mà Giáo Hội cử hành mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể. Vậy 
chúng ta phải có thái độ nào khi đi tham dự Thánh lễ? 

Thánh lễ không phải là nơi trình diễn thời trang hay văn nghệ. Vì thế xén đầu 
bớt đuôi không tham dự đầy đủ, biến Thánh lễ thành buổi trình diễn chỉ có ca 
đoàn độc tấu từ đầu đến cuối, còn cộng đoàn thì yên lặng, là tỏ ra không hiểu gì 
về ý nghĩa phụng vụ và tinh thần cộng đoàn của Thánh lễ. 

Nếu thánh lễ là một bữa tiệc, thì Lời Chúa đúng là một món ăn. Tuy nhiên khi 
dự tiệc, Thiên Chúa muốn chúng ta được ăn uống no say ơn thánh của Ngài. 
Nhưng vì Bí tích Thánh Thể là bàn tiệc thánh, nên muốn tiếp nhận Chúa vào 
cõi lòng, thì linh hồn chúng ta cũng phải ở trong tình trạng ơn thánh, nghĩa là 
sạch tội trọng. Và hơn thế nữa mỗi khi tham dự Thánh lễ chúng ta hãy duyệt 
xét lại mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta xem có phù hợp với Tin 
Mừng và nhất là chúng ta đã thực sự sống bác ái yêu thương hay không. Bởi vì 
chúng ta phải làm hoà trước đã, rồi mới đến mà dâng Thánh lễ sau.   

SỐNG ĐẠO 
PHỤC VỤ  

 
Nói về những người tự cho mình là quan trọng chỉ biết sống ích kỷ mà không 
biết phục vụ, quan tâm đến người khác, một nhà giáo dục đã kể câu truyện như 
sau: Một tối mất điện, ngọn nến được đem ra đặt giữa phòng, người ta châm 
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lửa cho ngọn nến và ngọn nến lung linh cháy sáng.  Nến hân hoan nhận ra rằng 
ngọn lửa nhỏ nhoi của nó đã mang lại ánh sáng cho căn phòng.  Mọi người đều 
trầm trồ: “Ồ! Nến sáng quá, thật may nếu không chúng ta sẽ chẳng thấy gì 
cả”.  Nghe thấy vậy, nến vui sướng dùng hết sức mình đẩy lui bóng tối xung 
quanh.  Thế nhưng, những dòng sáp nóng bắt đầu chảy ra trải dài theo thân nến, 
nến thấy mình càng lúc càng ngắn lại đến khi chỉ còn một nửa nến mới giật 
mình: “Chết mất, ta mà cứ cháy mãi như thế này thì chẳng bao lâu sẽ tàn mất 
thôi.  Tại sao ta lại phải chịu thiệt thòi như vậy”.  Nghĩ rồi, nến nương theo một 
cơn gió thoảng để tắt vụt đi chỉ còn sợi khói mỏng manh bay lên.  Mọi người 
trong phòng nhốn nháo bảo nhau: “Ồ! Nến tắt mất rồi, tối quá, làm sao bây 
giờ?”  Ngọn nến mỉm cười tự mãn và hãnh diện về tầm quan trọng của mình.  
Nhưng bỗng một người đề nghị: “Nến dễ bị gió thổi tắt lắm, để tôi đi tìm 
cái đèn dầu”.  Đèn dầu được thắp lên còn ngọn nến cháy dở thì bị bỏ vào ngăn 
kéo tủ.  Ngọn nến buồn thiu.  Thế là từ nay nó sẽ mãi mãi nằm trong ngăn kéo, 
khó có dịp cháy sáng nữa.  Nến chợt hiểu rằng hạnh phúc của nó là được cháy 
sáng, được tiêu hao và tan chảy vì mọi người, bởi vì nó là ngọn nến. 

Được phục vụ người khác là một vinh dự, là ơn gọi của người Kitô hữu.  Vì 
thế, ai không phục vụ là đã đánh mất ơn gọi bản chất của mình.  Không ở đâu 
chúng ta tìm được gương mẫu phục vụ như Đức Giêsu.  Ngài đã khẳng định: 
“Ta đến không phải để được phục vụ nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng 
sống làm giá chuộc muôn người” (Mt 20, 28). 

Khi cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, khi đồng bàn với nguời tội lỗi, hay khi 
an ủi, nâng đỡ, chữa lành người đau bệnh…tất cả Chúa Giêsu đều làm gương 
cho chúng ta về thái độ phục vụ khiêm tốn.  Là con Thiên Chúa, nhưng Đức 
Giêsu đã tự hạ sống vâng phục, mang lấy thân phận con người để chia sẻ niềm 
vui, nỗi buồn, những vất vả gian lao của kiếp người như chúng ta.  Thiên Chúa 
còn phục vụ như thế huống chi chúng ta là con người.  Nói như thánh Phao lô: 
Chúng ta có được tài năng gì cũng là do Thiên Chúa ban để phục vụ người 
khác.  Nếu chúng ta chỉ biết chôn giấu những nén bạc, cũng giống như đốt đèn 
mà đặt dưới gầm giường thì bạc đó, đèn đó có giá trị gì đâu.  Càng phục vụ 
người khác chúng ta càng lớn lên triển nở viên mãn.  Thánh nữ Têrêsa Hài 
Đồng Giêsu bảo rằng một cánh hoa dù nhỏ bé đến đâu nó cũng sống trọn kiếp 
hoa của nó khi tỏa ra hương thơm ngát; một con ong, chú kiến sống trọn kiếp 
của nó khi chăm chỉ làm việc là hút mật là tha mồi; một nghệ sĩ dương cầm tấu 
lên những bản nhạc du dương cũng là để phục vụ người khác; một họa sĩ vẽ lên 
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bức tranh là để thể hiện và ca ngợi cái đẹp của cuộc sống. 
Mỗi người dù làm công việc gì hết mình, tận tình cũng là để phục vụ người 
khác và xây dựng xã hội; người lười biếng ích kỷ thì không biết chia sẻ hay 
phục vụ người khác.  Một con người chỉ thật sự là người khi sống cùng, sống 
với người khác, biết phục vụ chia sẻ với người khác, bởi không ai là một 
hòn đảo tách biệt.  Ngay cả đất đá vô tri nói như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì: 
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.  Khi tạo dựng, Thiên Chúa không để Adam 
phải cô độc một mình, nhưng Người đã đặt ông vào vườn địa đàng xinh đẹp với 
đầy đủ các loại hoa thơm trái ngọt, đồng thời Thiên Chúa còn tạo Eva như 
người bạn đồng hành để đỡ nâng và an ủi ông trong cuộc sống. 
Chính khi phục vụ và sống chan hòa với người khác chúng ta càng được sung 
mãn về nhân cách, phong phú về tâm hồn, tăng thêm niềm vui.  Phục vụ là cho 
đi, là làm cho người khác được hạnh phúc. Hạnh phúc được chia sẻ thì hạnh 
phúc được nhân lên, và chúng ta chỉ thật sự có hạnh phúc khi biết làm cho 
người khác hạnh phúc. 

Trong xã hội mọi người đều bình đẳng, nếu bạn có chức vị cao cũng là để phục 
vụ người khác.  Trong gia đình, cha mẹ là người quan trọng nhất.  Thế nhưng 
cha mẹ lại là người vất vả phục vụ và hy sinh cho con cái nhiều nhất.  Càng 
làm lớn lại càng phải phục vụ nhiều hơn. Vì như Chúa Giêsu đã nói: “Trong 
anh em người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em” (Mt 20, 26); “ Ai 
tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Lc 14, 
11). 
Mỗi người chúng ta là một ngọn nến nhỏ trong vũ trụ bao la, được tác tạo trong 
yêu thương, Thiên Chúa muốn chúng ta được lớn lên, triển nở và đạt được hạnh 
phúc.  Ngài đã đặt xung quanh chúng ta những mối quan hệ gần gũi, thiết thân 
đó là gia đình, hàng xóm, bạn bè, xã hội để chúng ta cùng cộng tác giúp nhau 
sống tốt.  Thế nhưng như ngọn nến nhỏ trong câu truyện trên, đã có lúc chúng 
không chịu cháy sáng, không sống với hết bản chất riêng của mình.  Ngọn nến 
đã vụt tắt, ích kỷ giữ lại cho riêng mình mãi cho đến lúc bị vất đi, bị lãng quên 
như một vật bị phế thải, nó mới hiểu được ý nghĩa của sự tiêu hao, hiểu được 
niềm vui của hành động phục vụ. 

Lạy Chúa, một con én không làm thành mùa xuân, nhưng nó biết làm cho đời 
ấm lại.  Một ngọn nến nhỏ chẳng đáng là gì, nhưng nó cũng đủ xua tan bóng 
tối.  Xin cho chúng con biết góp chung những ngọn nến nhỏ lại để tạo nên một 
vầng sáng lớn.  Xin cho chúng con biết tiêu hao đi vì tha nhân,được tan chảy 
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trong tình yêu để đời chúng con không lụi tàn mà cháy mãi sáng mãi trong tình 
yêu của Chúa. 

R. Veritas  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha chủ sự lễ kính Mình Thánh Chúa 

 
RÔMA - Lúc 7 giờ chiều ngày 23-6-2011, ĐTC Bênêđictô XVI đã chủ sự 
Thánh lễ tại Đền thờ Thánh Gioan Lateranô và cuộc rước kiệu Mình Thánh 
Chúa sau đó tiến về Đền thờ Đức Bà Cả. 

Tham dự Thánh lễ có đông đảo các HY và GM, cùng với các vị giám chức, LM 
và hàng chục ngàn tín hữu. 

Trong bài giảng, ĐTC đặc biệt nhấn mạnh đến ý nghĩa việc hiệp lễ, rước Mình 
Thánh Chúa, qua đó Chúa Kitô biến chúng ta thành chính Ngài; trong cuộc gặp 
gỡ ấy, cá nhân tính của chúng ta được mở rộng, được giải thoát khỏi thái độ coi 
mình là trung tâm và được tháp nhập vào ngôi vị của Chúa Giêsu vốn ở trong 
sự hiệp thông với Ba Ngôi Thiên Chúa. ĐTC nói: “Như thế, trong khi Thánh 
Thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô, thì đồng thời cũng làm cho chúng ta cởi 
mở đối với tha nhân, làm cho chúng ta trở nên chi thể của nhau: chúng ta không 
còn bị phân rẽ, nhưng trở thành một thân thể duy nhất trong Chúa”. 
Từ sự kiện trên đây, ĐTC nói đến “ý nghĩa sâu xa sự hiện diện của Giáo Hội 
trong xã hội, như các vị đại thánh xã hội chứng tỏ: các vị cũng là những linh 
hồn có tinh thần Thánh Thể sâu xa. Ai nhìn nhận Chúa Giêsu trong Thánh Thể, 
thì cũng nhìn nhận Chúa trong người anh em đau khổ, đang đói khát, là người 
khách lạ, người trần trụi, bệnh tật, bị tù đày, và dấn thân cụ thể giúp đỡ những 
người túng quẫn. Vì thế, từ hồng ân tình thương của Chúa Kitô nảy sinh trách 
nhiệm đặc biệt của các tín hữu Kitô trong việc xây dựng một xã hội liên đới, 
công bằng và huynh đệ hơn. Nhất là thời nay, sự hoàn cầu hoá làm cho chúng 
ta ngày càng lệ thuộc nhau, Kitô giáo có thể và phải làm sao để tình hiệp nhất 
ấy không được kiến tạo mà không có Thiên Chúa, nghĩa là phải có Tình 
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Thương chân thực, nếu không sẽ xảy ra sự hỗn độn, cá nhân chủ nghĩa, mọi 
người áp bức chống đối lẫn nhau. Tin Mừng vẫn luôn nhắm đến sự hiệp nhất 
gia đình nhân loại, một sự hiệp nhất không áp đặt từ trên cao, và cũng không do 
những lợi lộc ý thức hệ hoặc kinh tế, nhưng đi từ ý thức trách nhiệm đối với 
nhau, vì chúng ta nhìn nhận nhau là chi thể của cùng một thân mình, thân mình 
Chúa Kitô, vì chúng ta đã và đang liên tục học từ Bí tích Thánh Thể điều này là 
sự chia sẻ, tình thương, là con đường công chính đích thực”.  

G. Trần Đức Anh OP  

Vatican hợp tác với công ty Mỹ về việc nghiên cứu tế bào gốc trưởng 
thành  

 
TTCG (Vatican City, 16-6-2011, CNA/EWTN News) - Toà Thánh Vatican đã 
ký kết thoả thuận thương mại đầu tiên với một công ty bên ngoài. Hợp đồng 
với Công ty Dược phẩm Sinh học NeoStem của Mỹ sẽ tiến tới nghiên cứu đạo 
đức trong lĩnh vực tế bào gốc. 

“Chúng tôi muốn tạo ra một điểm nóng cho các nhà khoa học, các nhà hảo tâm, 
các học giả (và) các nhà lãnh đạo Giáo Hội tham gia vào nhóm này và cùng 
nhau làm việc vì lợi ích của nhân loại”, Cha Tomaz Trafny thuộc Hội đồng Toà 
Thánh về Văn hoá nói với CNA hôm 16-6. 

Bác sĩ Robin Smith, giám đốc điều hành của NeoStem, giải thích.  
“Nghiên cứu này có tiềm năng làm giảm bớt đau khổ của con người bằng cách 
khai mở khả năng chữa lành cơ thể con người. Quan trọng nhất, chúng tôi có 
thể làm tất cả điều này mà không phải phá huỷ cuộc sống một người khác”, bà 
nói.  
Tế bào gốc là những tế bào chủ của cơ thể. Từ đó, có tất cả hơn 200 loại mô 
của cơ thể sẽ dần được phát triển. Tính linh hoạt lạ thường của chúng nói lên 
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việc chúng có khả năng thay thế mô để điều trị tất cả các rối loạn trong cơ thể.  
“Nhờ có một số tiến bộ công nghệ đáng kinh ngạc mà chúng ta biết được rằng 
một phần giải pháp cho những căn bệnh này và nhiều loại bệnh khác có thể đã 
tồn tại trong cơ thể chúng ta”, Bác sĩ Smith nói. “Mỗi người đều có tế bào vân 
tay riêng của mình. Mỗi người trong chúng ta có những tế bào với khả năng tái 
sinh. Đó là những tế bào gốc”. 

Giáo hội Công giáo cho phép nghiên cứu tế bào gốc nhưng không chấp nhận 
những tế bào được lấy từ phôi thai người - một quá trình liên quan đến việc huỷ 
diệt phôi thai. Giáo Hội chấp thuận các tế bào gốc lấy từ người lớn hoặc từ 
nhau thai hoặc dây rốn lúc sinh. 

“Không có phôi nào bị phá huỷ khi lấy từ tế bào gốc trưởng thành”, Bác sĩ 
Smith giải thích. “Nói cách khác, chúng tôi không huỷ diệt sự sống của một 
người để cải thiện và kéo dài tuổi thọ một người khác, những người đang vật 
lộn với các chứng bệnh suy nhược”. 

“Rõ ràng sự hợp tác của chúng tôi mở cửa cho các tổ chức khác cùng chia sẻ 
các giá trị”, Cha Trafny nói. “Chúng tôi mở rộng mọi con đường có thể trong 
việc hợp tác với một số tổ chức, các nhà nghiên cứu đơn lẻ và các nhà hảo tâm, 
những người muốn chia sẻ những sáng kiến mà chúng tôi hy vọng sẽ có tác 
động ở cấp độ toàn cầu”. 

Hội nghị dự định, có chủ đề “Tế bào gốc trưởng thành: Khoa học và Tương lai 
của Con người và Văn hoá”, sẽ diễn ra vào tháng 11-2011 tại Vatican. 

Hội đồng Giám mục Hoa kỳ phổ biến một băng hình về hôn nhân 

Washington [CWN 16/6/2011] - Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cho phổ biến một 
băng hình có nội dung bảo vệ hôn nhân. 

Băng hình có tựa đề "được tạo thành cho sự sống", vừa được tiểu ban về "thăng 
tiến và bảo vệ hôn nhân" của Hội đồng Giám mục Hoa kỳ cho phổ biến để kêu 
gọi bảo vệ hôn nhân như là sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. 

Tiểu ban, do Ðức cha Salvatore Cordileone, Giám mục Oakland, bang 
California, làm chủ tịch, đã từng đứng đàng sau cuộc trưng cầu dân ý về "Ðề 
Nghị 8"qua đó dân chúng tiểu bang đã bỏ phiếu để khẳng định rằng hôn nhân là 
sự kết hiệp giữa một người nam và một người nữ. 

Trong một tuyên ngôn, Ðức cha Cordileone giải thích rằng "nền văn hóa hiện 
nay là một nền văn hóa thường quên món quà thánh thiêng là trẻ thơ và vì quên 
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như thế cho nên nền văn hóa này cũng không nhìn nhận tầm quan trọng "sống 
còn" của một người cha và một nguời mẹ trong việc sinh sản và giáo dục đứa 
trẻ". 

Theo Ðức cha chủ tịch tiểu ban "thăng tiến và bảo vệ hôn nhân" của Hội đồng 
Giám mục Hoa kỳ, băng hình "được tạo thành cho sự sống" có mục đích nhắc 
nhở mọi người nhận ra giá trị của trẻ con, người cha và người mẹ, cũng như 
mối liên kết giữa tình yêu và sự sống trong hôn nhân, một mối giây chỉ có thể 
có là bởi có sự khác biệt giữa người chồng và người vợ. 

Đức Tân Giám Mục Vinh Sơn cám ơn đất nước và Giáo Hội Australia đã 
mở rộng vòng tay đón người tỵ nạn Việt 
BY: LM ANTHONY NGUYỄN HỮU QUẢNG 

LỄ TRUYỀN CHỨC GIÁM MỤC – 
TÂN GIÁM MỤC PHỤ TÁ 
VINCENT NGUYỄN VĂN LONG – 
CHO TỔNG GIÁO PHẬN 
 MELBOURNE ÚC CHÂU 

Trong bài đáp từ, Đức Tân Giám Mục 
Vincent Nguyễn Văn Long đã làm xúc 
động bao con tim người Úc khi nói lên 
lời cám ơn nghĩa cử hào hiệp và đầy yêu 
thương của đất nước và Giáo Hội Úc 
Đại Lợi nhân danh những người đi tìm 
tự do trong một cuộc “ra khơi” bi thảm, 
vĩ đại và vô tiền khoáng hậu. Ngài giải 
thích khẩu hiệu: “Duc in tatum” như 
muốn nói lên những hy sinh, đau khổ, 
nước mắt và cái chết của biết bao nhiêu 
nạn nhân, những người phải liều mình 
vượt biển tìm tự do. 

Trời Melbourne đã vào đông gía lạnh, 
cái buốt lạnh đặc biệt năm nay về sớm 
với những cơn mưa nặng hạt và gió rít 
từng cơn... làm con người cóng lạnh co 
ro trong áo ấm và chỉ thích ở trong nhà, 
cực chẳng đã mới ra ngoài trời... Tất cả đã không ngăn nổi niềm vui, đặc biệt 
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của những người Việt Công giáo tại Melbourne... 

Vì sao thế? 

Vì họ muốn chứng kiến một trang sử mới của Giáo Hội Úc trong lễ truyền chức 
Giám mục cho một Giám mục gốc Á Châu đầu tiên! Vị Giám mục ấy lại là một 
người tỵ nạn, một người đồng hương mang dòng máu Việt Nam. Giáo dân Việt 
nam đã lũ lượt tuôn về nhà thờ Chính tòa St Patrick Melbourne. Dù thánh lễ bắt 
đầu lúc 7.30 tối, ấy thế mà khoảng 5 giờ đã có nhiều người tới nhà thờ giữ chỗ 
trước và ban tổ chức ước lượng số người có thể lên tới mấy ngàn nên đã trang 
bị thêm nhiều màn hình tại nhiều nơi khác nhau cũng như trực tuyến trên trang 
mạng của giáo phận để ai muốn chứng kiến trang sử mới này cũng có thể tham 
dự được. 

Đức Tổng Giám Mục Denis Hart là chủ phong và hai Giám Mục phụ phong là 
Đức Hồng Y George Pell và Đức Tổng Giám Mục Khâm sứ Tòa Thánh tại Úc 
Giuseppe Lazzarotto. Trong tổng số 29 Giám mục gồm các Tổng giám mục và 
giám mục Úc cũng như Đức cha Hoàng Văn Đạt, Đại diện HĐGM VN, Đức 
Cha Tôma Vũ Đình Hiệu Xuân Lộc và Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu 
từ Canada. Đông đảo các linh mục Úc Việt và giáo dân chật ních nhà thờ Chính 
tòa Melbourne. 

Hai ca đoàn hát lễ là ca đoàn Nhà thờ chính tòa và ca đoàn tổng hợp Việt Nam 
từ các cộng đoàn Việt Nam ở Melbourne. Đức tân giám mục trong phẩm phục 
mũ gậy sau khi được tấn phong đã đi xuống chúc lành cho cộng đoàn Dân 
Chúa. 

Trong bài cám ơn Đức Tân Giám Mục đã rất hào hùng nói lên tâm tình tạ ơn và 
nhìn nhận thân phận tỵ nạn để cám ơn Liên Hiệp Quốc cũng như đất nước Úc 
Đại Lợi đã cưu mang Ngài và trăm ngàn người Việt ra đi tìm tự do và ngày nay 
người Việt đang thay thế những người Ái Nhĩ Lan xưa để làm thăng tiến đức 
tin và xây dựng Giáo Hội tại địa phương. Ngài đã mạnh dạn nói lên vai trò 
ngôn sứ của Ngài là làm thăng tiến đời sống tâm linh, nhân phẩm và nhân 
quyền cho con người, cũng như ngài kêu gọi mọi người Việt trong và ngoài 
nước đồng tâm hiệp lực cùng nhau khai thông những tắc nghẽn để dòng sông 
lịch sử được chảy và làm tươi mát phì nhiêu đất Việt thân yêu như khẩu hiệu 
của Ngài “Hãy Ra Khơi”... 

Trong bài phát biểu và cám ơn sau lễ của Ngài đã được cộng đoàn vỗ tay tán 
thưởng nhiều lần... Đức Tân Giám Mục Vincent Nguyễn Văn Long đã làm xúc 
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động bao con tim người Úc khi nói lên lời cám ơn nghĩa cử hào hiệp và đầy yêu 
thương của đất nước và Giáo Hội Úc Đại Lợi nhân danh những người đi tìm tự 
do trong một cuộc “ra khơi” bi thảm, vĩ đại và vô tiền khoáng hậu. Ngài giải 
thích khẩu hiệu: “Duc in tatum” như muốn nói lên những hy sinh, đau khổ, 
nước mắt và cái chết của biết bao nhiêu nạn nhân, những người phải liều mình 
vượt biển tìm tự do. 

Thánh lễ kết thúc thật trang trọng. Cầu mong Đức Tân Giám Mục sẽ hiện thực 
được nhiều ước mơ và thành đạt cho Giáo Hội và Quê hương Dân tộc. 

Giáo hội Công giáo tại Ghana gởi thừa sai sang Hoa kỳ 

Victoria, Texas Hoa kỳ [CNS 14/6/2011] Trong một cuộc phỏng vấn dành cho 
báo "The catholic Lighthouse" [Hải đăng Công giáo] của giáo phận Victoria, 
bang Texas, Ðức cha Matthias Nketsiah, Tổng giám mục Cape Coast, Ghana, 
nói rằng ngài rất vui mừng vì Giáo hội tại nước này có thể gởi các linh mục của 
mình sang phục vụ tại những nước đang thiếu linh mục, nhứt là tại Hoa kỳ. 

Ðức cha Nketsiah giải thích rằng Giáo hội tại Tây phuơng là "mẹ của các Giáo 
hội tại Phi Châu, vì đã khai sinh và gieo trồng hạt giống đức tin tại lục địa này". 

Nhắc lại gương hy sinh của các nhà thừa sai ngọai quốc, vị Tổng giám mục 
người Ghana này cho biết: vị thừa sai đầu tiên đến Ghana đã chết vì bệnh sốt 
rét, kế đó là các nữ tu. Một số đến Ghana khi chỉ mới 19 tuổi. 

Giáo phận Victoria, bang Texas, hiện có 64 linh mục, trong số này có đến 14 vị 
là người Ghana.  

Từ Phó Biện Lý... trở thành Linh Mục 
Tân Linh Mục Trần Đình Quân 

 
Đức Giám Mục Tod David Brown đang cử hành nghi thức truyền chức cho tân 
Linh Mục Trần Đình Quân ngày 11-6-2011 tại nhà thờ Saint Columban, 
Garden Grove 
Thanh Phong/Viễn Đông 
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ORANGE - Như Viễn Đông đã loan trong số báo đề ngày 12-6-2011, Đức 
Giám Mục Tod David Brown, Giám Mục Giáo Phận Orange, vừa cử hành lễ 
truyền chức cho 6 tân Linh Mục tại nhà thờ Saint Columban vào 10 giờ sáng 
Thứ Bảy 11-6-2011. Trong số 6 tân Linh mục có cha Louis Trần Đình Văn 
Quân, đã từng là Phó Biện Lý tại Quận Cam trong 9 năm. Nguyên do nào thúc 
đẩy một vị Phó Biện Lý đầy quyền lực từ bỏ quyền hành và chức vị cao như 
vậy  để hiến dâng đời mình cho Chúa trong thiên chức Linh mục? 

Sau khi tham dự thánh lễ truyền chức, chúng tôi đã tiếp xúc với ông bà cố Trần 
Đình Bình cũng như với tân Linh Mục Trần Đình Văn Quân để có câu trả lời. 

Bà Trần Thị Ngọc Tuyết (thân mẫu tân Linh Mục): “Tôi sanh Trần Đình Quân 
vào ngày 21-10-1968  tại Quảng Ngãi. Quân là con trai đầu lòng trong số 4 anh 
em. Gia đình tôi đến Denver, tiểu bang Colorado, Hoa Kỳ ngày 25-7-1975, và 
Quân bắt đầu đi học từ mẫu giáo đến trung học tại thành phố này. Lấy bằng 
trung học xong, Quân qua California theo học tại trường đại học UCI. Tốt 
nghiệp tại UCI, Quân lên New York học về ngành Luật thêm 3, 4 năm, tốt 
nghiệp  năm 1994, rồi về lại California thi lấy bằng hành nghề Luật Sư và làm 
Phó Biện Lý tại tòa án quận Cam. 

Làm khoảng 8 năm gì đó rất bình thường, Quân dành dụm mua được căn nhà 
tại Mission Viejo ở một mình với 4 con chó, vì Quân rất yêu thích thú vật. Còn 
chúng tôi vẫn ở Denver, Colorado. 

 
- Song thân của tân Linh Mục Trần Đình Quân, ông bà cố Trần Đình Bình - 
Trần Thị Ngọc Tuyết trong lễ thụ phong LM của con trai     

Bỗng nhiên cách nay 6 năm, Quân về thăm  bố mẹ và nói sắp đi tu. Cả nhà 
nghe chỉ cười, không ai tin, tưởng Quân nói đùa. 

Nhưng Quân đi tu thật, cậu ta về bán nhà, lên Internet cho 4 con chó, nhưng 
phải tuyển lựa những người nào thật lòng yêu thương thú vật, Quân mới cho. 
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Quân đến từng nhà xin chó xem  xét rồi mới trao chó, và cậu ta khóc mỗi khi 
trao con chó cho người khác. 

Quân vào dòng tu tại Boston rồi về San Jose và 2 năm sau qua Roma tu học đến 
nay”. 

Tân Linh Mục Trần Đình Văn Quân: “Tôi được bố mẹ khuyến khích học về 
ngành Luật. Khi đi học mới đầu tôi cũng thích, cũng vui, đến khi ra làm việc 
càng làm càng cảm thấy không có gì hứng thú, không có gì làm cho tôi vui cả, 
lúc nào trong người cũng như thấy đang thiếu một cái gì đó mà mình không 
biết. Có thời gian ở Đại Học và khi học Luật, phần vì xa bố mẹ, không ai  nhắc 
nhở, phần vì lo học để mau ra làm kiếm tiền và kể cả lo chơi  nên tôi không đi 
lễ đều, tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về Chúa. Tôi có nhiều bạn gái, Mỹ có, Việt 
có và toàn những người Công giáo rất tốt, họ làm gương cho tôi khiến tôi trở về 
với Chúa, sống đạo tốt hơn và bắt đầu đi lễ Chúa Nhật đều đặn. 

Cô bạn gái đầu tiên không hợp, nên hai chúng tôi không tiến tới. Cô bạn gái sau 
cùng rất ngoan đạo, cô ấy rủ tôi đi lễ hàng ngày, đi chầu Thánh Thể và cầu 
nguyện, lần chuỗi Mân Côi nữa. Một cô bạn gái người Mỹ hỏi tôi: ‘Có bao giờ 
anh nghĩ sau này học để làm Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn không?’. Tôi biết Phó Tế 
Vĩnh Viễn là những người đã có gia đình, tôi trả lời cô ấy: ‘Không, tôi không 
bao giờ nghĩ đến chuyện đó’. Thế rồi hàng ngày tôi thấy có một sự thôi thúc 
mãnh liệt trong người, phải làm cái gì đó, phải can đảm lên. Tôi bối rối không 
hiểu sự gì, tôi bắt đầu cầu nguyện, ‘Xin Chúa làm ơn cho con biết con phải làm 
cái gì trong lúc này! Xin Chúa cho con một dấu chỉ gì để con hiểu được ý 
Chúa’. Rồi tự nhiên có ba, bốn người gặp tôi đều hỏi: ‘Có bao giờ Quân nghĩ sẽ 
đi tu làm Linh Mục không?’. Năm đó tôi 36 tuổi. 36 năm trôi qua, tôi chưa từng 
nghe một người nào, kể cả bố mẹ và người thân trong gia đình hỏi tôi câu này. 
Tôi tiếp tục cầu nguyện và suy nghĩ về những câu họ hỏi. Sau một tháng cầu 
nguyện với Chúa, tôi lại gặp thêm vài người bạn khác cũng hỏi tôi câu này. Tôi 
hết sức ngạc nhiên, không biết tại sao nhiều người hỏi mình câu này vậy? Tôi 
mới vào internet xem đi tu với làm Linh Mục phải làm cái gì. Khi tôi càng đọc, 
tôi càng cảm thấy như có sức mạnh thôi thúc tôi phải bỏ mọi sự và đi tu thành 
Linh Mục. Tôi đang có nghề nghiệp vững chắc, có nhà cửa, có nhiều bạn gái 
xinh đẹp và cũng tính chuyện sẽ cưới một cô để có mái ấm gia đình như bao 
người khác, nhưng tự nhiên những ước muốn ấy biến đi đâu hết. Tôi bỏ mọi sự 
và xin vào dòng tu theo tiếng Chúa gọi. 

Tuy nhiên, trong chủng viện tôi vẫn cầu nguyện: ‘Lạy Chúa, nếu Chúa thấy 
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con không thể tu được, xin cho con một dấu chỉ nào đó để con trở về đi làm và 
lập gia đình’. Ngày nào tôi cũng cầu xin như thế nhưng chẳng có gì xẩy ra, và 
tâm hồn tôi thật bình an, vui vẻ. Tôi tìm được niềm vui dâng hiến cuộc đời 
mình cho Chúa. Mọi của cải vật chất, sự giàu sang phú quý, quyền cao chức 
trọng chỉ là phù vân. Và thế là tôi tu ngon lành cho đến ngày hôm nay trở thành 
Linh Mục của Chúa”. 

 
- Thầy Phó Tế Trần Đình Quân, vài phút trước khi được thụ phong Linh Mục  

Cha Quân cũng tiết lộ với người viết: “Cô bạn gái người Mỹ hỏi tôi có ý định 
sau này xin làm Phó Tế Vĩnh Viễn không, hôm lễ chịu chức của tôi, cô ấy cũng 
đến dự, còn cô bạn gái sau cùng là một luật sư người Việt, cũng rất tốt và tất cả 
chúng tôi vẫn coi nhau như bạn”. 

Chúng tôi hỏi tân Linh Mục Quân: “Khi sắp sửa tuyên hứa trước Đức Giám 
Mục để trở thành Linh Mục, cha có bị ‘cám dỗ’ không? Và sau khi trở thành 
Linh Mục, cha tiếp tục qua Roma làm gì?”. Linh mục Trần Đình Văn Quân trả 
lời: “Không đâu, tôi đã được ‘Ơn Gọi’ thật sự, nên cảm thấy vô cùng sung 
sướng nhận trách nhiệm mới. Giờ phút đó tôi xúc động, tôi tạ ơn Chúa vì Chúa 
đã chọn tôi làm Linh Mục. Đây thật sự là hồng ân Chúa ban cho tôi. Tôi hiện 
giúp một xứ đạo tại Orange đến tháng 9-2011 tôi sẽ sang Roma tiếp tục tu học 
về truyền giáo trong thời gian một năm. Hè sang năm là xong, tôi sẽ về lại giáo 
phận Orange và tùy theo Đức Giám Mục giáo phận cử tôi làm việc gì hay coi 
xứ đạo nào tôi sẽ vâng lời  ngài”. 

Xưa nay người Công giáo vẫn coi việc đi tu trở thành Soeur hay làm Thầy Sáu, 
làm Linh Mục là một “Ơn Gọi”đặc biệt, có nghĩa là được ơn Chúa gọi. Không 
phải ai đi tu cũng trở thành Soeur, thành Linh Mục được. Có người tu nửa 
chừng phát bệnh liên miên phải về, có người không chịu nổi kỷ luật của nhà 
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dòng, của chủng viện cũng trở về. Câu chuyện trở thành Linh Mục của cha 
Trần Đình Văn Quân là câu giải thích rõ ràng về “Ơn Gọi”, và sự xác nhận của 
ông cố Trần Đình Bình với chúng tôi sau đây, càng làm rõ thêm về hai tiếng 
“Ơn Gọi”. 

Ông cố Trần Đình Bình: “Tôi rất còn ư là bàng hoàng, không có tin được rằng 
trong nhà lại có một đặc ân, một hồng ân của Thiên Chúa đã cho con tôi 
trở  thành một Linh Mục. Trước kia con tôi làm mười mấy năm về ngành Luật, 
tức là làm về Luật Sư và làm Phụ Tá cho Biện Lý ở Quận Cam. Tôi không 
nghĩ  bao giờ lại có ngày con tôi lại từ bỏ cái chức vụ đó để trở thành một Linh 
Mục. Đó không những là một đặc ân, một hồng ân mà cả sự ngạc nhiên cho cả 
gia đình và dòng họ. Đó là sự quá ư tốt đẹp mà chúng tôi không thể ngờ có 
ngày hôm nay. Gia đình chúng tôi hết lòng cảm tạ hồng ân Thiên Chúa và 
không quên cám ơn tất cả những ai đã khuyến khích con tôi đi tu để trở thành 
Linh Mục”.    

  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Mừng Kỷ Niệm 5 năm thành lập giáo xứ Blessed Teresa 2006-2011 

Vào ngày Thứ Bẩy 10 tháng 9 năm 2011 từ 5pm-10pm 

Tại Monteleone Meadows, Brígg Rd., Murrieta 

Chương trình: Ăn tối và đấu giá hiện vật 

Ban tổ chức kêu gọi quý vị hảo tâm dâng cúng những đồ vật có giá trị cho cuộc 
đấu giá. Tất cả lợi nhuận thu được sẽ sung quỹ xây dựng Thánh Đường. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Susan_ điện thoại 951.323.4123 

Lá thư phương xa 

Anh Dung thân mến, 

Tôi đã qua Đài Loan và đã đi học được 2 tuần rồi, bây giờ tương đối ổn định. 
Đang ôn lại tiếng Hoa để chuẩn bị dâng lễ, giải tội bằng tiếng Hoa. Ở đây mỗi 
Chúa Nhật tôi có Dâng Thánh Lễ cho một cộng đòan VN gồm những cô Dâu 
VN, Du học sinh VN tại Hsinchu, và các công nhân VN. Ngòai ra, có Dâng lễ 
tiếng Anh cho cộng đòan nói tiếng Anh gồm những người Phi, những Khách 
Du lịch (Du khách), và đồng tế trong Thánh Lễ tiếng Hoa. 

Thời tiết ở đây nóng hơn ở Cali và Hemet, đêm  cũng như ngày. Thỉnh 
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thỏang trời mưa. Vài lời tin tức gởi anh Dung. Và xin gởi lời thăm gia đình anh 
Chị Thu và Oanh, cùng anh chị Nghĩa và Hạnh cùng anh chị em cộng đòan 
Winchester. Xin gởi lời thăm Cha quản nhiệm Trọng (có lẽ Ngài đi nghỉ 
vacation chăng?)  

Xin cám ơn anh Dung nhiều và xin Chúa chúc phúc lành cho tòan thể gia đình 
anh Dung. Xin gởi lời thăm đến anh Tâm (săn thỏ) và quý anh chị em cộng 
đoàn Winchester. 

Cha Simon Thạch  

Bãi Đậu Xe Nhà Thờ 

Khi tham dự Thánh Lễ xin đậu xe ở bãi đậu xe phía trước Nhà Thờ. 

Xin đừng đậu xe trước Quán Moose Lodge dành riêng cho khách. 

Xin cám ơn. 

Cha xứ Tom Burdick 

Lưu Thông an toàn 

Khi lái xe ra khỏi bãi đậu xe sau Thánh Lễ, xin quý vị sử dụng đường đi phía 
sau Nhà Thờ để tránh gây cản trở lưu thông hoặc tai nạn cho những xe đi vào 
bãi đậu xe Nhà Thờ bằng đường đi phía tay trái từ Đường Winchester đi vào. 

Khi đi du lịch bạn ĐỪNG quên Chúa 

Nhớ mở website: www.masstimes.org để tìm địa điểmThánh Đường và giờ cử 
hành Thánh Lễ trên khắp thế giới khi bạn và gia đình đi du lịch.  

Khi đi du lịch bạn đừng quên Chúa. Chúa chẳng quên bạn bao giờ . 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Cựu siêu mẫu người Côlômbia chia sẻ chuyện ăn năn trở lại đạo 

  

Amada Rosa Pérez, đã là một trong những siêu 
người mẫu nổi tiếng nhất của Côlômbia, thế rồi 
bỗng một hôm cách đây 5 năm cô chợt biến mất 
khỏi ánh mắt công chúng. Ngày hôm nay người 
phụ nữ xinh đẹp này lại bất ngờ xuất hiện trên 
trang nhất các báo và qua tin nóng hổi của truyền 
thanh truyền hình - không phải vì những chuyện 
về sắc đẹp mốt thời trang, nhưng cô siêu mẫu 
xinh đẹp lần này xuất hiện để... chia sẻ về câu 
chuyện ăn năn trở lại đạo của cô. 

Amada giải thích với Nhật báo El Tiempo (Thời báo Côlômbia) rằng cô được 
chẩn đoán là đang mắc phải một căn bệnh khiến cô sẽ chỉ còn có 60% sức nghe 
được (thính lực) ở bên tai trái. Tin buồn này khiến cho cô suy tư về lối sống của 
mình. "Tôi cảm thấy thất vọng, bất mãn, mất phương hướng, và sau đó buông 
trôi cho đời tôi chìm ngập trong những lạc thú chóng qua... Tôi đã luôn luôn đi 
tìm các câu trả lời và thế giới trần tục này chẳng cho tôi điều gì ngoài sự câm 
lặng!". 
 
"Trước đây tôi luôn luôn sống trong vội vã, chịu đựng mọi 
căng thẳng quá mức và dễ dàng nổi giận". Người phụ nữ 
xinh đẹp một thời của Côlômbia tiếp tục kể lại; và bây giờ 
thì khác hẳn, vì tôi đã an vui sống trong thanh bình. Thế 
giới trần tục này không còn chi hấp dẫn và quyến rũ tôi 
được nữa. Tôi hân hoan hưởng thụ mỗi phút giây đời sống 
mà Thiên Chúa đã trao ban cho tôi... Bây giờ hàng ngày tôi 
tham dự Thánh Lễ, nguyện Kinh Mân Côi và xướng chuỗi 
kinh Kính Lòng Chúa Thương Xót đúng 3 giờ chiều." Amada nói thêm, "Tôi 
năng xưng tội và chịu phép Giải tội". Hiện nay người mẫu Amada cho biết cô 
đang làm việc rất hăng say, không hề biết mệt mỏi cho... một Cộng Đoàn Tu 
Hội Đức Mẹ Maria tại Côlômbia. 

 

 
Amada Rosa Pérez 
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Nhớ về công việc mang lại vinh quang trần thế trước đây, người mẫu Amada 
nói; "Trở thành một người mẫu có nghĩa là trở thành một tiêu chuẩn đặc biệt 
nào đó, mà có một số người tin là rất đáng để bắt chước. Nhưng rồi sau đó dần 
dà tôi đã trở nên mệt mỏi quá sức vì phải trở thành một mẫu hình của cái gì đó 
rất hình thức, rất chú trọng vẻ bề ngoài mà thật ra rất hời hợt. Tôi đâm ra chán 
ngấy cái thế giới đầy những lừa dối, khoác lác ấy, trọng vẻ bề ngoài, gian xảo 
lừa đảo bên trong, đạo đức giả hình và đầy cạm bẫy gạt gẫm. 

 
Một xã hội chứa đầy những giá trị phản lại xã hội vì toàn tâng bốc bạo lực, 
ngoại tình gian dâm, nghiện rượu, đánh giết nhau, và đó chính là cái thế giới 
trần tục hiện đang rêu rao sự giàu có tiền của, lạc thú cá nhân, các loại lừa đảo 
và những hành động tình dục vô đạo đức. 

Amada nói; "Ngày nay tôi muốn trở thành một người mẫu xinh đẹp khác, một 
mẫu người chỉ biết cổ võ và thăng tiến cho nhân phẩm đích thực của nữ giới và 
không để cho phụ nữ bị lợi dụng vào trong các mục đích thương mại nữa."  

Câu Chuyện Người Cha Nông Dân 

 
Người nông dân đó tên là Flemming, môt nông dân nghèo ở Anh quốc.    

Khi ông Flemming đang làm việc ngoài đồng để nuôi gia đình thì ông nghe 
những tiếng kêu cứu thất thanh của một đứa trẻ phát ra từ một cái đầm bùn 
(“bog”) ở gần đó.  Ông Flemming vội buông cái cuốc trong tay,  chạy nhanh tới 
cái đầm bùn thì thấy một cậu bé với khôn mặt đầy sợ hãi, đang bị lún bùn đến 
ngang thắt lưng.  Cậu bé vừa kêu cứu, vừa vùng vẫy để cố thoát ra vũng bùn 
lún một cách tuyệt vọng.  Hôm đó, nếu không có nông dân Flemming giải cứu 
thì chắc chắn cậu bé sẽ chết lún, chôn vùi giữa vũng bùn…  qua một cái thật 
chết chậm và rùng rợn…  

Hôm sau, có một cỗ xe ngựa sang trọng dừng trước căn nhà tồi tàn, ọp ẹp của 
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nông dân Flemming.  Một nhà quý tộc xuống xe, đến gõ cửa xin gặp nông dân 
Flemming và tự giới thiệu ông ta là cha của đứa trẻ mà nông dân Flemming đã 
cứu sống ngày hôm qua. 

“Tôi muốn trả ơn bác.  Cái ơn mà bác đã cứu mạng sống của con trai tôi ngày 
hôm qua.” 

Nông dân Flemming phân trần 

“Không.  Không. Tôi không thể nhận bất cứ món quà gì của ngài.  Vì đây chỉ là 
chuyện tôi, hay bất cứ một người cha nào khác phải làm thôi...” 

Ngay lúc đó, cậu con trai của nông dân Flemming lò dò bước từ phía bên trong 
nhà đi ra. 

“Đó có phải là con trai của bác không?”  Nhà quí tộc kia hỏi nông dân 
 Flemming. 

Nông dân Flemming trả lời một cách hãnh diện: 

“Thưa ngài đúng như vậy.  Đây là đứa con trai duy nhất của tôi” 

Nhà quý tộc liền đề nghị: 

“Thôi thì thế này: Xin bác nhận lời cho tôi đuợc phép giúp cậu con trai của bác 
được đi học và học ở các trường học tốt nhất nước Anh.  Tôi tin tưởng cháu trai 
là con một công dân tốt, khí khái như bác cũng sẽ phải là một người phi 
thường...  cậu bé chắc chắn sẽ làm cho bác phải hài lòng.” 

Và nông dân Flemming bằng lòng. 

Sau này, con trai của nông dân Flemming tốt nghiệp Bác sĩ y khoa từ trường St. 
Mary’s Hospital Medical Schoool ờ Luân đôn, và trở thành một vị bác sĩ nổi 
tiếng toàn cầu.  Đó là Bác sĩ Sir Alexander Flemming - người đã sáng chế ra 
thuốc trụ sinh Penicilline. 

Những năm sau đó, nhà quí tộc bị bệnh thương hàn (pneumonia) rất nặng.  
Chính thuốc Penicilline đã lại cứu mạng sống của ông ta. 

Nhưng mà nhà quý tôc mà chúng ta đang nói đây là ai vậy?  Đó là Lord 
Randolph Churchill.  Đứa con trai của ông ta bị lún bùn suýt chết ngày trước là 
Sir Winston Churchill, một vị Thủ tướng tài ba của Anh quốc trong thời Đệ nhị 
thế chiến. 

Như vậy, khi làm việc phải thì chúng ta không cần được mang ơn…  Mọi 
chuyện sau đó sẽ đến một cách tốt đẹp. 
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Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 
(951) 672-4900                                                           (951) 302-6900   

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

bantruyenthong@cddmlv.com 
  

Nông Trại Hột Vịt Lộn 
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 

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 

3 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 

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: anh Huy Cell  951-249-2178  & 714-414-2042  giờ 
làm việc 


