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Linh mục Quản Nhiệm Joseph Nguyễn Trong SVD 
36515 Briggs Rd, Murrieta, CA 92562 

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 04 April/03/2011 

Bản Tin Hàng Tuần 
Giờ Lễ Chủ Nhật 
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                  5:00PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
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Lễ Tiếng Việt:  
- Thánh Lễ: 1:30- 2:30PM  
- Giải Tội:   1:00-1:30PM 
- Tập Hát:   1:00-1:30PM 
- Giáo Lý:  12:00PM-1:30PM 

Đọc kinh mân côi:   
Mỗi 7:00PM thứ bảy đầu tháng 

Rửa Tội, Hôn Phối, Thêm Sức, Gia 
nhập vào Cộng Đoàn  hoặc thay 
đổi địa chỉ 
Xin liên lạc Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim Oanh. 
Phone: 951-375-6687 

Xức Dầu & Rước Mình Thánh tại 
gia 
Xin liên lạc Cha Giuse Nguyễn Trọng, SVD 
Phone: 951-742-9581 

Ban Mục Vụ:  
Chủ Tịch: Vũ Thị Kim Oanh    951-375-6687 
Ngoại Vụ: Nguyễn Q. Dung     951-375-9374 
Xã hội:  Nguyễn Thanh Tâm    951-375-9374 

Xã hội:  Phạm Thiên Tứ           951-375-8398  
Thư  ký :  Trần Hoài Hương     951-795-0120 
Kế Toán:  Đoàn P. Thoại          858-206-5795 
Lời Chúa:  Trần Huy Chuẩn     951-213-1927 

Thánh Thể: Vũ T. Bạch Tuyết  951-445-9989 

Phòng Thánh: Hà Đỗ                951-526-8451 
Phòng Thánh: Lương K. Liên  951-368-8664 
Thánh Nhạc: Lê Phước Thiện  951-775-2222 
Giáo lý : Kim Lý & Trí Mai     951-795-0120 
Truyền Thông: Nguyễn B. Sương 858-206-
5795  
email:  banmucvu@cddmlv.com hoặc 
            bantruyenthong@cddmlv.com 

Tin Mừng CN IV Mùa Chay Năm A 
Ga 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

Khi ấy, Chúa Giêsu đi qua, thấy một người mù từ khi 
mới sinh. Người nhổ xuống đất, lấy nước miếng trộn 
thành bùn, rồi xoa bùn trên mắt người ấy, và bảo: "Anh 
hãy đến hồ Silôe mà rửa" (chữ Silôe có nghĩa là được 
sai)". Anh ta ra đi và rửa, rồi trở lại thì trông thấy 
được.  

Những người láng giềng và kẻ xưa kia từng thấy anh ta 
ăn xin đều nói: "Đó chẳng phải là người vẫn ngồi ăn 
xin sao?" Có kẻ nói: "Đúng hắn". Lại có người bảo: 
"Không phải, nhưng là một người giống hắn". Còn anh 
ta thì nói: "Chính tôi đây".  

Họ liền dẫn người trước kia bị mù đến với những 
người biệt phái, lý do tại Chúa Giêsu hoà bùn và chữa 
mắt cho anh ta lại nhằm ngày Sabbat. Các người biệt 
phái cũng hỏi anh ta do đâu được sáng mắt. Anh đáp: 
"Ngài đã xoa bùn vào mắt tôi, tôi đi rửa và tôi được 
sáng mắt". Mấy người biệt phái nói: "Người đó không 
phải bởi Thiên Chúa, vì không giữ ngày Sabbat". Mấy 
kẻ khác lại rằng: "Làm sao một người tội lỗi lại làm 
được những phép lạ thể ấy?" Họ bất đồng ý kiến với 
nhau. Họ liền quay lại hỏi người mù lần nữa: "Còn 
anh, anh nói gì về người đã mở mắt cho anh?" Anh 
đáp: "Đó là một Tiên tri". Họ bảo anh ta: "Mày sinh ra 
trong tội mà mày dám dạy chúng ta ư?" Rồi họ đuổi 
anh ta ra ngoài.  

Chúa Giêsu hay tin họ đuổi anh ra ngoài, nên khi gặp 
anh, Người liền bảo: "Anh có tin Con Thiên Chúa 
không?" Anh thưa: "Thưa Ngài, nhưng Người là ai để 
tôi tin Người?" Chúa Giêsu đáp: "Anh đang nhìn thấy 
Người và chính Người đang nói với anh". Anh ta liền 
nói: "Lạy Ngài, tôi tin", và anh ta sấp mình thờ lạy 
Người. 
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Chia Sẻ Tin Mừng 
Có một người kia, sinh ra đã bị mù, anh sống trong một gian phòng, bởi vì không nhìn 
thấy gì nên anh phủ nhận tất cả những gì những người chung quanh quả quyết là có: “Tôi 
không tin, vì tôi có thấy đâu nào”. Một vị lương y thấy vậy thì thương hại anh, ông đi tìm 
một thứ linh dược chữa cho anh được sáng mắt, anh sung sướng quá, tự phụ nói: “Giờ 
đây tôi đã thấy được tất cả sự thật chung quanh tôi rồi”. Nhưng có người nói với anh: 
“Bạn ơi, bạn mới chỉ thấy được những vật chung quanh bạn trong căn phòng này thôi. 
Như thế có là bao, ngoài kia người ta còn thấy được mặt trời, mặt trăng và các tinh tú 
hằng hà sa số, còn biết bao vật khác mà bạn chưa thấy, bạn đừng tự phụ như vậy”. Anh tỏ 
vẻ không tin, lại còn nói mạnh hơn: “Làm gì có được những cái đó, những gì có thể thấy 
được, tôi đã thấy tất cả rồi”. 

Một vị y sĩ khác lên tận núi cao, gặp được Sơn Thần chỉ cho một thứ linh dược khác, đem 
về giúp cho anh được cặp mắt sáng hơn và thấy xa hơn. Bây giờ anh thấy được mặt trời, 
mặt trăng và các tinh tú trên không trung. Mừng quá và lòng tự phụ tự đắc lại tăng thêm, 
anh nói với mọi người: “Trước đây tôi không tin, nhưng bây giờ tôi thấy, tôi tin. Như thế 
giờ đây không còn có gì mà tôi chẳng thấy, chẳng biết, đâu còn ai hơn tôi được nữa”. 

Thấy anh ta tự phụ như vậy, một hiền nhân nói với anh: “Cậu ơi, cậu vừa hết mù, nhưng 
cậu cũng vẫn chưa biết gì cả. Tại sao cậu lại quá tự phụ như thế? Với chừng mực và giới 
hạn của tầm mắt, cậu làm gì biết có những vật ngoài ngàn dặm mà mắt cậu không làm 
sao thấy được. Cậu có thấy được những nguyên nhân nào đã cấu tạo ra cậu khi cậu còn 
nằm trong bào thai của mẹ cậu chăng? Ngoài cái vũ trụ nhỏ bé mà cậu đang sống đây, 
còn không biết bao nhiêu vũ trụ khác vô cùng to lớn và nhiều không kể hết như cát ở bãi 
biển, cậu có thấy không? Tại sao cậu dám tự phụ bảo rằng: “Tôi thấy cả, tôi biết cả rồi”. 
Cậu vẫn còn là một anh mù, cậu vẫn còn lấy tối làm sáng, lấy sáng làm tối”. 

Đó là câu chuyện của một anh mù bẩm sinh ở Ấn Độ. Còn câu chuyện của anh mù, cũng 
mù từ bẩm sinh, kể lại trong bài Tin Mừng, thì lại khác hẳn: trong khi mù và sau khi được 
sáng mắt, anh luôn khiêm nhường, luôn nhìn nhận thân phận hẩm hiu buồn tủi của mình. 
Ngược lại, những người sáng mắt thì lại mù tối, kiêu ngạo trong sự mù tối của mình, đó 
là những người Pharisêu. Chúng ta thấy sự khác biệt tàn nhẫn giữa đôi mắt của người mù 
và đôi mắt của những người Pharisêu. Đôi mắt thân xác của người này mù nhưng mắt 
tâm hồn anh lại sáng. Những người Pharisêu có đôi mắt thân xác không mù lòa, nhưng 
đôi mắt tâm hồn đã chết. Sự khác biệt đó là niềm tin và đức tin: anh mù được phép lạ đã 
tin Chúa Giêsu. Còn những người Pharisêu thấy phép lạ nhưng không tin Chúa. 

Đây là một phép lạ đặc biệt chưa từng có trong nhân loại. Cho đến ngày nay, mặc dầu y 
khoa rất tiến bộ nhưng vẫn còn bó tay trước những người mù bẩm sinh. Còn đối với 
những người vì một lý do nào đó bị mù lòa thì y khoa có thể dùng một loại ra đa hay 
dùng con mắt của người khác thay vào thì có thể thấy được. Trường hợp anh mù trong 
Tin Mừng, Chúa Giêsu không làm thế, Ngài không thay mắt cho anh, Ngài dùng quyền 
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năng Thiên Chúa để làm một phép lạ phi thường cho anh được sáng mắt. Nhưng trên hết 
con mắt đức tin của anh được bừng sáng, anh nhận ra Đức Kitô mà nhiều người sáng mắt 
không nhận ra. 

Theo ý nghĩa tượng trưng, trong phạm vi thiêng liêng, bệnh mù về tinh thần là tình trạng 
mê muội của những người sống trong tội lỗi và tình trạng mù quáng của những kẻ cố 
chấp. Vậy hình thức thứ nhất của bệnh mù về tinh thần là tội lỗi, nó che lấp mắt linh hồn 
làm cho linh hồn không nhận ra Chúa và cũng chẳng nhận ra thánh ý Chúa. Vì thế, Kinh 
Thánh gọi những người sống trong tội lỗi như ngồi trong chỗ tối tăm, ngồi trong bóng 
đêm, ngồi trong bóng sự chết. Một hình thức khác của bệnh mù tinh thần là sự cố chấp, 
tức là bảo thủ trong sự lập luận sai lầm hay càn dở của mình và nhất định không chịu 
phục thiện. Chính vì thế mà nhiều lần Chúa Giêsu đã gọi những người Pharisêu là những 
kẻ mù quáng, bài Tin Mừng hôm nay là một điển hình. Chúa đã nói: “Tôi đến thế gian 
này chính là để những kẻ không xem thấy thì được xem thấy, còn những kẻ xem thấy sẽ 
trở nên đui mù”. Chúng ta thường nói về những người cố chấp: “Không ai điếc nặng cho 
bằng kẻ không muốn nghe”, thì chúng ta cũng có thể nói về những người mù tinh thần: 
“Không ai mù quáng nặng cho bằng kẻ mở mắt mà không muốn xem”. 

Chúng ta có đang sống trong tình trạng mù lòa về tinh thần không? Chúng ta tội lỗi và cố 
chấp ư? Và hiện giờ chúng ta vẫn còn cố chấp trong tình trạng đó ư? Không được đâu. 
Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Ngài thắp sáng cuộc đời chúng ta như Ngài đã thắp 
sáng cuộc đời người mù xưa kia. Nói khác đi, trên đời này không ai có thể giải thoát 
chúng ta khỏi tội lỗi, vì lý do ai cũng có tội, chỉ có một Đấng không có tội gì, tuyệt đối 
chí thánh, mới có quyền cứu giúp chúng ta mà thôi, đó là Chúa Giêsu. Vấn đề là chúng ta 
có bằng lòng đến với Chúa không? 

Người mù sung sướng biết bao khi đôi mắt anh mở ra và nhìn thấy Chúa Giêsu, vị ân 
nhân vĩ đại của mình. Chúa đã thắp sáng đời anh. Trong Mùa Chay, chúng ta hãy đến với 
Chúa Giêsu, vị đại ân nhân của chúng ta, để Chúa mở mắt tinh thần cho chúng ta, để 
Chúa thắp sáng đời chúng ta.                                                                          Nguồn KTVN 

Sống Đạo Mùa Chay 
Con người mới trong Mùa Chay: chấp nhận và hy vọng 

Chữ chay của danh từ Mùa Chay có thể phát nguồn từ chữ trai, có nghĩa là không thịt. 
Khi người ta nói tín hữu Phật tử dâng đồ trai cho các vị hòa thượng, đồ trai đây là thức ăn 
không có thịt hay đồ chay. Một cách tương tự, ăn chay có nghĩa là ăn thức ăn không có 
thịt [1]. Mùa Chay trong tiếng Việt Nam do đó có nghĩa là Mùa Kiêng Thịt [2].. 

Mùa Chay trong tiếng Hy Lạp, μετανοια, métanóia, không có nghĩa là Mùa Kiêng Thịt, 
nhưng là Mùa Thay Đổi [tâm hồn]. Gioan Tẩy Giả trong hoang địa kêu gọi dân chúng 
μετανοια, thay đổi tâm hồn đợi chờ ngày Chúa đến (Máccô 1:1-8). Ngôn sứ Giô-el kêu 
gọi dân Do Thái hãy μετάνοια, hãy quay về với Chúa; hãy xé lòng đừng xé áo (Giô-el 
2:13). Trong phạm trù thần học, Mùa Chay do đó là Mùa U-Turn. 
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Mùa Chay là mùa Giáo Hội kêu gọi chúng ta, “Lạc đường rồi! Lạc xa lắm rồi! Chúa đang 
ở hướng Ðông, nhưng chúng ta đang tiếp tục đi về hướng Tây. Lạc đường rồi! Lạc xa lắm 
rồi! Hãy quay lại hướng của Chúa”. 

Ðọc tới những hàng chữ trên đây, có thể bạn sẽ thắc mắc 

Ủa, lạ kỳ chưa. Tôi đang sống một đời sống tôn giáo tốt đẹp kia mà. Tôi không đi lễ hằng 
ngày như hồi còn bên Việt Nam, nhưng tôi vẫn đi lễ mỗi ngày Chúa Nhật. Tôi vẫn rước 
lễ mỗi khi có dịp tham dự thánh lễ, đặc biệt là thánh lễ ngày Chúa Nhật. Đời sống bên 
này bận rộn với công ăn việc làm. Tôi làm ngày hai jobs; về tới nhà mệt xỉu, thở không ra 
hơi, nhưng tôi vẫn cố gắng để dành thì giờ cho Chúa bằng cách tham gia vào Thiếu Nhi 
Thánh Thể, Ca Ðoàn, Ban Giáo Lý, Linh Thao, Dòng Ba Đa Minh, Lêgiô, hoặc Hội 
Đồng Mục Vụ của giáo xứ. 

Đúng, bạn nói rất đúng. Nhưng nếu mang lên bàn mổ phân tích, bạn và tôi sẽ nhận ra 
rằng trong đời sống riêng tư của mỗi người, chúng ta đang dần dần quên đi một sự thật:  
Chúa mới là cùng đích, là điểm nhắm của mỗi người trong chúng ta. Có thể đối với một 
vài người Việt Nam đang sinh sống trên những vùng đất lạ, Thiên Chúa không còn là 
điểm nhắm để chúng ta đi tới nữa, nhưng là nhà cửa, là tiền, là công ăn việc làm, là con 
cái.  
Cứ vậy, cuộc sống lăn tới. Ngồi xét lại trong một khoảng thời gian, từ khi chúng ta cắp 
sách đến trường đại học của tuổi mười chín đến khi chúng ta trở về với cát bụi của tuổi 
một trăm, chúng ta để dành cho Thiên Chúa được bao nhiêu khoảng thời gian ngoại trừ 
một tiếng đồng hồ của ngày Chúa Nhật. Mà hình như một khoảng thời gian ngắn ngủi 
này cũng không bao giờ trọn vẹn. Chúng ta đi lễ ngày Chúa Nhật. Thánh lễ dài khoảng 
một tiếng. Ông cha giảng dài ơi là dài! Thế là chúng ta chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, 
chúng ta mơ màng nghĩ tới những công chuyện phải giải quyết. Ngày mai, thứ Hai, một 
đống giấy tờ đang đợi chờ chúng ta ở trong công ty. Lát nữa, về tới nhà, lại cả một đống 
chuyện đang chờ đợi chúng ta. Đời sống hình như quá ngắn, mà sao công việc lại quá 
nhiều. Tối đến, nhắm mắt lại vẫn còn thấy chuyện. Ngủ cũng không yên. Trong một 
ngày, hai mươi bốn tiếng đồng hồ, chúng ta nhớ tới Chúa, cùng đích của đời sống được 
bao nhiêu phút? Cuối cùng ngày đó rồi cũng tới. Chúng ta mở mắt ra. Gần một trăm năm 
đã trôi qua. 
Nếu chúng ta cứ tiếp tục sống, cách sống vừa được diễn tả ở trên, chúng ta đang lái xe về 
hướng Tây. Vào mỗi sáng sớm của một khoảng thời gian ngắn ngủi trong đời người, 
chúng ta mải miết nhấn ga nhắm hướng Tây lái tới. Ngày cuối cùng rồi cũng đã tới. Vào 
ngày đó, chúng ta mới nhận ra hướng Tây không phải là hướng của Chúa. Ngài nằm ở 
hướng Đông. Khi đó trễ rồi! Quá trễ! Trước mặt chúng ta không có ai khác ngoài chính 
mình. Giờ này chỉ còn ta với ta. Chúa ơi, Ngài đang ở đâu? 
Bởi vậy, Giáo Hội thiết lập Mùa Chay, Mùa U-Turn . Hãy dừng lại! Quay lại! Xa quá rồi! 
Chúng ta đang lái lạc đường! Quay lại về hướng Đông, hướng của Thiên Chúa. 

LM Nguyễn Trung Tây, SVD  
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Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 
Mọi kitô hữu đều có thể nên thánh  

Vatican (Vat. 30/03/2011) - "Mọi kitô hữu đều có thể nên thánh theo cương vị của mình: 
tu sĩ như là tu sĩ, giáo dân như là giáo dân, linh mục như là linh mục, người lập gia đình 
như là người có gia đình, thương gia như là thương gia, binh sĩ như là binh sĩ, và cứ như 
thế đối với mọi giai tầng xã hội khác". 

Ðức Thánh Cha Biển Ðức XVI đã lập lại khẳng định trên đây của thánh Alfonso de 
Liguori trước hơn 25,000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp 
kiến chung tại quảng trường thánh Phêrô sáng thứ Tư 30 tháng 3 năm 2011. 

Trong bài huấn dụ Ðức Thánh Tha đã giới thiệu gương mặt của thánh Alfonso de 
Liguori, người sáng lập dòng Chúa Cứu Thế, một thần học gia luân lý lỗi lạc, Giám Mục, 
Tiến sĩ Giáo Hội và là tác giả lời của bài thánh ca Giáng Sinh nổi tiếng "Chúa xuống từ 
các vì sao". 

Ðề cập tới tiểu sử của thánh nhân ngài nói: 

Thánh nhân sinh năm 1696 thuộc một gia đình quyền qúy và giầu có tỉnh Napoli. Ðược 
phú bẩm các khả năng trí thức cao vời, mới 16 tuổi Alfonso đã đậu tiến sĩ lưỡng luật: dân 
sự và giáo luật. Là trạng sư xuất sắc nhất tỉnh Napoli thời đó, trong 8 năm trời người 
thắng tất cả mọi cuộc kiện. Tuy nhiện, trong tâm hồn khát khao Thiên Chúa và ước mong 
toàn thiện ấy, Thiên Chúa đã hướng dẫn người tới chỗ hiểu rằng Chúa mời gọi người 
sống một ơn gọi khác. Thật thế, năm 1723 giận dữ trước cảnh gian tham hối lộ và bất 
công hoành hành trong giới luật sư, Alfonso bỏ nghề cùng với mọi giầu sang và thành 
công, và quyết định trở thành linh mục, mặc dù thân phụ kịch liệt phản đối. Thánh nhân 
đã có các bậc thầy rất giỏi dậy các môn Thánh Kinh, lịch sử Giáo Hội và thần bí. Người 
thủ đắc được một nền văn hóa thần học rộng rãi, và vài năm sau đó sẽ làm cho sinh hoa 
trái, khi bắt đầu viết các tác phẩm của mình. Alfonso de Liguori thụ phong linh mục năm 
1726 và gắn bó với Dòng Thừa Sai Tông Ðồ của giáo phận trong việc thi hành sứ vụ. 
Người bắt đầu hoạt động rao truyền Tin Mừng và dậy giáo ý cho những lớp người khiêm 
tốn nhất của xã hội Napoli thời đó. 

Tiếp tục tiểu sử thánh Alfonso de Liguori Ðức Thánh Cha nói: không ít người được thánh 
nhân dậy dỗ là những người có nhiều thói xấu và hành động tội phạm. Nhưng với lòng 
kiên nhẫn, người dậy họ cầu nguyện và khích lệ họ canh cải lối sống. Alfonso đã đạt các 
kết qủa tuyệt hảo: trong các khu phố bần cùng nhất của thành phố Napoli nam Italia, có 
nhiều nhóm được thành lập. Cứ vào ban chiều, các thành viên tụ tập nhau trong các tư gia 
hay trong các hàng quán để cầu nguyện và suy niệm Lời Chúa, dưới sự hướng dẫn của 
một vài giáo lý viên do thánh nhân đào tạo, và của một số linh mục khác. Các linh mục 
thường xuyên thăm viếng các nhóm tín hữu này. Do ước muốn của Ðức Tổng Giám Mục 
Napoli các buổi sinh hoạt này được tổ chức trong các nhà thờ và nhà nguyện của thành 
phố và lấy tên là "Các nhà nguyện về chiều". Nơi đây là một suối nguồn đích thực 
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của việc giáo dục luân lý, lành mạnh hóa xã hội, trợ giúp nhau giữa dân nghèo: các vụ 
trộm cắp, thách đấu kiếm để trả thù và mại dâm cuối cùng biến mất. 

Năm 35 tuổi cha Alfonso de Liguori tiếp xúc với các nông dân và mục tử của mọi vùng 
trong toàn Vương quốc Napoli. Nhận thấy sự dốt nát tôn giáo và tình trạng bị bỏ rơi của 
họ, cha quyết định bỏ thủ đô Napoli để tận hiến cuộc đời cho các anh chị em nghèo khó 
về tinh thần và vật chầt này. Năm 1732 cha thành lập dòng Chúa Cứu Thế Rất Thánh, 
dưới sự bảo trợ của Ðức Cha Tommaso Falcoia và trở thành Bề trên của dòng. Dưới sự 
hướng dẫn của thánh nhân các tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế đã là các thừa sai lưu động đích 
thực, đi tới các làng mạc xa xôi hẻo lánh, khích lệ tín hữu hoán cải, và kiên trì trong cuộc 
sống kitô, đặc biệt qua lời cầu nguyện. Cả ngày nay nữa, các tu sĩ của dòng sống rải rác 
tại nhiều quốc gia trên thế giới, với các hình thức tông đồ mới mẻ, vẫn tiếp tục sứ mệnh 
rao giảng Tin Mừng này. Tôi nghĩ tới các vị với lòng biết ơn, và khích lệ các vị luôn 
trung thành với đặc sủng của đấng sáng lập dòng. 

Lòng tốt và nhiệt huyết tông đố mục vụ của cha Alfonso được qúy trọng đến độ năm 
1762 người được chỉ định làm Giám Mục giáo phận Sant' Agata dei Goti. Năm 1775 các 
tật bệnh thân xác bắt buộc ngài phải thôi chức vụ với sự chấp thuận của Ðức Giáo Hoàng 
Pio VI. Năm 1787, khi nghe tin Ðức Cha Alfonso qua đời, Ðức Giáo Hoàng kêu lên: 
"Người đã là một vị thánh". Và qủa thế, Ðức Cha Alfonso được phong hiển thánh năm 
1839, và năm 1871 được tuyên bố là Tiến sĩ Giáo Hội. Có nhiều lý do biện minh cho tước 
hiệu này, trước hết vì giáo huấn thần học luân lý phong phú của người, tới độ Ðức Giáo 
Hoàng Pio XII phong người làm "Bổn Mạng các cha giải tội và các nhà luân lý". 

Thánh Alfonso rất sùng kính Mẹ Maria, mà người minh giải vai trò trong lịch sử cứu độ. 
Mẹ là Ðấng kết hiệp với Chúa Cứu Thế và là Vị Trung gian ơn thánh, là Mẹ, là Trạng sư 
và là Nữ Vương. Ngoài ra, thánh nhân còn khẳng định rằng lòng sùng kính Ðức Maria sẽ 
là niềm an ủi lớn lao cho chúng ta trong giờ chết. Sau cùng người nhấn mạnh trên ơn gọi 
nên thánh của tất cả mọi kitô hữu, mỗi người trong cương vị, ơn gọi và hoàn cảnh sống 
riêng của mình... Chúng ta hãy cảm tạ Chúa đã cho Giáo Hội có các vị thánh và các tiến 
sĩ dậy dỗ, khích lệ chúng ta lớn lên trong đức tin và sống tình yêu thương mỗi ngày. 

Sau khi chào các tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau Ðức Thánh Cha đã chúc tất cả 
mùa Chay thánh thiện, rồi ngài cất kinh Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi 
người. 

 

 

 
 

Linh Tiến Khải 
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ĐGM Nhật Bản: sự sống của chúng ta nằm 
trong tay Chúa 

 

 

VRNs (25.03.2011) – Theo Zenit, Đức Giám mục Marcellino Taiji Tani của Giáo phận 
Saitama (Nhật Bản) đã nói rằng thảm họa động đất và sóng thần kinh hoàng vừa qua làm 
cho người Kitô hữu tại Nhật Bản nói riêng và người dân Nhật nói chung ý thức hơn về 
chân lý này: sự sống là quà tặng của Thiên Chúa. 

Sau thảm họa động đất và sóng thần, nước Nhật và các nước lân cận còn phải hứng chịu 
những vụ nổ lò hạt nhân gây rò rỉ chất phóng xạ. Đức Giám mục Tani nói rằng: “Hội 
Thánh tại Nhật Bản sẽ phải đương đầu với tấn bi kịch này… Chúng ta cần bình tĩnh và 
can đảm nhờ sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần”. Ngài cho biết Chúa Nhật 13/03/2011 
vừa qua tất cả những người Công giáo tại Nhật đã cử hành Thánh lễ để tưởng niệm các 
nạn nhân thiệt mạng, bị thương và mất tích. Ngài nói: “Là người Kitô hữu chúng tôi phải 
cầu nguyện và liên đới với anh chị em của mình”.  

Ngoài ra, Đức Giám mục Tani còn nói: “Biến cố đau thương này nhắc nhở chúng tôi rằng 
sự sống con người hoàn toàn nằm trong tay Thiên Chúa và là quà tặng nhưng không của 
Người.”  

Sau thảm hoạ này, Hội Thánh Công giáo tại Nhật Bản rất tích cực chăm sóc cho anh chị 
em đồng bào của mình. Tổ chức Caritas Nhật Bản đã lạc quyên để giúp các nạn nhân. 
Linh mục Daisuke Narui, Giám đốc Điều hành của tổ chức này đã nói với thông tấn Fides 
rằng: “Chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu và sự liên đới cách riêng với những người bị thiệt 
hại nặng nề nhất, là những người già cả, xa quê và vô gia cư”.  

Ngài nói: “Chúng tôi được mời gọi để làm chứng về sự hiệp nhất và gần gũi với những 
đau khổ của anh chị em đồng loại… Vì thế, ưu tiên hiện nay của chúng tôi là thu thập tin 
tức về những vùng bị ảnh hưởng của thảm họa, nhưng việc này cũng rất khó vì các đường 
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dây điện và điện thoại đều bị hư hỏng… Giáo phận bị thiệt hại nặng nhất là Sendai thế 
nhưng thông tin từ cha Giám đốc Caritas tại đó không đến được với chúng tôi. Đây là 
điều khiến chúng tôi rất quan ngại, và vì thế chúng tôi đang lên kế hoạch đặc biệt để cứu 
trợ Giáo phận Sendai.”  

Vị Giám đốc Điều hành này khẳng định “Tôi tin rằng biến cố đau thương này lại có thể 
trở nên cơ hội để quảng bá các giá trị của Tin Mừng, đó là tình người, đó là ý thức rằng 
mỗi con người có phẩm giá của con cái Chúa và mọi người đều rất quan trọng trước mắt 
Thiên Chúa”. 

Ngài kết luận: “Nhờ công việc và chứng tá tốt lành chúng ta có thể cho thế giới thấy rằng 
sau sự dữ này sự thiện sẽ đến”.  

Gần 6 triệu gia đình không có điện và nước. Họ phải dựng các lều trại để ở tạm.  

Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI cũng bày tỏ sự liên đới và gần gũi của ngài với nhân dân 
Nhật Bản, “những người đang đối diện với các thảm họa bằng phẩm giá và sự can đảm”. 

Ngài nói tiếp: “Tôi khuyến khích mọi người chung tay nâng đỡ Nhật Bản. Chúng ta hiệp 
nhất với nhau trong việc cầu nguyện. Chúa ở gần bên chúng ta!”. 

Kỳ diệu: bé gái 4 tháng sống sót sau sóng thần ở Nhật 

 
Bé gái 4 tháng tuổi trong vòng tay của một anh lính 

Những binh lính đang làm công tác cứu hộ tại một ngôi làng bị tàn phá tan tành sau trận 
động đất và sóng thần đã không tin vào tai mình khi nghe thấy tiếng khóc của một bé sơ 
sinh vang lên trong đống đổ nát. Hầu hết những người lính này đều nghĩ rằng họ nghe 
lầm. 

Nhưng tiếng khóc lại cất lên. Các binh lính nhận ra rằng họ đang nghe thấy tiếng khóc 
thực sự và họ đã lao đến. Thật là kỳ diệu! Họ đã lôi ra từ trong đống đổ nát đầy bùn đất, 
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gạch gỗ và sắt thép một em bé sơ sinh. 

Bé gái 4 tháng đã bị con sóng thần hung dữ cuốn khỏi tay cha mẹ mình ở ngôi làng 
Ishinomaki. Trong suốt 3 ngày qua, gia đình cô bé đang gần như phát điên vì nghĩ rằng 
cô con gái bé bỏng của họ đã bị lạc họ mãi mãi. 

Tuy nhiên, ngày hôm qua (14/3), trong một thời khắc, giữa cảnh tượng kinh hoàng đã lóe 
lên một tia sáng của niềm hy vọng, niềm hạnh phúc nhờ câu chuyện sống sót kỳ diệu của 
bé gái 4 tháng . 

Các binh lính thuộc Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản đang đi đào bới từng nhà để tìm kiếm 
những người sống sót sau khi thảm họa kép ập vào ngôi làng ven biển Ishinomaki ở phía 
đông bắc thành phố Sendai. Hầu hết nạn nhân là những người già không thể trốn thoát 
nổi trước nhưng cột sóng hủy diệt đen ngòm. 

May mắn thay, ít nhất một bé gái nhỏ đã sống sót. Một trong những người lính đã ôm bé 
trong vòng tay, bọc bé trong một cái chăn và xung quanh những người đồng nghiệp đang 
vây xung quanh anh. Họ vẫn không tin rằng một sinh linh bé nhỏ như em lại có thể chống 
chọi được trước những con sóng thần hung dữ, tàn bạo để có thể sống sót khi mọi hy 
vọng đều đã dập tắt. 

Bé gái 4 tháng  bị lạnh, ướt và khóc nhưng dường như bé không hề bị một vết thương 
nào. Tại sao bé sống sót vẫn là một điều bí ẩn và có lẽ mãi là điều bí ẩn. Vâng, chính bàn 
tay Thiên Chúa đã che chở và bảo vệ em. 

Theo Dailymail 
  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
  

Tĩnh Tâm Mùa Chay 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester sẽ tổ chức một buổi tĩnh tâm Mùa Chay vào 
ngày CN 10 tháng 4 năm 2011. 
Xin kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự để chuẩn bị tâm hồn bước vào Tuần 
Thánh và mừng Đại Lễ Phục Sinh 2011. 
Chương trình bắt đầu từ 1:00 PM. 

Chương Trình Phụng Vụ Tam Nhật Thánh & Đại Lễ phục Sinh 
Thứ Năm Tuần Thánh ngày 21/4/2011 
Thánh Lễ Kỷ Niệm Bữa Tiệc Ly của Chúa:  
7:00 PM 
Thứ Sáu Tuần Thánh ngày 22/4/2011 
Nghi Thức Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa:  
3:00 PM &7:00 PM 
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Thứ Bẩy Tuần Thánh ngày 23/4/2011 
Đêm Thánh Vọng Phục Sinh:  
8:00 PM 
Chủ Nhật Phục Sinh ngày 24/4/2011 
Đại Lễ Phục Sinh: 
7:30 AM (English) 
10:00 Am (Spanish) 
1:30 PM (Vietnamse) 
Sẽ có 2 Thánh Lễ tại Monteleone Meadows vào lúc 9:00 AM & 11:00 AM 
Bảo Vệ An Toàn cho Trẻ Em 
Tất cả các em thiếu Nhi trong lứa tuổi Tiểu Học (Elementary) khi đi restroom cần được 
cha mẹ đi theo để phòng ngừa những chuyện đáng tiếc có thể xảy ra cho các em. 
Nếu quý vị đi lễ trễ, đừng vội vàng đi vào nhà thờ trước bỏ lại các em thiếu nhi đi phía 
sau một mình. Tất cả trẻ em cần được bảo vệ an toàn trong mọi nơi mọi lúc. 
Bản tin Giáo Xứ 
 

Sinh Hoạt Mùa Chay của Giới Trẻ Nhà Thờ Chân Phước Teresa Calcutta 

Nhằm giúp giới trẻ sống tinh thần mùa chay: cầu nguyện, ăn chay, hy sinh, hãm mình và 
làm việc bác ái. Ban Mục Vụ Giới Trẻ của Giáo Xứ sẽ tổ chức những sinh hoạt sau đây: 

_  Thứ Bẩy ngày 2/4/2011 Giới Trẻ tổ chức lạc quyên thực phẩm (food drive) trước chợ 
Albertson trên đường Winchester. Thực phẩm quyên góp được sẽ gởi đến Food Pantry 
của nhà thờ St. Martha và Fishes and Loaves soup kitchen ở Wildomar. 

_  Vào ngày 01/5/2011 một nhóm giới trẻ của giáo xứ 25 em sẽ tham gia vào cuộc đi bộ 
ủng hộ chương trình Bảo Vệ Sự Sống ở Temecula (Birth Choice of Temecula). Quý vị có 
thể ủng hộ hiện vật hoặc hiện kim hoặc tham gia vào cuộc đi bộ này. 

_ Một sinh hoạt khác mang tên Đồng Hành (Get on the Bus). Giới trẻ sẽ cung cấp túi quà 
tặng cho các trẻ em đi thăm mẹ của các em đang ở trong trại giam Chowchilla State 
Prison. Sẽ có 2 đại diện của Giáo Xứ cùng đi thăm trại giam. Quý vị có thể ủng hộ quà 
tặng gồm những vật dụng cần thiết cho phụ nữ ở trong tù. 

_ Giới Trẻ sẽ tham gia sinh hoạt với Tổ Chức Nicholas Foundation, giúp các trẻ em bị 
bệnh tự kỷ học chơi thể thao bóng tròn. 

_ Giới Trẻ cũng sẽ giúp phục vụ Bữa Ăn Vượt Qua (Seder Dinner) vào ngày thứ Hai 
Tuần Thánh 18/4/2011 do Giáo Xứ tổ chức. 

Ban Mục Vụ Giới Trẻ kêu gọi tất cả các bạn trẻ tham gia vào các sinh hoạt trên và cũng 
kêu gọi mọi người ủng hộ và cầu nguyện. 

Mẹ thánh Teresa Calcutta đã nói:  

“ Bạn và tôi, chúng ta đều thuộc về Giáo Hội. Chúng ta phải biết chia sẻ với mọi 
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người chung quanh. Nỗi khổ đau của nhân loại ngày nay gây ra bởi sự tích trữ của cải, 
không biết cho đi, không biết chia sẻ. Chúa Giêsu đã dạy thật rõ ràng:  Bất kỳ các con 
làm điều gì cho người anh em là các con đã làm cho chính ta.” 

Ủy Viên Giới Trẻ Giáo Xứ: Michael de Anda 
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Định mệnh: Một góc cảm nhận về thiên tai tại Nhật Bản 

Với tấm lòng thành, niềm tin và lời cầu nguyện, con người có thể thay đổi được định 
mệnh. 

Khá lâu rồi tôi không gặp vị ẩn sĩ. Hôm nay tôi sẽ đi gặp ngài để vấn ý, xem ngài nghĩ thế 
nào về thảm họa động đất-sóng thần tại Nhật Bản hôm 11 tháng Ba vừa qua. 
Tôi : Thưa ngài, tôi biết ngài kính sợ Thiên Chúa. Ngài đã từng rao giảng Thiên Chúa là 
Đấng sáng tạo và cai quản muôn loài. Vậy ngài nghĩ sao về thảm họa động đất-sóng thần 
tại Nhật Bản? 
Ẩn sĩ : Đó lời cảnh tỉnh cho nhân loại.  
Tôi : Xin ngài nói rõ hơn. 
Ẩn sĩ : Nước Nhật và cả thế giới đang mãi mê lao động, xây cất, trồng tỉa, buôn bán, ăn 
chơi… 
Tôi : Đúng. Họ muốn xây dựng thiên đường cho mình trên trái đất này. 
Ẩn sĩ : Sai lầm. Phù hoa. Tất cả là phù hoa. Không thể có thiên đường trên trái đất này. 
Thiên Chúa muốn cảnh tỉnh để con người hồi tâm trở về nguồn cội của mình, tìm kiếm 
quê hương đích thực, tìm sự sống đời đời. 
Tôi : Ngài đang cầm cuốn sách gì vậy ? 
Ẩn sĩ : Cuốn Kinh Thánh. 
Tôi : Kinh Thánh có đề cập gì tới những vấn nạn như thảm họa vừa qua không ? 

Ẩn sĩ : Có. Trong Tin Mừng Luca, chương 13. Có vài người đến báo tin cho Chúa Giêsu 
về những người Galilê bị Philatô giết. Người nói với họ: “Các ngươi tưởng những người 
Galilê ấy là hạng tội lỗi hơn mọi người Galilê khác, vì đã phải khốn như thế sao? Không 
đâu! Ta bảo các ngươi! Nhưng nếu các ngươi không hối cải, thì các ngươi hết thảy cũng 
sẽ bị tiêu diệt như thế. Hay mười tám người đã bị tháp Silôam đổ xuống đè chết kia, các 
ngươi tưởng họ có tội nợ hơn mọi người trú ngụ tại Yêrusalem sao? Không đâu! Ta bảo 
các ngươi! Nhưng nếu các ngươi không hối cải, các ngươi cũng sẽ bị tiêu diệt y như thế.” 
Tôi : Lời này cứng rắn quá ! 
Ẩn sĩ : Đúng. Thiên Chúa rất nhân hậu và hay tha thứ. Nhưng Người cũng rất công minh. 
Có lần Người đã nói : « Ngươi sẽ không ra khỏi địa ngục cho đến khi nào trả hết đồng xu 
cuối cùng.» 
Tôi : Câu này làm tôi chợt nghĩ đến mấy ông tham nhũng. 
Ẩn sĩ : Gieo gió thì gặt bão. Thiên võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu. 
Tôi : Thiên võng khôi khôi…, nghĩa là ?  
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Ẩn sĩ : Nghĩa là : Lưới trời lồng lộng, xem ra có vẻ thưa, sơ sài; nhưng không để lọt một 
sự gì. 
Tôi : Trước những thảm họa, khốn đốn của con người, Kinh Thánh không có câu trả lời 
nào sao? 
Ẩn sĩ : Có. 
Tôi : Xin ngài cho biết. 
Ẩn sĩ : Anh hãy đọc sách Giô-na. 
Tôi : Xin lỗi ngài, tôi không có giờ. 
Ẩn sĩ : Đó chỉ là một tập sách mỏng trong bộ Cựu Ước. 
Tôi : Một tập sách mỏng ? Vậy ngài có thể tóm tắt ? 
Ẩn sĩ : Dân thành Ninive sống bê tha, tội lỗi. Thiên Chúa sai ngôn sứ Giô-na đến cảnh 
báo họ. Giô-na đến Ninive và loan báo :«Còn bốn mươi ngày nữa Ninive sẽ bị tiêu diệt!»  
Tôi : Dân Ninive phản ứng thế nào ? 
Ẩn sĩ : Dân thành Ninive tin vào lời ngôn sứ Giô-na. Họ đã sám hối, từ bỏ cuộc sống tội 
lỗi. 
Tôi : Rồi sao nữa ? 
Ẩn sĩ : Sau bốn mươi ngày tai ương đã không xảy ra. Họ được bình an. Họ đã thay đổi 
được định mệnh. 
Tôi : Con người có thể thay đổi được định mệnh ? 
Ẩn sĩ : Đúng. Với tấm lòng thành, niềm tin và lời cầu nguyện, con người có thể thay đổi 
được định mệnh. Đó là nghệ thuật, là niềm vui, là lối thoát Thiên Chúa mạc khải cho 
những ai tin vào Người. 

Tôi : Xin cảm ơn ngài. 
Vietcatholic news 

 

Cầu Nguyện, Tin Tưởng và Phó Thác trước những cảnh báo về thiên tai 
 

TIỂU BANG CALIFORNIA CÓ THỂ PHẢI ĐỐI ĐẦU VỚI MỘT TRẬN BÃO LỚN KINH HOÀNG 

Tài liệu: N.Y. Times, Đào Trường Phúc chuyển ngữ 

Chẳng những đã từng và sẽ còn tiếp tục đối đầu với nguy cơ các trận động đất gây thiệt 
hại nặng nề, mà tiểu bang "nắng đẹp miền Tây" (nơi có trên nửa triệu người Việt Nam cư 
ngụ) sẽ còn phải gồng mình chịu đựng một trận bão lớn khủng khiếp có thể tàn phá vùng 
bờ biển, làm ngập úng khu vực nông nghiệp Central Valley, và thiệt hại có thể lên gấp 
bốn, năm lần mức thiệt hại do một trận động đất gây ra: Đó là lời báo động của một nhóm 
khoa học gia tại buổi hội thảo hôm thứ Sáu 14/01/2011, với sự tham dự của các giới chức 
chính phủ liên bang Hoa Kỳ và chính quyền tiểu bang California, nhằm mục đích phối 
hợp sắp đặt kế hoạch đối phó với thiên tai kinh hoàng này. 

Dưới tựa đề "FEMA Preparing California for Superstorm of "Leviathan" Proportions", 
nhật báo The New York Times viết về nguy cơ bão lụt tàn phá California như sau: 
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Sử dụng các dữ kiện thu thập được về bối cảnh lụt lội, dự phóng biến chuyển trên bầu khí 
quyển cùng với các dữ kiện địa chất về kinh nghiệm lụt lội trong lịch sử tiểu bang 
California, hơn 100 khoa học gia đã tính ra khả năng tàn phá của một trận bão lớn khủng 
khiếp (superstorm) sẽ mang theo hơi ẩm nhiệt đới từ vùng Nam Thái Bình Dương để trút 
xuống khoảng 10 feet (xấp xỉ 3 mét) nước mưa khắp tiểu bang. 

"Ngoài động đất, lụt lội hiện cũng là một phần trong đời sống của người dân California", 
theo lời Tiến sĩ Lucy Jones, một trong các khoa học gia thuộc Cơ quan Nghiên cứu Địa 
chất của chính phủ liên bang (U.S. Geological Survey - USGS). Tiến sĩ Jones nói thêm: 
"Chúng ta có lẽ sẽ không đủ khả năng để đối phó với trận bão lớn cỡ này". 

Cơ quan USGS dự đoán là một trận bão lớn có thể gây ra tới $300 tỷ Mỹ kim thiệt hại vật 
chất, chưa nói đến tổn thất nhân mạng. Dựa trên các mô hình, nhóm khoa học gia tiên 
liệu có tới gần một phần tư (1/4) số nhà cửa ở California sẽ bị hư hại nếu một trận bão 
lớn cỡ như vậy xảy ra. 

Buổi hội thảo vừa nói do ba cơ quan USCS, FEMA (Federal Emergency Management 
Agency) và CEMA (California Emergency Management Agency) cùng tổ chức nhằm 
phối hợp hoạch định chiến lược mới chống để giảm bớt ảnh hưởng của thiên tai. 

Các khoa học gia về khí hậu từ nhiều năm qua cho hay việc bầu khí quyển trái đất gia 
tăng nhiệt độ sẽ nâng cao số năng lượng dự trữ và khiến cho nguy cơ có các trận bão lụt 
dữ dội dễ xảy ra hơn. 

Người dân California lâu nay vốn đã biết phải sẵn sàng đối phó với động đất cũng giống 
như người dân Florida chờ đợi những trận bão hàng năm. Mới khoảng một tuần trước 
đây, một trận động đất nhỏ (4.1 trên địa chấn kế) đã xảy ra ở khu vực phía Nam Vịnh San 
Francisco. 

Vì hệ thống thoát nước trong tiểu bang California rất hữu hiệu nên không ai để ý tới ảnh 
hưởng của các trận bão trung bình, theo lời Tiến sĩ Jones. Cũng chính vì vậy, mặc dù hầu 
hết dân chúng California đều biết là nơi họ sống hay làm việc có thể xảy ra động đất, 
nhưng rất ít người biết rằng California cũng có thể lãnh các trận bão lớn ngang cỡ các 
trận bão từng đánh vào vùng Vịnh Mễ Tây Cơ (như Katrina, Rita, Gustav... cách đây vài 
năm) hoặc vào vùng bờ biển phía đông nam Đại Tây Dương của nước Mỹ. 

Theo sự trình bày của Tiến sĩ Marcia K. McNutt, Giám đốc USGS, khoảng 150 năm 
trước đây, vào mùa Đông năm 1861-1862, đã từng có trận mưa lớn kéo dài mấy tuần lễ, 
làm ngập úng một vùng Central Valley dài 300 miles (480 km) rộng 20 miles (32 km), 
suốt từ phía Bắc thủ phủ Sacramento đến thị trấn Bakersfield ở phía Nam, gần khu sa 
mạc phía Đông hiện nay. Cơ quan USGS mô tả: "Các trận bão đã xảy ra trong 45 ngày 
liên tiếp, tạo nên nhiều hồ nước trong sa mạc Mojave Desert và biến khu thung lũng 
Sacramento Valley thành một biển hồ, buộc tiểu bang phải "dời đô" từ thủ phủ 
Sacramento đến thành phố San Francisco trong một thời gian, và khiến Thống Đốc 
Leland Stanford phải chèo xuồng đến dự lễ tuyên thệ nhậm chức của ông". 
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Về thiệt hại vật chất đối với ngành sản xuất nông phẩm và cung ứng lương thực, một trận 
bão cỡ "superstorm" sẽ gây ảnh hưởng tai hại chẳng kém gì động đất, chưa kể còn có thể 
phá hoại luôn cả hệ thống cấp nước từ miền bắc xuống miền nam tiểu bang California. 
Trả lời cuộc phỏng vấn sau buổi hội thảo, Tiến sĩ Jones xác nhận rằng kỹ thuật không ảnh 
vệ tinh được kiện toàn trong mấy năm qua đã cho phép các khoa học gia nhận diện hiện 
tượng mà họ mệnh danh là "dòng sông khí quyển" (atmospheric river, viết tắt A.R., nghĩa 
là luồng khí ẩm khổng lồ rộng 200 miles dài 2,000 miles) chảy từ các vùng nhiệt đới của 
Thái Bình Dương qua bờ biển phía Tây. Đó là lý do các nhà địa chất học đặt tên cho các 
trận bão sắp tới là "ARk Storms". (Xin coi mô hình của Sở Khí Tượng Quốc Gia - 
National Weather Service). 

Nhóm khoa học gia tham dự buổi hội thảo ngày 14/01/2011 cũng nhắc thêm rằng, đừng 
quên trong lịch sử địa chất, nhiều trận bão rất lớn đã từng tấn công mảnh đất hiện mang 
tên là tiểu bang California vào những năm 212, 440, 603, 1029, 1418, và 1605.  

Cười chút chơi 
Buôn lậu 
Cô gái chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng, chạy đến chỗ mấy anh biên 
phòng giữ lại kiểm tra, cô nói chỉ là cát, 2 anh đồn biên phòng không tin bắt bỏ bao 
xuống kiểm tra. Sau 1 hồi kiểm tra kỹ thì chỉ là bao cát không và cứ thế 2 năm liền cô 
chạy xe đạp qua biên giới với 2 bao cát trên lưng. Sau này 1 trong 2 anh biên phòng đã 
nghỉ việc, gặp cô và hỏi :"  Tao được đào tạo chuyên nghiệp mà vẫn không biết mày buôn 
lậu cái quái gì nữa? Cô gái trả lời: em buôn lậu xe đạp! 
Lệch Phà 
Thằng con rể nguời Nam Ky` và ông già vợ người Quảng Nam. 
Ông già vợ hỏi: "Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút." 
Thằng kia trả lời: "Con kẹt". Ông già vác gậy rượt, "Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi 
sao lại chửi thề"  
 
BS Pháp Y 
Một bác sĩ pháp y được mời ra tòa làm nhân chứng cho một vụ án mạng mà ông ta giải 
phẫu tử thi nạn nhân. Chánh án tỏ ra nghi ngờ về sự trung thực của ông và bắt đầu vặn. 
Hỏi: Bác sĩ pháp y! Trước khi ông tiến hành khám nghiệm tử thi, ông có kiểm tra mạch 
đập của nạn nhân không? 

Đáp: Không. 
 

Hỏi: Ông có kiểm tra huyết áp không? 
Đáp: Không. 
Hỏi: Ông có kiểm tra hơi thở không? 
Đáp: Không. 
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Hỏi: Vậy thì, có khả năng nạn nhân đó vẫn còn sống khi ông bắt đầu khám nghiệm tử thi 
không? 
Đáp: Không. 
Hỏi: Tại sao ông có thể đoan chắc như vậy? 
Đáp: Vì khi đó, não của người đó đang đặt trong một chiếc bình, trên bàn làm việc của 
tôi. 
Hỏi: Kể cả trong trường hợp đó mà nạn nhân vẫn còn sống thì sao? 
Đáp: Nếu thế thì có lẽ bây giờ anh ta vẫn còn sống và đang làm chánh án tại một tòa án 
nào đó. 
 
Công Dụng Máy Vi Tính 
Khách hàng hỏi về công dụng máy tính : Khi tôi mua máy tính tôi sẽ được những gì? 
Người bán hàng trả lời : máy tính sẽ giúp cho công việc của anh giảm còn một nữa. 
Người khách liền nói : Bán cho tôi 2 cái. 
 
Đối Thoại 
Cô gái nói với cha: 
_ Tuần sau con và Anh ấy sẽ kết hôn, Bố ạ 
_ ...thế thằng đó có nhà cửa đàng hoàng không? 
_ Không ạ. Anh ấy ở nhà trọ 
...Nó có xe không? 
_ Cũng khong có. Anh ấy đi xe đạp 
_ Bố mẹ nó thế nào? 
_ Anh ấy mồ côi ạ 
...Ôi! Ở đời phải biết tích phúc, tích đức con ạ, nó đã khổ thế rồi thì con 
tha cho nó đi, đừng làm khổ người ta nữa. 
 
Cẩn Thận 
- Mẹ ơi! Có phải ngày xưa bố mẹ quen nhau bởi một vụ đụng xe phải không hả mẹ? 
- Ừ 
- Con cũng đoán vậy, vì bố cứ dặn đi dặn lại rằng con lái xe phải hết sức 
cẩn thận, lỡ xảy ra tai nạn, nếu không chết, thì cũng khổ cả một đời!!! 
Uống Rượu 
Một người Texas bước vào quán rượu ở Ireland và cất cao giọng với đám khách ngồi đó: 
"Nghe nói người Ireland uống rượu như nước. Tôi sẽ mất 500 USD cho bất cứ ai ở đây 
có thể uống cạn một mạch 10 chai rượu mạnh". 
Cả quán yên lặng và một người bước ra khỏi quán. 30 phút sau, anh ta quay lại và vỗ vai 
anh chàng Texas: 
- Này, lời thách thức vẫn còn hiệu lực chứ? 
Người Texas gật đầu và gọi 10 chai rượu mạnh. Lập tức, người Ireland uống một hơi hết 
sạch. Quá đỗi ngạc nhiên, người Texas đưa ra 500 USD và hỏi: 
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- Mà hồi nãy anh bỏ đi đâu vậy? 
- À, tôi xuống quán rượu dưới kia uống thử xem mình có thực hiện được không đã chứ! 

Thuyết Tương đối 
Trên chuyến tàu từ Châu Âu sang Mỹ, mọi người đều mệt mỏi vì bị sóng biển nhồi lắc. 
Riêng có một người gương mặt thật bình thản ngồi hút thuốc, nghe nhạc. Mọi người thêm 
thán phục khi biết được đó chính là Albert Einstein (1879 - 1955). Một người mạnh dạn 
hỏi: 
- Thưa ngài, trong thuyết tương đối, nhiều và ít được hiểu như thế nào ạ? 
- Ồ, có gì đâu. Đơn giản thế này nhé: mấy trăm cọng tóc trên đầu là ít. Nhưng trong một 
chén nước uống mà chỉ có vài ba sợi tóc cũng là nhiều. 

Xe 
- Xe của anh đấy à ? 
- Phải và không phải. 
- Có nghĩa là sao ? 
- Để đi mua sắm, nó là của vợ tôi, để đi chơi, nó là của con gái tôi, nhưng nếu để đi đổ 
xăng, nó là của tôi. 
 
 
 

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 

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   

 
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 

Mục Quảng Cáo  
Thương 

Mại Hoàn Toàn  
Miễn Phí 

bantruyenthong@cddmlv.com 
  

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 


