
The Catholic Legislative Network 
Mạng Lưới Thông Tin Luật Pháp Công Giáo 
Tiếng Nói cho Sự Sống và Nhân Phẩm ở California 
The Catholic Legislative Network là một phương tiện truyền thông giúp cho mọi thành viên được thông tin đầy 
đủ về những vấn đề quan trọng trong tiểu bang và những việc cần hành động. Hàng tuần một bản tin gọi là 
Nhận Thức Đường Lối Chung (Public Policy Insights) sẽ được email cho quý vị để thông tin về những nan đề 
và những hành động cần thực hiện cho những nan đề nổi cộm.  
Hãy tham gia vào Mạng Lưới Thông Tin Luật Pháp Công Giáo bằng cách điền vào những  thẻ hội viên.  
Những Hành Động Cảnh Giác định kỳ (Action Alerts) sẽ được gởi tới yêu cầu quý vị gởi email, gởi thư hoặc 
gọi điện thoại cho các Dân Biểu hoặc Thượng Nghị Sĩ. Nếu một Dân Biểu nhận được 10 email về một nan đề, 
có thể họ ít lưu ý tới. Nhưng nếu Dân Biếu ấy nhận được 1,000 email, họ phải để tâm đến sự việc. Tiếng Nói 
cho Sự Sống và Nhân Phẩm sẽ làm nên sự thay đổi. 
Hơn lúc nào hết Mạng Lưới Thông Tin Luật Pháp Công Giáo cần được mọi người biết đến. Tiểu Bang 
California đang trong thời kỳ khủng hoảng nghiêm trọng về đạo đức và tài chánh. Ngân sách thiếu hụt đã làm 
rách mạng lưới an sinh đã từng bảo vệ những trẻ em đáng thương và những người già cả. Trong khi ngân quỹ 
dành cho những chương trình phục vụ cho cuộc sống bị loại bỏ thì những nguồn ngân sách dành cho việc phá 
thai không hề bị cắt bớt. Hàng năm nhiều đề án cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân tìm đến “cái chết êm ái” 
đang có chiều hướng được luật phát chấp thuận. Tiểu bang California cũng đang nỗ lực tìm định nghĩa cho hai 
chữ Hôn Nhân. 
Là người Công Giáo, chúng ta quan tâm sâu sa đến những vấn đề về sự sống và nhân phẩm. Tiển Bang cần có 
một tiếng nói mạnh mẽ, rõ ràng theo lương tâm về sự sống và nhân phẩm.  

www.cacatholic.org 

 
 
 
 

 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 

Phòng Cho Thuê  
Nhà hoặc phòng cho thuê vùng 

Winchester 
 

(951) 552-5170 
  

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
(951) 765 3174 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester, CA   
Giáo Xứ Chân Phước Teresa Calcutta 

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

website: www.cddmlv.com 
Số Phát Hành: 01 

Bản Tin Hàng Tuần 

Giờ Lễ Chủ Nhật 
-Thứ Bảy: 4:00PM (Spanish) 
                  5:00PM (English)  
-Chủ Nhật: 7:30AM, 9:00AM, 11:00AM & 
5:00PM (English) 

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 Đồng  hoặc thay 
đổi địa chỉ 
Xin liên lạc Chị Chủ Tịch Vũ Thị Kim Oanh. 
Phone: 951-375-6687 

Xức Dầu Mình Thánh 
Xin liên lạc Cha Joseph 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 

Tâm Tình Chủ Chăn 
Thứ Tư Lễ Tro, năm 2011 
Qua ngày Lễ Tro hôm nay vậy là chúng ta đã bước vào 
hành trình Mùa Chay năm 2011.  Những tâm nguyện 
nào chúng ta muốn làm hành trang mang theo trên con 
đường bốn mươi ngày chay tịnh này?  Động lực nào 
thúc đẩy khi chúng ta bố thí kẻ đói nghèo, khi chúng ta 
ăn chay kiêng thịt, và khi chúng ta cầu nguyện?  
Có hai con đường đi đến Thiên Chúa qua việc bố thí,  
chay tịnh và cầu nguyện.  Chúng ta chọn con đường 
nào đến với Thiên Chúa qua Mùa Chay này?  Yêu 
thương hay sợ hãi?   Một số người Công Giáo giữ đạo 
bằng cách tuân theo các lề luật Thiên Chúa và Giáo hội 
một cách triệt để, vì họ sợ nếu không làm thì Chúa sẽ 
trừng phạt họ xa xuống hỏa ngục.  Vì sợ tội nên họ đi 
lễ, đọc kinh, bố thí kẻ nghèo đói, và ăn chay kiêng thịt. 
Thật ra Tội lỗi làm chủ cuộc sống đạo của họ, chứ 
không phải Thiên Chúa.  Họ bị trói buộc trong nô lệ tội 
lỗi. 
Hy vọng tất cả chúng ta đặc biệt trong Mùa Chay này 
chọn con đường yêu thương để đến với Thiên Chúa và 
tha nhân.  Trên hành trình này chúng ta sẽ cảm nghiệm 
được tình yêu Thiên Chúa để rồi mỗi người đáp trả 
tình yêu của Ngài với tâm tình yêu thương đối với 
Thiên Chúa và tha nhân.   Điều quan trọng là tất cả 
những gì chúng ta làm trong Mùa Chay này không phải 
vì chúng ta sợ phạm tội nhưng vì chúng ta yêu thương. 
Thiên Chúa là tình yêu vì vậy chính Ngài là Chủ chúng 
ta, không phải là tội lỗi.  Khi mọi hành động thúc đẩy 
bởi tình yêu chúng ta sẽ là những con người tự do đích 
thực trong Thiên Chúa. 
Xin chúc tất cả anh chị em trong Cộng đoàn có một 
hành trình Mùa Chay yêu thương và có những hành 
động đúng và xứng đáng với tình yêu Thiên Chúa dành 
cho mỗi người chúng ta.           

LM Giuse Trọng Nguyễn



Lời Ngỏ 
Với sự bùng nổ của công nghệ thông tin mang 
tên internet, thế giới dường như đang nhỏ hẹp 
lại. Bất cứ một biến cố nào xảy ra trên quả đại 
cầu, chỉ trong tích tắc mọi người trên thế giới 
đều nhìn thấy tận mắt trên màn ảnh những gì 
vừa mới xảy ra. Xa lộ thông tin còn nối kết mọi 
người với nhau dù ở bất kỳ lục địa nào. Chúng 
ta không chỉ chuyện trò mà còn nhìn thấy người 
thân đối thoại trên màn hình. Việc học hỏi, đào 
sâu vào nhiều lãnh vực khoa học kỹ thuật, văn 
học nghệ thuật trên internet dành cho bất kỳ ai. 
Bạn còn có thể tham gia vào nhiều cuộc chơi thú 
vị thâu đêm suốt sáng trên internet. 
Bước vào thế giới ảo internet nhiều khi chúng ta 
như bị cuốn hút vào mê hồn trận. Nếu không có 
ánh sáng Tin Mừng soi lối chúng ta sẽ bị lạc mất 
phương hướng vì không biết đâu là thực đâu là 
giả. 
Đứng trước thực trạng đó, Ban Truyền Thông 
Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang Winchester được 
sự khuyến khích của cha Quản Nhiệm đã mạnh 
dạn ra mắt Bản Tin Hàng Tuần với nội dung 
gồm bài Tin Mừng CN, bài chia sẻ Tin Mừng, 
học hỏi chuyên đề, tin tức Giáo Hội hoàn vũ và 
những thông tin Giáo Xứ & Cộng Đoàn. 
Ước mong mọi thành viên trong Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang đón nhận Bản Tin Hàng Tuần 
như đứa con tinh thần của Cộng Đoàn chúng ta.  
Mọi đóng góp ý kiến và bài vở xin email về 
bantruyenthong@cddmlv.com 
 
Thân ái trong Đức Kito. 
Ban Truyền Thông CĐĐMLV 
 
 
 

 

Tin Mừng CN I Mùa Chay Năm A 

Mt 4, 1-11 

"Chúa Giêsu nhịn ăn bốn mươi ngày đêm, và 
chịu cám dỗ". 

 Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng 
dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi 
Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người 
cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với 
Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy 
khiến những hòn đá này biến thành bánh". 
Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: "Có lời chép rằng: 
'Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng 
bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'".  

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và 
đặt Người trên góc tường Đền thờ, rồi nói với 
Người rằng: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy 
gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã 
ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư 
vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp 
chân vào đá". Chúa Giêsu đáp: "Cũng có lời 
chép rằng: 'Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên 
Chúa ngươi'".  

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho 
Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh 
quang của những nước đó, rồi nói với Người 
rằng: "Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu 
ông sấp mình xuống thờ lạy tôi". Bấy giờ Chúa 
Giêsu bảo nó rằng: "Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có 
lời đã chép: 'Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên 
Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài'". 
Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần 
tiến lại, hầu hạ Người.  

 

 

Xanh Hóa Môi Trường 
 
Xin mọi người giúp một tay làm sạch môi 
trường và cũng để gây quỹ xây dựng nhà thờ. 
Chúng tôi nhận tất cả các loại vỏ chai nhựa 
đựng nước và lon nhôm. 
 
Để riêng từng loại trong các bao đựng rác bên 
cạnh nhà thờ. Chúng tôi sẽ thâu gom sau các 
Thánh Lễ cuối cùng trong các ngày thứ bẩy và 
Chủ Nhật. Xin đừng bỏ những vật tái chế trên 
vào những ngày thường. 
 
Liên hệ: Chris Niskanen. 951. 926.5701 
 

Tu Huấn 
Thứ Bẩy ngày 5 tháng 3 năm 2011 tại Đền 
Thánh Mẹ Dâng Con đã tổ chức Buổi Tu Huấn 
cho các Thừa Tác Viên Thánh Thể & Thừa Tác 
Viên Lời Chúa dành cho các Cộng Đoàn thuộc 
Cộng Đồng Công Giáo Các Thánh Tử Đạo Việt 
Nam_Giáo phận San Bernardino do hai cha Hải 
Đăng và cha Vũ Nghi Dòng Đồng Công thuyết 
giảng về 3 đề tài: 
_ Tông Huấn Lời Chúa 
_ Quy Chế Tổng Quát Sách Lễ Roma 
_ Nghi Thức Thánh Lễ mới của Giáo Hội Hoa 
Kỳ 
Có khoảng 100 người tham dự; Cộng Đoàn Mẹ 
La Vang Winchester gồm 13 người: anh chị 
Khôi_Tuyết, Sương_Thoại; các anh chị Đảo, 
Hà, Liên, Chuẩn, Thuyên, Liên, Dung; các em 
Trí, Phát. 
Sau giờ thực tập là Buổi Chầu Thánh Thể kết 
thúc ngày tu huấn, mọi người đều ý thức vai trò 
của Thừa Tác Viên không chỉ ở việc đứng trước 
cộng đoàn công bố Lời Chúa hay phụ giúp vị 
chủ tế trao ban Mình Máu Thánh mà còn phải 
“sống Tin Mừng và là chứng nhân cho Chúa 
Kito” giữa Cộng Đoàn. 
Mọi người ra về trong niềm vui hẹn gặp lại 
trong một ngày tu huấn khác. 
 

 

 
  

 
   
 
 
 

 
 
 

 



Phaolô II. Sau đó, tôi làm việc bình thường, tiếp 
tục lái xe, cầm bút. 

Hôm nay, tôi có thể nói được rằng Đức Gioan-
Phaolo II từ cõi xa xăm nhưng gần gũi trong tâm 
nguyện. Ngài thôi thúc tôi thờ phượng Thánh 
thể. Nhờ lời cầu bầu của ngài, Thiên Chúa đã 
nhậm lời cho tôi được cải tử hoàn sinh. 

Dòng Tiểu muội chuyên chăm sóc các sản phụ 
và hài nhi thành lập tại Bourgoiun-Jallieu cách 
nay 75 năm. Năm 1982, tu hội được Đức Gioan-
Phaolô II chuẩn nhận. Từ khi lập dòng, các nữ 
tu cứu được 56 ngàn trẻ sơ sinh. 

 

Mộ ĐGH Gioan - Phaolô II   

     Nguồn: vietcatholic.net  
SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Ngày Tôn Vinh Đức Mẹ Fatima 
Thứ Sáu 18 tháng 3 năm 2011 
 
Vào ngày 13 tháng 10 năm 1917 Thiên Chúa đã 
làm một phép lạ cả thể tại Fatima, Bồ Đào Nha 
cho mọi người biết rằng Đức Mẹ Maria thực sự 
hiện ra với 3 trẻ: Lucia Santos, Jacinta và 
Francisco Marto để mặc khải một thông điệp 
quan trọng cho thế giới. 
Phép lạ đã xẩy ra trước sự chứng kiến của 
70,000 người kể cả nhân viên chính quyền và 
các phóng viên nhà báo. Tất cả mọi người hiện 
diện đều công nhận phép lạ đã thực sự xảy ra. 
Theo như nhiều nhân chúng kể lại: mưa tầm tã 
kéo dài từ đêm 12/10/1917, bầu trời u ám hơn 
bình thường bỗng dưng như xé toạc ra cho mặt 

trời xuất hiện. Thoạt đầu mặt trời màu trắng đục 
xoay tròn như một đĩa quay; rồi mặt trời chiếu 
ra những tia sáng muôn màu chao đảo chuyển 
động về phía trái đất theo hình zig zag khiến 
mọi người hiện diện kinh sợ hãi hùng nghĩ rằng 
ngày tận thế đang đến. Những nhân chứng kể 
lại, quần áo họ ướt nhẹp và mặt đất đầy bùn 
nhão nhoẹt bỗng nhiên trở nên khô ráo. Phép lạ 
trên đã kéo dài khoảng 10 phút. 
Tượng Đức Mẹ Fatima sẽ được cung nghinh đến 
nhà thờ Blessed Teresa of Calcutta vào ngày thứ 
sáu 18/03/2011 từ 6:30 AM đến 9:00 PM. 
Mọi Kitô hữu và cả không Kitô hữu đều được 
mời đến nhà thờ để cùng cầu nguyện cho hòa 
bình thế giới, cho việc ngừng phá thai và cho 
nền luân lý suy đồi đang ảnh hưởng nặng nề đến 
đất nước Hoa Kỳ chúng ta; đồng thời chúng ta 
cũng sẽ được Mẹ ban ơn như chúng ta đi hành 
hương tại Fatima, Bồ Đào Nha vậy. 
Ba cuốn phim về phép lạ này sẽ được chiếu suốt 
ngày tại trailer bên cạnh nhà thờ.  
Chương trình tôn vinh Mẹ Fatima bao gồm: 
_ Thánh Lễ vào lúc 7: 30 sáng và 6:30 chiều. 
_ lần chuỗi Mân Côi, cầu nguyện, xưng tội suốt 
cả ngày. 
_ 7:30 tối: Đi Đàng Thánh Giá 
_ 9: 00 tối kết thúc. 
 Cộng Đoàn Đức Mẹ La Vang sẽ làm giờ cầu 
nguyện và lần chuỗi Mân Côi tôn vinh Mẹ 
Fatima từ 2:30 _ 3:30 PM 
Sẽ có 2 chiếc thùng đặt trước Bàn Thờ. Một 
thùng dành cho việc tự nguyện dâng cúng, thùng 
thứ hai dành cho những lời nguyện xin của 
chúng ta. Những lời nguyện xin này sẽ được đốt 
vào Đêm Thứ Bẩy Tuần Thánh. Làn khói và 
hương trầm sẽ mang theo những nguyện cầu của 
chúng ta bay lên Trời Cao. 
 

 

Chia Sẻ Tin Mừng 
  
Sống là chịu tác động của hoàn cảnh bên ngoài. 
Có những điều nâng đời sống của ta lên, và cũng 
có những điều khiến ta ngã qụy. 
Chấp nhận làm người là chấp nhận bị cám dỗ. 
Cám dỗ từ bên ngoài, từ quỷ dữ, từ tha nhân... 
Cám dỗ từ bên trong, từ đòi hỏi của bản năng tự 
nhiên, của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và 
lạnh giá của con tim. 
Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ, 
nhưng phận người lại cao cả hào hùng vì con 
người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng 
một lựa chọn đầy tự do. 
Nhìn lại ba cơn cám dỗ tiêu biểu của Đức Giêsu, 
ta thấy chúng có một mẫu số chung. Đó là Ngài 
bị lôi kéo sống cho mình, lo cho mình, xây đắp 
cho mình. Dù là dùng quyền năng Cha ban để 
biến đá thành bánh ăn cho đỡ đói. Dù là nhảy 
xuống từ nóc Đền thờ như một thách đố đối với 
Thiên Chúa yêu thương, hay như một biểu diễn 
ngoạn mục để thu hút quần chúng. Dù là sấp 
mình bái lạy Satan để được nắm mọi quyền 
hành trên muôn nước. 
Giàu sang, quyền lực, khoái lạc vẫn là những 
cám dỗ muôn thuở, cho mọi người, mọi tập thể 
đạo đời. 
Đức Giêsu đã thắng được các cơn cám dỗ. 
Cơn cám dỗ lớn nhất là quay vào mình, chọn 
mình thay vì chọn Chúa và anh em. 
Chúng ta cần nhận ra những cơn cám dỗ hiền 
lành, mang một lớp vỏ bên ngoài vô hại. 
Một số bạn trẻ Thái Lan mơ ước có được 7 điều, 
tất cả đều bắt đầu bằng chữ C theo tiếng Anh: xe 
hơi, điện thoại di động, quần áo, máy vi tính, 
một căn hộ sang trọng, thẻ tín dụng, thuốc ngừa 
thai. 
Không phải vật chất là điều xấu. Nhưng nếu con 
người bị ám ảnh bởi vật chất và coi đó là mục 
đích duy nhất của đời mình, thì cuộc sống sẽ 
nghèo nàn biết chừng nào! 
Sống đâu phải chỉ để hưởng thụ, mà còn để hiến 
trao. Con người đâu phải chỉ là thân xác, mà còn 
là tinh thần. Cuộc sống đâu phải chỉ ở đời này, 
mà còn ở đời sau. 
 

Cần tập chiến thắng cơn cám dỗ bằng cầu 
nguyện, hy sinh. 
Hy sinh là làm chủ các giác quan và trí tưởng 
tượng, là khiêm tốn nhận mình yếu đuối, mỏng 
dòn, là dám cương quyết từ chối: "Hãy xéo đi, 
Satan." 
  
Chúng ta thường đứng trước những chọn lựa: 
chọn giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái chính và 
cái phụ; chọn cái tốt hơn giữa những cái tốt; 
chọn cách tốt hơn để làm một điều tốt... Có khi 
nào bạn bị giằng co khi phải chọn lựa không? 
Chúa có thể gửi đến cho ta những thử thách. 
Nếu vượt qua được, chúng ta sẽ trưởng thành và 
lớn lên trong tình yêu. Bạn có khi nào vượt được 
một thử thách nho nhỏ hay lớn lao không? 
  
Lạy Chúa Giêsu, giàu sang, danh vọng, khoái 
lạc là những điều hấp dẫn chúng con. Chúng trói 
buộc chúng con và không cho chúng con tự do 
ngước lên cao để sống cho những giá trị tốt đẹp 
hơn. 
Xin giải phóng chúng con khỏi sự mê hoặc của 
kho tàng dưới đất, nhờ cảm nghiệm được phần 
nào sự phong phú của kho tàng trên trời. 
Ước gì chúng con mau mắn và vui vẻ bán tất cả 
những gì chúng con có, để mua được viên ngọc 
quý là Nước Trời. 
Và ước gì chúng con không bao giờ quay lòng 
trước những lời mời gọi của Chúa, không bao 
giờ ngoảnh mặt để tránh cái nhìn yêu thương 
Chúa dành cho từng người trong chúng con. 
Amen. 
 

Trích trong Manna 
 

 



Tin Tức Giáo Hội Hoàn Vũ 

Bộ Phong Thánh: “Đức cố Giáo hoàng Gioan 
Phaolô II sẽ được tôn phong Chân phước 
 vào ngày  1-5-2011” 
 
 
  

 
Bộ Phong Thánh vừa ra Thông cáo cho biết Đức 
Thánh Cha Bênêđictô XVI sẽ chủ sự  Thánh 
lễ tôn phong Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô  
II lên bậc Chân phước vào ngày 1-05-2011, 
nhằm Chúa nhật Lễ kính Lòng Chúa Thương 
xót.  
Bản Thông cáo viết:  
“Như  đã biết, Án phong Thánh cho Đức cố 
Giáo hoàng Gioan Phaolô II được đưa ra trước 
thời hạn quy định 5 năm sau ngày từ trần. Đức 
Thánh Cha Bênêđictô XVI đã cho phép miễn trừ 
thời hạn, do danh tiếng lẫy lừng về nhân đức 
thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II từ lúc còn 
sống cho đến khi qua đời. Hơn nữa, các quy 
định của Giáo luật liên quan đến thủ tục phong 
Chân phước và phong Thánh đã được tuân thủ 
nghiêm ngặt. Từ tháng Sáu 2005 đến tháng Tư 
2007, cuộc điều tra cấp giáo phận đã được tiến 
hành tại Rôma với những yêu cầu được gửi đến 
một số giáo phận khác, nhằm thu thập thông tin 
về cuộc sống, nhân đức, danh tiếng thánh thiện 
và những phép lạ có thể có. Ngày 4 tháng Năm 
2007, Bộ Phong Thánh đã ra Nghị định công 
nhận thủ tục này được tiến hành đúng theo Giáo 
luật, và vào tháng Sáu 2009, Bộ đã xem xét Án 
nghị. Sau đó, 9 vị cố vấn thần học của Bộ đã 
phúc trình nhận xét tích cực về tính chất anh 
hùng các nhân đức của Đức Gioan Phaolô II, 
các Hồng y và các Giám mục khác của Bộ đã 
chuẩn thuận bản phúc trình này.   
Ngày 19 tháng Mười Hai 2009, Đức Thánh Cha 
Bênêđictô XVI đã phê  chuẩn việc ban hành 
Nghị định công nhận các nhân  đức anh hùng 
của Đức Gioan Phaolô II.  
Về việc phong Chân phước cho Đức Gioan 
Phaolô II, Cáo thỉnh Vụ án đã trình lên 

Bộ trường hợp được khỏi bệnh Parkinson của 
nữ tu Marie-Simon-Pierre Normand, Dòng Tiểu 
muội Bảo mẫu Công giáo Pháp.  
Sau đó, ngày 21 tháng Mười 2010, biên bản điều 
tra theo Giáo luật và kết quả giám định y khoa 
đã được trình cho Ủy ban Y khoa của Bộ. Sau 
khi thẩm định nghiêm ngặt các bằng chứng 
và hồ sơ thủ tục, Ủy ban công bố về tính chất 
không thể giải thích được về mặt khoa học của 
việc khỏi bệnh này.  
Các cố vấn thần học, sau khi xem xét các kết 
luận y khoa,  ngày 14 tháng Mười Hai đã đưa ra 
những nhận định về mặt thần học đối với hồ sơ 
này,  nhất trí công nhận rằng trường hợp khỏi 
bệnh lạ lùng này  là do lời nài xin Vị Tôi tớ 
Chúa Gioan Phaolô II chuyển cầu,  lời nài xin 
được thân thưa với ngài trước hết, chỉ với ngài 
và có cộng đoàn hợp ý.  
Sau hết, vào ngày 11 tháng Giêng 2011, trong 
phiên họp thường kỳ, các thành viên của Bộ đã 
nhất trí ban hành quyết  định công nhận việc 
khỏi bệnh lạ lùng của chị  nữ tu người Pháp, 
không thể giải thích về  mặt khoa học nhưng 
chính Thiên Chúa đã thực hiện theo lời chuyển 
cầu của Đức cố Giáo hoàng Gioan Phaolô II, vị 
đã được chị nữ tu bệnh nhân cũng như đông đảo 
các tín hữu khác kêu cầu”.  

(Theo VIS)  
 
Phép lạ của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolo II    

 

Trong thánh lễ lúc 18 giờ 30 ngày 23-2-2011 tại 
Học viện La Salle ở Roma (hình trên) với sự 

hiện diện của nữ tu Nguyễn Hồng Quỳ, bề trên 
tổng quyền và các nữ tu giám tỉnh dòng Đức Bà 
từ bốn châu lục Âu, Á, Phi châu, Mỹ châu La 
tinh về tham dự Hội đồng Trung ương mở rộng 
của Dòng Đức Bà Nữ Kinh sĩ Thánh Augustinô 
do linh mục Walter Insero, giáo sư thần học Đại 
học Gregoriana cử hành. Năm 2011, ngài từng 
là trợ lý Ủy ban Tổ chức Thượng hội đồng Giám 
mục do Đức Gioan-Phaolô II làm chủ tịch. 
Thánh lễ ở Roma gợi ý giúp chúng tôi lược trình 
về phép lạ của Đức Gioan-Phalô II. 

 Nữ tu Marie-Simon-Pierre dòng Tiểu muội 
chuyên chăm sóc các sản phụ và hài nhi ở 
Puyricard, gần Aix-en-Provence (Pháp) thuật lại 
phép lạ như sau: 

''Tháng 6-2001, tôi bị bệnh Parkinson ảnh hưởng 
đến bán cầu não phía trái, trong khi tôi viết tay 
trái. Tháng 3 năm sau, bệnh tăng dần, chưa đầy 
3 năm mà thân mình run rẩy, bị cứng tay, cảm 
thấy đau đớn và mất ngủ. Từ 2-5-2005, cơn 
bệnh tàn phá tấm thân tiều tụy này. Tay trái 
không cử động, chữ viết thì nghuệch ngoạc. Tuy 
kiệt sức nhưng tôi vẩn cố gắng làm việc trong 
bệnh viện. Khi biết là tôi bị bệnh Parkinson, tôi 
ngước mắt thấy Đức Gioan-Phaolô II trên truyền 
hình. Tôi biết rằng chỉ có ngài mới thấu hiểu 
tâm trạng của tôi: đồng bệnh tương lân : cùng 
bệnh thương xót nhau. Tôi phải chiến đấu từng 
ngày với tâm nguyện luôn sống vững vàng trong 
ba nhân đức tin, cậy, mến, nhất định không bỏ 
cuộc. 

Phục sinh năm 2005, tôi muốn dự thánh lễ 
truyền hình do Đức Gioan-Phaolô II cử hành, 
thầm nghĩ sau này sẽ còn được thấy ngài nữa. 
Suốt buổi sáng, tôi phải vất vả lắm mới chuẩn bị 
được để dự thánh lễ. Nhưng một sự việc bầt ngờ 
xảy ra trong nhà thương khiên tôi không thực 
hiện được ý nguyện. 

Tối 2-5-2005, cả nhà dòng quây quần xem 
truyền hình công giáo KTO, tình cờ nghe tin tức 
từ quảng trường thánh Phêrô loan báo Đức 
Gioan-Phaolô II vừa mất. Như vậy là tôi đã mất 
người cha ban cho tôi sức mạnh tiến tới. Mấy 

ngày sau, tôi cảm thấy trong lòng trống trải, 
nhưng tôi xác tín có ngài ở gần bên. 

Ngày 13-5-2005, Đức Bênêdictô XVI công bố 
việc mở hồ sơ phong chân phước cho Đức 
Gioan-Phaolô II. Bắt đầu từ hôm sau, tất cả các 
nữ tu trong dòng ở Pháp và châu Phi cầu bầu 
Đức Phaolô-Gioan II cứu vớt tôi được lành 
bệnh. Mấy hôm đó tôi còn được nghỉ. Ngày 14-
5, tôi đọc một câu trong Phúc âm theo thánh 
Gioan, 3,16-17: ''Nếu con tin, con sẽ được thấy 
vinh hiển của Thiên Chúa''. 

Ngày 12-6, tôi ráng hết sức mới đứng dậy nổi. 
Chiều hôm sau, tôi xin mẹ bề trên cho thôi việc. 
Mẹ nói tôi ráng thêm đến tháng 8 vì ''chưa thấy 
Đức Gioan-Phaolô Ì nói năng gì''. Trong khi nói 
chuyện với mẹ bề trên, tôi cảm thấy Đức Gioan-
Phaolô hiện diện. Mẹ đưa bút bảo tôi viết 
''Gioan-Phaolô II''. Lúc đó là 17 giờ. Tôi phải 
vất vả lắm mới viết được mấy chữ: ''Gioan-
Phaolô II''. Sau đó là sự thinh lặng. 

Sau khi đọc kinh tối 21 giờ, tôi đi qua bàn giấy 
trước khi về phòng. Trong khoảng từ 21 giờ 30 
đến 21 giờ 45, tôi cảm thây như có ai thúc giục 
tôi cầm bút viết. Viết xong, tôi kinh ngạc vì chữ 
viết ngay ngắn. Ngày này là đúng 2 tháng sau 
khi Đức Gioan-Phaolô từ trần. 

Vào lúc 4 giờ 30, tôi chợt thức giấc, ra khỏi 
giường, không còn cảm thấy đau đớn nữa. Sau 
đó, tôi cảm thấy có ai thúc giục đến cầu nguyện 
trước Mình Thánh Chúa, trong lòng tràn ngập 
niềm vui. Thất khó mà diễn tả được mầu nhiệm 
này. Trước Thánh Thể tôi suy ngẫm mầu nhiệm 
năm sự sáng do Đức Gioan-Phaolô II soạn. 6 
giờ sáng, tôi đọc kinh sang với cộng đoàn. Tôi 
đi khoảng 50 mét, tay trái cử động được, khắp 
thân mình cảm thấy nhẹ nhõm. Trước Mỉnh 
Thánh Chúa, tôi cảm thấy tâm hồn bình an. 
Hôm đó là ngày 3-6, lễ Thánh tâm Chúa Giêsu. 
Sau khi dự thánh lễ, tôi cảm thấy đã lành bệnh. 
Tôi cầm bút viết, hàng chữ không còn xiêu vẹo 
nữa, đến trưa tôi ngưng không uống thuốc nữa. 
Ngày 7-6, bác sĩ chữa tôi từ 4 năm nay kinh 
ngạc thấy tôi bỏ thuốc mà vẫn lành bệnh. Cả 
cộng đoàn làm tuần cửu nhật tạ ơn Đức Gioan-


