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Đỗ Quốc Dzuy 

Đỗ Kim Thư 

Hoàng Andrew 

Hoàng Ethan 

Phan Stephanie 

Trần Thuỳ Dương 

Trần Điền 

Cầu chúc các em giữ mãi được niềm vui và cảm 
nghiệm hạnh phúc thiêng liêng trong Ngày Rước Lễ 
Lần Đầu. 

Cầu chúc các em luôn yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể 
trong tâm tình đơn sơ và tâm hồn trong trắng trong 
suốt cuộc đời các em. 
 



 2

TIN MỪNG CN IV PHỤC SINH A 

Ga 10, 1-10 

Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: "Thật, Ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà 
vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa 
mà vào, thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo 
tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình và dẫn ra. Khi đã lùa chiên 
mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước, và chiên theo sau, vì chúng quen tiếng kẻ ấy. Chúng sẽ 
không theo người lạ, trái lại, còn trốn tránh, vì chúng không quen tiếng người lạ". Chúa 
Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu Người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu 
nói thêm: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến 
trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua Ta mà vào, thì 
sẽ được cứu rỗi, người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ 
đến để ăn trộm, để sát hại và phá huỷ. Còn Ta, Ta đến để cho chúng được sống và được 
sống dồi dào" 

CHIA SẺ TIN MỪNG 

“Ta đến để anh em được sống và sống dồi dào”. 
Phải chăng Đức Giêsu đang nói về sự sống đời đời, hoặc Người cũng nói về cuộc sống 
này nữa? Tôi không còn nghi ngờ gì nữa, những lời nói này được áp dụng cho cả cuộc 
sống của chúng ta trên trái đất, cũng như cho cả niềm hy vọng của chúng ta đối với cuộc 
sống đời đời. 
 
Có một giai thoại dễ thương của Tây Ban Nha như sau: Khi người ta đi đến cổng thiên 
đàng, và đang tìm cách đi vào, thì thánh Phêrô hỏi họ bằng một câu hỏi xa lạ. Ngài nói 
với mỗi người: “Hãy nói cho ta nghe. Trong khi còn sống trên mặt đất, người có biết tận 
dụng tất cả những thú vui trần thế, mà do lòng nhân lành, Thiên Chúa đã dành sẵn cho 
ngươi không?”. 
 
Nếu người nào đáp lại là “Thưa ngài, không ạ”, thì thánh Phêrô liền lắc đầu buồn bã và 
nói “Than ôi, hỡi bạn, ta không thể để cho ngươi vào được, không thể vào bất cứ cổng 
nào. Làm sao ngươi có thể trông mong mình sẵn sàng vui hưởng được những vui thú 
trên thiên đàng, nếu ngươi không tự chuẩn bị cho mình biết đón nhận được những thú 
vui đó, thông qua trung gian là những thú vui trần thế? Ta bắt buộc phải gửi trả ngươi 
xuống mặt đất, cho đến khi ngươi học hỏi được một cách tốt hơn”. 
 
Trong quá khứ, người ta có khuynh hướng đồng nhất đạo Công giáo với những giới hạn 
và cấm đoán. Nhiều người trong chúng ta đã được giới thiệu một nền thần học về tách 
rời khỏi thế giới. Người ta coi cuộc sống hiện nay như thời gian thử thách. Tính cách 
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thiêng liêng này đã ngăn chặn niềm vui sống. Tính cách này đưa đến tâm trạng nửa vời, 
làm cho chúng ta như thể luôn luôn lưu giữ điều gì đó tụt hậu, luôn luôn sống một cách 
quá cẩn thận, đầy sợ hãi, tủn mủn. 
 
Trong khi nỗ lực sống tận tụy, đạo đức chúng ta cũng phải có khả năng vui sống đến 
mức độ trọn vẹn nhất. Tuy nhiên, vui sống trọn vẹn không phải là sống phóng túng. 
 
Cuộc sống là một quà tặng mỏng giòn. Mỗi giây phút đều dứt khoát mang tính cách duy 
nhất. Khi ý thức như vậy, chúng ta sẽ tập trung chú ý vào sự việc đang diễn ra bây giờ. 
Nhưng mỗi giây phút cũng rất mau qua. Dòng đời trôi nhanh chóng biết bao! Tính cách 
mau chóng này tạo cho cuộc sống nét sâu sắc của nó, và làm cho tất cả mọi nét trong 
cuộc sống trở nên càng quí giá hơn.”Bởi vì chúng ta không được vĩnh viễn vui hưởng 
thế gian này, mà chỉ được vui hưởng một cách chóng vánh; cuộc sống của chúng ta 
giống như việc đem lại sự ấm áp cho chính mình dưới ánh mặt trời”. 
 
Chúa Chiên Lành mong muốn cho chúng ta có sự sống. Do đó, chúng ta đừng nên quá 
nhút nhát và sợ hãi. Hãy sống bất cứ điều gì tự xảy đến với chúng ta, bởi vì mọi sự đều 
là một món quà từ Thiên Chúa. Cuộc sống luôn quảng đại với những ai biết đưa cả hai 
bàn tay ra nắm bắt nó. 
 
“Nếu chỉ hiện hữu mà thôi thì chưa đủ. Trong cuộc sống, ý nghĩa không hệ tại ở điều mà 
con người tìm kiếm, mà là ở cảm nghiệm do được sống – đó là trạng thái phấn khích vì 
được sống”. Chúng ta được dành cho cuộc sống này. Đây là một sự kiện mà ai cũng biết 
rằng những người nào đã vui sống một cách trọn vẹn và sôi nổi, thì khi chết đi, sẽ không 
cảm thấy bị lãng phí cuộc đời.”Bạn đừng sợ hãi rằng cuộc sống của bạn sẽ chấm dứt, 
cho bằng hãy sợ hãi rằng không bao giờ được bắt đầu cuộc sống. 
 
Đức Giêsu bắt đầu sứ vụ của Người bằng những lời sau đây “Hãy tin vào Tin Mừng”. 
Mà Tin Mừng là gì? Tin Mừng chính là “Ta đến để cho anh em được sống và sống dồi 
dào”. 
KTVN 

SỐNG ĐẠO 
MỤC TỬ VÀ ĐÀN CHIÊN 

“Nhân danh Thiên Chúa, nhân danh những người đau khổ mà lời than khóc của họ vang 
vọng lên tới trời xanh… Tôi van xin anh em, tôi ra lệnh cho anh em: Nhân danh Thiên 
Chúa, hãy chấm dứt đàn áp! Chấm dứt chém giết!”.  

Đó là lời nói lập đi lập lại nhiều lần của Đức TGM. Oscar Romero, vị mục tử của đàn 
chiên trong tổng giáo phận San Salvador, nói với quân đội và chính quyền độc tài El 
Salvador vào thập niên 80, khi cuộc nội chiến bùng nổ trong quốc gia vùng Nam 
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Mỹ này.                                                                 

Đức TGM. Oscar Romero là Giám mục của người nghèo, của công lý và sự thật. Ngài 
lên tiếng đòi quyền sống cho những người bị giết hại, đòi công lý cho những người bị áp 
bức… Ngài là tiếng nói can trường bất khuất thay cho những người có miệng nhưng 
không có tiếng nói, cho những người bị đàn áp trong một xã hội đầy bất công, bóc lột và 
chém giết lẫn nhau. 

Để bênh vực đàn chiên của mình, để bảo vệ công lý và sự thật. Vị mục tử đáng kính và 
can trường đã phải trả một giá máu bằng chính mạng sống của Ngài. Vào ngày 
24/03/1980, trong lúc đang cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện của Bệnh viện Chúa Quan 
Phòng. Ngài đã bị chính quyền và quân đội giết hại bằng một phát đạn bắn vào ngực. 

Vị mục tử của tổng giáo phận San Salvador đã nằm xuống, nhưng tinh thần tranh đấu 
cho người nghèo và người bị áp bức đã không nằm xuống. Máu của Ngài đã đổ ra vì 
công lý và sự thật để cho công lý và sự thật không bị đi vào quên lãng, nhưng được chắp 
cánh bay cao. Mạng sống của Ngài đã hy sinh vì đàn chiên để đàn chiên được sống, và 
sống dồi dào … 

*** 

Bạn thân mến! Rải rác khắp nơi trong thế giới chúng ta đang sống hôm nay, vẫn còn biết 
bao vị mục tử đáng kính và can trường như Đức TGM. Oscar Romero. Các Ngài đã và 
đang chăn dắt đàn chiên của mình một cách oai hùng, đã anh dũng bênh vực và hy sinh 
cho đàn chiên của mình, đã dóng lên tiếng nói cho công lý, sự thật và nhân phẩm con 
người. Các Ngài đã gục ngã khi đang thi hành sứ vụ. Các ngài là hy vọng cho xã hội và 
cho cả thế giới hôm nay, vì các ngài chứng tỏ rằng tình yêu Chúa Kitô mạnh hơn bạo 
lực và sự thù hận. Các ngài không tìm kiếm sự tử đạo nhưng sẵn sàng thí mạng sống để 
bênh vực cho đàn chiên, để bảo vệ công lý và sự thật, và nhất là để giữ lòng trung tín 
với Tin Mừng mà các ngài đã được trao ban. 

Tin Mừng Chúa nhật hôm nay cũng nhắc đến vị “Mục Tử Nhân Lành”. Đó chính là Đức 
Giêsu, Ngài là “cửa chuồng” (Ga:10.8) và qua đó từng con chiên được đưa vào chuồng 
để ngủ đêm an toàn, tránh được nanh vuốt của thú dữ. Chính nơi cửa chuồng này, người 
mục tử sẽ đứng cầm gậy kiểm điểm từng con chiên của mình, không để một con nào bị 
lạc mất. Và cũng chính nơi cửa chuồng này, người mục tử đứng chờ từng con chiên, dẫn 
chúng ra đi ăn mỗi buổi sáng. Ðó là lúc các chiên nghe và nhận biết tiếng gọi của mục 
tử. Ngài gọi tên từng con rồi dẫn chúng ra. Ngài đi trước, các chiên theo sau. Chúng sẽ 
không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người 
lạ. "Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi."(Ga:10.27). 

Chiên đã trở thành điều vô cùng quý giá đối với mục tử chân chính, đến nỗi mục tử dám 
hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên, để chiên được sống và sống dồi dào. Khác với 
mục tử giả hiệu là người chăn thuê. Họ bỏ chiên mà chạy khi gặp sói dữ và đàn chiên sẽ 
ra tan tác. Họ chỉ đến để giết hại và phá hủy đàn chiên. (Ga:10.12) 
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Ngày nay đôi khi người ta thường hay giới hạn ý nghĩa của chữ "mục tử" cho những 
người lãnh đạo tôn giáo. Nhưng thật ra, chữ“mục tử” còn dành cho tất cả những ai đảm 
trách việc trông coi và lãnh đạo: trông coi một gia đình; một hội đoàn; một xứ đạo hay 
một giáo phận… Lãnh đạo một phường; một quận; một tỉnh hay một quốc gia… một 
cách nào đó, đều có thể gọi là “mục tử”. 

Mọi quốc gia, mọi giáo hội… tất cả đều rất cần có những Mục Tử Nhân Lành, hơn là 
việc có thật nhiều “anh hùng”. Câu chuyện sau đây minh họa điều đó. 

Có hai người thuộc hai quốc gia nói chuyện với nhau: 

- Tôi rất khâm phục đất nước anh, vì nước anh có rất nhiều “anh hùng”. 

- Thế đất nước anh có nhiều “anh hùng” không ? 

- Rất tiếc, đất nước tôi ít anh hùng lắm ! 

- Lạ nhỉ, đất nước tôi nhiều "anh hùng", thế mà sao vẫn cứ nghèo nàn và lạc hậu, còn đất 
nước anh không có "anh hùng" mà sao lại phát triển và dân chúng lại giàu có như vậy ? 

- À, đất nước tôi không có nhiều “anh hùng”, nhưng bù lại có được khá nhiều “Mục Tử 
Nhân Lành” 

*** 

Lạy Chúa Giêsu! 

Chúa chăn dắt con, con chẳng thiếu thốn chi 

Trong đồng cỏ xanh rì, Người cho con nằm nghỉ. 

Người đưa con tới giòng nước trong lành, và bổ sức cho con. 

Dầu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. 

Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Amen 
R. Veritas 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Đức Thánh Cha mời gọi siêng năng lần chuỗi Mân Côi 

Thông điệp gửi các bạn trẻ, những người đau yếu và các gia đình 

TTCG (Rome, 11-5-2011, Zenit.org, Anita S. Bourdin) – ĐTC Bênêđictô XVI mời gọi 
người Công giáo tăng cường cầu nguyện bằng tràng chuỗi Mân Côi. 

Ngài đưa ra lời mời gọi này vào cuối buổi tiếp kiến chung các tín hữu và khách hành 
hương tại Quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ tư 11-5. 

Với các bạn trẻ, các người đau yếu và các đôi vợ chồng mới cưới, ĐTC Bênêđictô XVI 
mời gọi họ hãy siêng năng lần chuỗi Mân Côi kính Đức Mẹ, nhất là trong tháng 5 là 
tháng dành để suy niệm các mầu nhiệm cứu độ và nhận được nhiều ơn lành của Mẹ 
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Thiên Chúa. 

“Các bạn trẻ thân mến, tôi mời gọi các bạn hãy làm tăng giá trị lời cầu nguyện của Đức 
Maria, để giúp hiểu rõ hơn và để đồng hoá những thời khắc tâm điểm của sự cứu rỗi của 
Chúa Kitô”, Đức Bênêđictô XVI nói. 

“Tôi khuyến khích các bạn, hỡi những người đau yếu” - Đức Thánh Cha nói tiếp - các 
bạn hãy chạy đến Đức Trinh Nữ với niềm tin tưởng và tạ ơn qua việc lần chuỗi Mân Côi 
này, bằng cách phó dâng cho Ngài những nhu cầu của các bạn”. 

“Các đôi vợ chồng mới cưới thân mến, tôi ước mong các bạn hãy dành cho Kinh Mân 
Côi một thời khắc trong gia đình để giúp tăng trưởng đời sống tâm linh dưới ánh mắt 
che chở của Đức Trinh Nữ Maria”. 

Theo thông lệ hằng năm, vào ngày thứ ba 31-5, lễ Đức Mẹ Thăm Viếng, Trung tâm 
Truyền hình Vatican sẽ phát sóng trực tiếp, từ 21g đến khoảng 22g30 (3g đến 4g30 sáng 
ngày 1-6 giờ VN), buổi lần chuỗi Mân Côi trong Vườn Vatican, gần hang đá Lộ Đức, để 
kết thúc tháng kính Đức Maria. Thông thường, Đức Giáo Hoàng nói một vài lời với 
những người tham dự khi kết thúc buổi cầu nguyện.  

Israel vinh danh một linh mục đã che dấu người Do thái trong thời đệ nhị thế 
chiến. 

Tel Aviv, Israel [CWN 9/5/2011] - Israel vinh danh một linh mục đã che dấu người Do 
thái trong thời đệ nhị thế chiến. 

Yad Vashem, cơ quan tưởng niệm các nạn nhân do thái và các anh hùng của chính phủ 
Isral đã đưa tên của một vị linh mục người Ý vào danh sách "Người công chính giữa các 
dân tộc" vì đã có công che dấu người do thái trong thời đệ nhị thế chiến. 

Vị linh mục người Ý này là cha Martino Michelone, qua đời năm 1979. Cha Michelone 
đã từng làm cha sở tại Moransengo, một thành phố nhỏ ở miền Tây Bắc Ý. Cha đã che 
dấu một gia đình do thái tên là Riccardo Segre. 

Huy chương "Người công chính giữa các dân tộc" là một tưởng thưởng cao quý nhứt 
được chính phủ Israel dành cho một người không phải là do thái. 

Huy chương và bằng tưởng thưởng dành cho cha Michelone đã đựoc đại sứ Israel tại Ý, 
ông Ghideon Meir, trao cho thân nhân của cha. 

  

Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Thượng Viện quan tâm đến người nghèo. 

Washington [CWN 9/5/2011] - Các Ðức giám mục Hoa kỳ kêu gọi Thượng Viện quan 
tâm đến người nghèo khi cắt giảm ngân sách. 

Trong lá thư gởi cho Thượng Viện, Ðức cha Howard Hubbard, chủ tịch Ủy ban công lý 
và phát triển nhân bản quốc tế và Ðức cha Stephen Blaire, chủ tịch Ủy ban công lý và 
phát triển nhân bản quốc nội đã kêu gọi các thượng nghị sĩ đừng "làm những cắt giảm 
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không cân bằng đối với những dịch vụ thiết yếu dành cho người nghèo". 

Hai vị Giám mục chủ tịch của hai Ủy ban công lý và phát triển nhân bản quốc tế và quốc 
nội khẳng định rằng "được hưởng một chương trình chăm sóc y tế biết tôn trong sự sống 
phải được xem là một ưu tiên của quốc gia". 

Nhìn nhận những tổn phí do Bảo hiểm y tế, Trợ giúp y tế và những chương trình khác 
đặt ra, nhưng các Ðức giám mục Hoa kỳ nói rằng nhu cầu của người nghèo, những gia 
đình lao động và những thành phần dễ bị tổn thương nhứt cần được bảo vệ. 

Theo các Ðức giám mục Hoa kỳ, những đề nghị cắt giảm ngân sách không nên chuyển 
việc chăm sóc y tế từ chính phủ liên bang sang chính phủ các tiểu bang. Những biện 
pháp như thế sẽ khiến cho người già, các gia đình lao động và người nghèo không còn 
được hưởng việc chăm sóc y tế đầy đủ. 

Ngoài ra, các Ðức giám mục Hoa kỳ cũng kêu gọi các thượng nghị sĩ đừng cắt giảm các 
chương trình viện trợ cho các nước nghèo. Các ngài nhận thấy rằng Nghị quyết Ngân 
sách của Hạ viện xem ra cắt giảm viện trợ cho các nước nghèo hơn một phần ba. Các 
ngài kêu gọi các thượng nghị sĩ quan tâm đến các chương trình ngoại viện, nhứt là đối 
với các nước nghèo nhứt trên thế giới này. 

 

Các Giám mục Hoa Kỳ ca ngợi biện pháp chống lại việc tài trợ cho chương trình 
phá thai 
Thêm một bước nữa để bảo vệ quyền phản đối của lương tâm 

TTCG (Rôma, 10-5-2011, Zenit.org) - Các Giám mục Hoa Kỳ vui mừng về quyết định 
của Hạ Nghị viện thông qua đạo luật “No Taxpayer Funding for Abortion Act” (Không 
dùng tiền thuế để tài trợ cho việc phá thai). 

“Đây là một bước quan trọng hướng đến việc bảo vệ sự sống con người”, Deirdre 
McQuade, Phó Giám đốc phụ trách bộ phận Chính sách và Truyền thông của Văn phòng 
Thư ký hoạt động Bảo vệ Sự Sống của HĐGM Hoa Kỳ, tuyên bố. Bà nhấn mạnh rằng 
với một quyết định như thế, Hạ Nghị viện đã “đáp lại ý muốn của người dân Hoa Kỳ”. 

Theo bà Deirdre McQuade, biện pháp này “bảo vệ quyền dân sự của các nhân viên y tế 
là những người từ chối không muốn dính líu vào trong những trường hợp phá thai”, và 
bảo vệ “quyền lương tâm của người dân Hoa Kỳ” nhằm giúp họ hưởng được dịch vụ y 
tế bảo vệ sự sống. 

“Đại đa số các bác sĩ, y tá và các bệnh viện không thực hiện những trường hợp phá thai 
tự nguyện, bà Deirdre McQuade đã nhấn mạnh, khi nhắc lại rằng dịch vụ y tế Công 
giáo, là hệ thống y tế ‘phi lợi nhuận’ lớn mạnh nhất và có chất lượng cao, đã bác bỏ mọi 
trường hợp phá thai trực tiếp”. 

“Trừng phạt những nhà chuyên môn này và những cơ cấu này, hay loại trừ họ ra khỏi hệ 
thống y tế, có nghĩa là trừng phạt các bệnh nhân là những người cần đến họ nhiều nhất”, 
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bà Deirdre McQuade kết luận. 
G.B. Lưu Văn Lộc 

 

 Giới thiệu về cây Thánh Giá Đại hội Giới trẻ Thế giới 
 

 
Được gọi là “Thánh Giá Năm Thánh”, “Thánh Giá Năm Đại Xá”, “Thánh Giá 
ĐHGTTG”, “Thánh Giá Hành Hương”... nhưng cái tên được phổ biến nhất đó là “Thánh 
Giá của Giới Trẻ”, bởi vì cây Thánh Giá này đã được trao cho những người trẻ trên toàn 
thế giới, mọi nơi mọi lúc. Sau đây là lịch sử của cây Thánh Giá này: 

Năm 1984, Năm Thánh Cứu Độ, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II quyết định đặt một 
cây Thánh Giá - biểu tượng của đức tin - gần bàn thờ chính của Vương cung 
Thánhđường Thánh Phêrô để mọi người có thể nhìn thấy. Vì vậy, một cây Thánh Giá 
lớn bằng gỗ, cao 3,8 mét đã được chế tạo theo đúng như ý ngài mong muốn. 

Cuối Năm Thánh, sau khi Cánh Cửa Thánh được khép lại, Đức Giáo Hoàng trao cây 
Thánh Giá này cho những bạn trẻ trên thế giới, đại diện bởi các bạn trẻ đến từ Trung 
tâm Giới trẻ Quốc tế Thánh Lawrence ở Rôma. Dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng: 
“Thân gửi đến những bạn trẻ về tham dự lễ bế mạc Năm Thánh, cha trao cho các con 
biểu tượng của Năm Thánh: đó là cây Thánh Giá của Chúa Kitô. Hãy mang nó đi khắp 
thế giới như là dấu chỉ tình yêu của Chúa Giêsu cho nhân loại, và công bố đến tất cả mọi 
người rằng: chỉ trong sự chết và phục sinh của Chúa Kitô mới có sự cứu rỗi và cứu độ” 
(Rôma, 22-4-1984). 

Giới trẻ đã thực thi niềm mong mỏi của Đức Thánh Cha. Họ mang cây Thánh Giá này 
về Trung tâm Thánh Lawrence, nơi đó đã trở thành nơi lưu giữ thường xuyên của cây 
Thánh Giá trong khoảng thời gian không thánh du trên thế giới. 

Năm 2003, vào cuối Lễ Lá, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã trao cho giới trẻ một 
phiên bản của bức ảnh Maria, Salus Populi Romani: “Hôm nay, ta trao cho phái đoàn 
đến từ nước Đức bức ảnh thờ Đức Mẹ Maria. Từ nay, cùng với cây Thánh Giá, bức ảnh 
này sẽ đồng hành cùng giới trẻ thế giới. Đó sẽ là dấu chỉ về sự hiện diện gần gũi của 
Đức Mẹ Maria với giới trẻ, như Thánh Gioan Tông Đồ khi xưa đã đón nhận Đức Mẹ về 
nhà mình” (Kinh Truyền Tin, ĐHGTTG lần thứ 18, ngày 13-4-2003). Bản gốc của bức 
ảnh này được lưu giữ tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma. 
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Nhiều người đã xúc động sâu sắc khi họ nhìn thấy Thánh Giá: trong những năm gần 
đây, họ đã làm chứng nhân cho điều này, phổ biến rộng rãi hơn thông qua Internet. 
Những lời làm chứng này bạn có thể tìm thấy tại Trung tâm Giới trẻ Quốc tế Thánh 
Lawrence, đây vừa là nơi lưu giữ thường xuyên của cây Thánh Giá, vừa lưu giữ các tạp 
chí và các ấn phẩm dành riêng cho các kỳ ĐHGTTG. Một số người tự hỏi: Làm thế nào 
mà hai miếng gỗ ấy có thể tác động đến cuộc đời của một con người đến như vậy? Quả 
thực, bất cứ nơi nào Thánh Giá đi qua, người ta đều mong muốn Thánh Giá có thể quay 
trở lại nơi ấy. Nhìn lên Thánh Giá, ta có thể thấy sự hiện diện tình yêu của Thiên Chúa. 
Thông qua Thánh Giá, nhiều bạn trẻ có thể hiểu rõ hơn về sự phục sinh và can đảm 
quyết định cho những điều liên quan đến cuộc đời của họ. 
  
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Ghi Ơn 
Cộng Đoàn chân thành cám ơn quý thày cô : Kim Ly, Trí Mai, Kelly Nguyễn, 
Hùng Lê đã dạy dỗ các em trong suốt năm học Giáo Lý vừa qua. 
Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý thày cô về những hy sinh vất vả trong việc tryền đạt  
kiến thức Giáo Lý Công Giáo cũng như Việt Ngữ cho c ác em thiếu nhi trong Cộng  
Đoàn. 

Chân thành ghi ơn. 
 
Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Peter Phan Ngọc Trợ 
 
Kính mời quý ông bà anh chị em tới tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân Linh Mục Peter 
Phan Ngọc Trợ  
tại nhà thờ St. Catharine of Alexandria: 41875 C Street, Temecula, CA 92592 
vào lúc 5: 00 PM  
ngày thứ bẩy 21 tháng 5 năm 2011 
Sau Thánh Lễ sẽ tổ chức liên hoan potluck (khách mang theo món ăn để cùng chung 
vui). 
Ban tổ chức tại nhà thờ St. Catharine of Alexandria kính mời. 
 
 Y Phục khi tham dự Thánh Lễ 

Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, Texas đã nhắc 
nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự Thánh Lễ: 

Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là thời điểm 
của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thíc hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc nhã nhặn  đặc biệt khi 
tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, khi thi hành thừa tác viên Thánh 
Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 
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Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về sự thiếu kính 
trọng và tôn kính Nhà của Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng của Chúa Giêsu trong 
Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và thiếu ý thức khi khêu gợi sự cám dỗ 
về đức khiết tịnh nơi người khác phái cùng tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ. 

Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự Thánh Lễ. 
 
Cell Phone 
Xin vui lòng tắt cell phone khi tham dự Thánh Lễ để không gây chia trí cho người chung 
quanh. 
(Bản tin Giáo Xứ) 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Hôm nào cũng vậy, cứ đúng 6 giờ 
tối là hàng trăm người ở thị trấn 
Schuylkill (Anh) lại tề tựu đông 
đủ quanh một bức tường trên 
phố Lewis để chờ quầng sáng 
mang hình Đức Mẹ Mary hiện 
lên. Sự việc này bắt đầu từ hôm 
15/8 - đúng vào ngày lễ mẹ Đồng 
trinh lên trời. 

Hôm nay, có vẻ “Đức Mẹ” đến trễ 
hơn: 6 giờ 16 phút. Gần 400 người 
- tức là 1/10 dân số thị trấn - khi ấy 
đã kịp thời xếp thành hình bán 
nguyệt trên con đường nhỏ để tận 
mắt chứng kiến sự việc quá đỗi kỳ 
lạ. Già-trẻ có, trai-gái có, kẻ cuồng 
tín và người hoài nghi cũng có, nói 
tóm lại là đủ thành phần. 
Phần lớn mang theo máy ảnh và 
camera trong khi một số người già 
cầm cả tràng hạt, thánh giá, ảnh 

thờ Đức mẹ Mary... Hiếm ai trong số họ là người đầu tiên “thưởng lãm”. 

Đứng trên đường chưa hết, người dân sống ở những căn hộ xung quanh còn tranh thủ 
trèo lên ban công hoặc thả mình trên ghế tựa ở sân vườn. Một số gã tài xế trên đường 
lớn cũng cho xe chạy chậm lại để “hóng” xem đã có gì xảy ra. 

Chuyện L ạ  
Sự xuất hiện liên tiếp đầy bí ẩn của Đức Mẹ 
Đồng Trinh                          
   

Cậu bé Adrian Datte 9 tuổi đến từ 
vùng Pottsville hồi hộp chạm tay vào vệt sáng 
huyền bí. (Ảnh:Morning Call). 
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Rồi đột ngột một tiếng la thất thanh làm im bặt những tiếng xì xào bàn tán: “Đức mẹ 
xuất hiện kìa!”. 

Không ai khác đó chính là Tim Heckman, sáng lập viên tổ chức “Những tay săn ma 
vùng mỏ”, người chiều nào cũng đều đặn có mặt tại đây để tìm hiểu chân tướng sự việc 
lạ lùng ở Minersville. (Heckman bật mí anh có thiết bị dò tìm những đỉnh cực trong 
vùng từ trường và năng lượng do các linh hồn phát ra khi xuất hiện). 
Trước hàng trăm cặp mắt trần tục tròn xoe vì sửng sốt, vầng sáng bí hiểm ngày càng rõ 
hơn và hình ảnh Đức mẹ ngày càng đậm nét trong ánh chiều nhập nhoạng. 

Người ta bắt đầu tiến sát lại bức tường, sờ tay hoặc chạm thánh giá, tràng hạt lên vệt 
sáng với vẻ hoài nghi (hoặc sùng kính), trong khi những người khác thì luôn miệng cầu 
kinh, bấm máy ảnh và quay camera lia lịa. 

Một số kẻ không giấu giếm sự nghi ngờ, nói rằng rất có thể đây chỉ là hình ảnh phản 
chiếu của bức tượng Đức mẹ Đồng Trinh trên bậu cửa tầng 2 của một ngôi nhà nào đó ở 
bên đường đối diện. 

Thùy Vân 
Theo Morning Cal  
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ĐỨC GIOAN PHAOLÔ II VÀ VỤ MƯU SÁT NGÀY 13-5-1981 (1) 
 
... Chiều ngày 13-5-1917 Đức Mẹ MARIA hiện ra lần đầu tiên tại làng Fatima bên nước 
Bồ-Đào-Nha với ba trẻ chăn chiên: Lucia dos Santos 10 tuổi (1907-2005), Phanxicô 
Marto 9 tuổi (1908-1919) và Giaxinta Marto 7 tuổi (1910-1920). Gần 65 năm sau, chiều 
ngày 13-5-1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II (1978-2005) bị mưu sát tại quảng 
trường thánh Phêrô vào thứ tư có buổi tiếp kiến chung hàng tuần các tín hữu Công Giáo 
và du khách hành hương đến từ năm châu. Ngày và Giờ vụ mưu sát ở thủ đô Roma 
trùng hợp với Ngày và Giờ cuộc hiện ra tại làng Fatima. Quả là trùng hợp bí ẩn 
nhiệm mầu! 
 
Mùa hè năm 1993, nhân cuộc gặp gỡ với nhóm trí thức Ba-Lan trong đó có hai triết gia 
Józef Tischner và Krzysztof Michalski tại nhà nghỉ mát Castel Gandolfo, Đức Thánh 
Cha Gioan Phaolô II đã gợi lại cuộc mưu sát ngày 13-5-1981 với những suy tư về sự dữ 
kèm theo tâm tình tri ân dâng lên THIÊN CHÚA và Hiền Mẫu MARIA. Nội dung cuộc 
gặp gỡ được trình bày trong tác phẩm ”Ký-Ức và Căn-Tính” xuất bản đầu năm 2005. 
 
Một người trong nhóm trí thức nêu câu hỏi: 
 
- Thưa Đức Thánh Cha, ngày 13-5-1981, thực hư xảy ra như thế nào? Vụ mưu sát và các 
biến cố đi kèm phải chăng tỏ lộ vài sự thật liên quan đến ngôi vị giáo hoàng? Có thể 
nhận ra sứ điệp đặc thù liên kết với sứ mệnh cá nhân của ngài không? Đức Thánh Cha 
đã đích thân đến nhà tù để gặp gỡ mặt đối mặt với tên sát nhân. Hôm nay, trải bao năm 
qua, Đức Thánh Cha nhìn lại biến cố những ngày ấy như thế nào? Đâu là ý nghĩa vụ 
mưu sát và các biến cố dính liền đưa đến hậu quả trong chính cuộc đời ngài?” 
 
Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II trả lời: 
 
- Tất cả minh chứng có Ơn thánh Chúa. Tôi thấy biến cố tương tự với thử thách Đức 
Hồng Y Stefan Wyszynski (1901-1981) phải chịu trong thời gian ngài bị giam cầm. Có 
điều hơi khác là Đức Hồng Y bị tù 3 năm, trong khi thử thách của tôi kéo dài trong 
khoảng ngắn hơn, chỉ vài tháng thôi. Agca biết rõ phải bắn như thế nào và dĩ nhiên 
anh ta cố ý bắn để đạt mục tiêu. Chỉ có điều lạ là hình như có ”ai đó” đã lái viên đạn 
đi nơi khác! 
 
Tiếp lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, vị bí thư của ngài lúc ấy là Đức Ông 
Stanislaw Dziwisz (nay là Đức Hồng Y Tổng Giám Mục Cracovia) nói: 
- Agca bắn là để giết chết. Cú bắn đáng lý là cú sát nhân. Viên đạn xuyên qua người 
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Đức Thánh Cha, gây vết thương nơi bụng, cùi chỏ phải và ngón tay trỏ. Rồi viên đạn rơi 
giữa Đức Thánh Cha và tôi. Tôi còn nghe thêm 2 phát súng khác, hai người đứng cạnh 
chúng tôi trúng đạn bị thương. Tôi hỏi Đức Thánh Cha: ”Ở đâu?” Đức Thánh Cha trả 
lời: ”Nơi bụng!” Tôi hỏi tiếp: ”Có đau không?” Đức Thánh Cha trả lời: ”Đau lắm!” Lúc 
ấy không có bác sĩ nào bên cạnh. Chúng tôi không có giờ để suy nghĩ lâu la. Chúng tôi 
dùng xe cứu thương và đưa ngay Đức Thánh Cha đến bệnh viện đa khoa Gemelli. Đức 
Thánh Cha thì thầm đọc kinh, nhưng rồi, ngay trên đường đi, Đức Thánh Cha bất tỉnh .. 
Rất nhiều yếu tố quyết định sinh tử. Lấy ví dụ thời gian đưa tới nhà thương: chỉ cần 
chậm thêm vài phút, hoặc bị ngăn trở nào đó trên đường đi, hẳn sẽ trở thành quá 
trễ! Nhưng trong tất cả các biến cố ấy, tỏ lộ hiển nhiên bàn tay chủ động của THIÊN 
CHÚA. Vâng, đúng thế! Tất cả minh chứng như vậy! 
 
- Nhờ được chữa trị khẩn trương, sức khoẻ của Đức Thánh Cha khả quan đến độ các bác 
sĩ quyết định mổ lần thứ hai để bổ túc cho lần mổ đầu tiên vào chính ngày bị mưu sát. 
Đức Thánh Cha chọn ngày 5-8 lễ Đức Bà Xuống Tuyết, ngày thánh hiến Vương Cung 
Thánh Đường Đức Bà Cả (ở thủ đô Roma). Lần mổ thứ hai diễn tiến tốt đẹp. Ngày 13-8, 
đúng 3 tháng sau vụ mưu sát, các bác sĩ ký giấy cho Đức Thánh Cha xuất viện .. 5 tháng 
sau vụ mưu sát, Đức Thánh Cha trở lại quảng trường Thánh Phêrô để gặp gỡ các tín hữu 
hành hương. Ngày hôm ấy Đức Thánh Cha nói: ”Một lần nữa, tôi trở thành người 
thụ ơn, kẻ mắc nợ Đức Mẹ MARIA và các thánh quan thầy. Làm sao tôi có thể quên 
được rằng, biến cố tại quảng trường Thánh Phêrô xảy ra cùng ngày cùng giờ với biến cố 
xảy ra cách đó hơn 60 năm tại Fatima bên nước Bồ-Đào-Nha, khi Hiền Mẫu Đức Chúa 
GIÊSU KITÔ hiện ra lần đầu tiên với các thiếu niên thôn quê nghèo nàn? Trong tất cả 
những gì xảy ra cho tôi vào ngày hôm ấy, tôi cảm nghiệm rõ ràng có bàn tay che chở, có 
sự lưu tâm đặc biệt của Hiền Mẫu MARIA Thiên Quốc. Đức Mẹ minh chứng Đức Mẹ 
mạnh hơn viên đạn có sức giết người! 
 
Tiếp lời Đức Ông Stanislaw Dziwisz, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II nói: 
- Dịp lễ Giáng Sinh 1983, tôi đích thân đến nhà tù thăm kẻ sát nhân. Chúng tôi nói 
chuyện với nhau thật lâu. Như mọi người đều biết, Alì Agca là tên sát nhân chuyên 
nghiệp. Điều này có nghĩa anh ta không phải là kẻ chủ mưu vụ mưu sát, nhưng 
có ”ai đó” đã hoạch định vụ mưu sát và có ”ai đó” ra lệnh cho anh ta phải thi hành vụ 
mưu sát. Suốt trong buổi nói chuyện, Alì Agca luôn luôn tự hỏi và lập lại câu hỏi ”Tại 
sao vụ mưu sát không thành công???” Anh ta đã cẩn thận chuẩn bị đầy đủ mọi chi tiết. 
Thế mà nạn nhân lại thoát chết! Làm sao điều này có thể xảy ra??? Có lẽ Alì Agca đã 
hiểu được nhờ linh tính rằng, vượt lên trên khả năng giết người của anh ta, còn có một 
quyền lực khác mạnh hơn nhiều!!! 
 
- Tôi nghĩ đến biến cố với tâm tình xúc động sâu xa. Tôi ghi ơn tất cả mọi người đã hiệp 
ý cầu nguyện cho tôi cách riêng trong chính ngày 13-5-1981 và những ngày kế tiếp. Tôi 
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dâng lời cảm tạ tri ân Đức Chúa GIÊSU KITÔ và Đức Chúa Thánh Thần, nhân biến cố 
xảy ra tại quảng trường Thánh Phêrô chiều ngày 13 tháng 5 lúc 17 giờ 17 phút, đã 
gợi hứng cho bao tâm lòng hòa nhịp trong cùng lời nguyện xin. Tôi nhớ lại lời Sách 
Công Vụ Tông Đồ chương 12 câu 5 liên quan đến Thánh Phêrô như sau: ”Hội thánh 
không ngừng dâng lên THIÊN CHÚA lời cầu nguyện khẩn thiết cho ông”.  
 
(Jean Paul II ”Mémoire et Identité” Le Testament politique et spirituel du Pape, 2005, 
Éditions Flammarion, Paris, trang 191-202) 

Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt 
  

 

NỤ CƯỜI 
Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn 
hàng trǎm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, 
cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của người khác. Một nụ 
cười - vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón 
nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta 
sẽ còn mãi mãi ghi nhớ. 

 

Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc 
trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được 
sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại sự can đảm cho người nản chí, hoang mang. 

Nếu có một lúc nào đó trong đời, bạn gặp một ai đó không cho bạn được một nụ cười 
như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người đó. Bởi vì 
không ai cần đến nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười. 

Có một câu chuyện kể rằng: Saint Exupery từng là phi công tham gia chống phát xít 
trong Đệ nhị Thế chiến. Chính từ những nǎm tháng này ông đã viết ra tác phẩm "Nụ 
cười"... Không biết đây là một tự truyện hay một truyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có 
thật. Trong truyện, Saint Exupery là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết nay 
mai có thể bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết: "Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi 
giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua 
hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có 
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lửa không?"... Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm, tình cờ mắt anh nhìn 
vào mắt tôi. Tôi mỉm cười mà chẳng hiểu tại vì sao lại làm thế. Có lẽ vì khi muốn làm 
thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười. Lúc này dường như có một đốm lửa 
bùng cháy nhanh qua kẽ hở giữa hai tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi 
biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh ta phải mỉm cười đáp lại. 
Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miệng vẫn cười. Giờ 
đây trước mặt tôi không còn là viên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta 
hỏi tôi: "Anh có con chứ?" Tôi đáp: "Có" và lôi từ trong ví ra tấm hình nhỏ của gia đình 
mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những 
kỳ vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhoà lệ. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng 
bao giờ gặp lại được người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên, không nói một lời, 
anh ta mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị 
trấn chiếm đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó, cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi 
chỉ nhờ một nụ cười". 

Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dưới 
mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn đó một 
điều thật quý giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi 
nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay cǎm thù oán ghét nhau. Nếu bạn 
từng có một khoảnh khắc gắn bó với đồng loại qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin 
rằng bạn cũng đồng ý với tôi, đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà 
chúng ta có thể dành cho nhau. Một nữ tu ở Calcutta đã cảm nhận được điều này trong 
cuộc sống, và bà đưa ra lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với 
vợ, với chồng, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp 
bạn lớn lên trong tình yêu của nhau..." 
  

Tác giả bài viết: Nhà văn Huy Phương 
 Cảnh Giác Trộm Cắp 
Khi quý vị phát hiện thấy có xe lạ đậu gần nhà nên ghi lại số xe và báo cho police địa 
phương biết. 
Cũng nên dùng ổ khóa khoá cửa ra vào bên hông nhà. 
Tuần vừa qua gia đình tôi bị kẻ gian đột nhập ăn cắp hết máy móc, vật dụng trong nhà 
và giấy tờ cá nhân. Thời gian gần đây tôi thấy có hai chiếc xe lạ thỉnh thoảng đậu trước 
nhà vào buôỉ sáng sớm và ban đêm. Nếu tôi đã đề phòng ghi lại số xe và thông báo cho 
police thì có lẽ sự cố đáng tiếc ấy đã không xảy ra. 
Xin thông báo cho quý đồng hương biết để đề phòng. 
Nếu chúng ta cùng cảnh giác và đề phòng lẫn cho nhau thì kẻ gian không dám bén mảng 
đến khu vực Cộng Đồng Việt Nam. 
Kính báo 

Nguyễn Quang Dung 
 



 16

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Tìm thợ nail: Có 3 tiệm Nails vùng high class 
Temecula, bảo đảm lương rất cao, tip hậu. Cần thợ Nam 
Nữ tay chân nước. Fullset, facial, waxing, v.v... lương 
khá cao. Liên lạc: Joseph 951-698-8887 giờ làm việc &  
               Cell 951-834-7701 

Phòng cho share: Tại vùng Wildomar nhà mới 1tuổi, ít 
người, dư 2 phòng sạch, tiện nghi batthroom riêng, 
vùng Wildomar. Cho share, giá 1 phòng $350 (bao điện 
nước gas) . Liên lạc: anh Huy Cell  951-249-2178  
& 951-723-8811  giờ làm việc 


