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Bản Tin Hàng Tuần 
CN XX TN A  

TIN MỪNG 

  
Mt 15, 21-28 

Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về 
miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà 
quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng 
Người rằng: "Lạy Ngài là con Vua Ðavít, 
xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám 
khốn cực lắm". Nhưng Người không đáp 
lại một lời nào. Các môn đệ đến gần 
Người mà xin rằng: "Xin Thầy thương để 
bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu 
mãi". Người trả lời: "Thầy chỉ được sai 
đến cùng chiên lạc nhà Israel". Nhưng bà 
kia đến lạy Người mà nói: "Lạy Ngài, xin 
cứu giúp tôi". Người đáp: "Không nên lấy 
bánh của con cái mà vứt cho chó". Bà ấy 
đáp lại: "Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng 
được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ 
rơi xuống". Bấy giờ, Chúa Giêsu trả lời 
cùng bà ấy rằng: "Này bà, bà có lòng 
mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy". Và 
ngay lúc đó, con gái bà đã được lành.  
 



 2

CHIA SẺ TIN MỪNG 
Niềm tin chịu thử thách  
Lm Phêrô Bùi Quang Tuấn 

Elvire là con gái út trong một gia đình nghèo. Cô ước mơ trở thành cô giáo. 
Cô xin học bổng và ghi danh tại một trường Cao đẳng Sư phạm. Nhà trường 
chấp thuận với điều kiện: cô phải luôn giữ điểm trên trung bình. Nhập học. 
Giáo sư dạy Triết lớp cô là một người vô thần. Mỗi lần nói về Giáo hội hay 
Đức Kitô, ông luôn tìm cách che đậy hay xuyên tạc. Elvire cảm thấy bất 
bình. Cô biết rằng nếu phản đối giáo sư, cô sẽ khó tránh khỏi việc lãnh về 
những con điểm không tốt.  

Thế nhưng, lòng tin yêu Chúa Giêsu đã thúc bách cô. Nhiều lần cô can đảm 
giơ tay phát biểu. Có khi cô còn nói: “Thưa thầy, điều đó không đúng” hay 
“Em không đồng ý.” Đôi lúc cô cảm thấy đuối lý trước đầu óc thông thái và 
“cáo già” của ông thầy. Thế nhưng, trong các lời phát biểu của cô luôn ánh 
lên tia sáng của niềm tin, thứ niềm tin ôm ấp chân lý. Điều này khiến người 
ta suy nghĩ. Elvire không thích thú gì khi đương đầu với thầy mình. Nhưng 
cô không thể sống theo kiểu “nín thở qua cầu”. Thấy thế, các bạn cô cũng 
tìm cách khuyên ngăn, nhưng họ không thành công.  

Thời gian trôi qua. Kỳ thi cuối khoá đã đến. Giây phút nhận kết quả mới hồi 
hộp làm sao. Elvire và các bạn mỗi người được phát một phiếu điểm. Tay cô 
run run mở phiếu. Chợt cô reo lên: “Điểm A”. Thành quả cuối cùng trong 
lớp Triết học của Elvire là điểm tối đa. 

Câu chuyện người con gái có tên Elvire khiến tôi không khỏi tự vấn: nếu rơi 
vào trường hợp tương tự liệu tôi có đủ tinh tế và can đảm nói lên niềm xác 
tín của mình không, hay tôi sẽ làm ngơ cho qua chuyện? Nếu hành trình đức 
tin gặp phong ba thách đố, phải chọn lựa giữa giá trị Phúc âm và lợi lộc trần 
gian, liệu tôi có dám đặt chân lý Tin Mừng lên trên tất cả không? 

Qua việc tự vấn, tôi khám phá ra rằng mình dễ hèn nhát tránh né làm chứng 
cho niềm tin. Đôi khi vì một chút danh dự, tư lợi, hay địa vị tôi dễ rơi vào 
cảnh sống như kẻ vô thần. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng những lần mình can 
đảm đáp trả tiếng gọi của Tin mừng là những khi mình sống bình an và 
phong phú nhất. Những lúc đó tôi thấy mình cũng đạt được điểm tối đa như 
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Elvire vậy. Thế ra, kiên trung sống theo chân lý, bền đỗ bước trong niềm tin, 
người ta sẽ gặt hái được hoa trái tốt tươi cho cuộc đời. Chính câu chuyện 
người đàn bà xứ Canaan trong Thánh Kinh cũng minh chứng cho điều đó: 

Hôm ấy, Đức Giêsu đi lên mạn cực bắc của nước Do thái, vượt qua biên giới 
Galilê để tiến vào vùng Tyrô và Siđôn. Ngài muốn tìm một nơi yên tĩnh để 
nghỉ ngơi và cầu nguyện. Một người phụ nữ ngoại giáo chạy theo và kêu cầu 
Ngài cứu chữa cho con gái bà đang bị quỷ ám. Trước lời khẩn nguyện chân 
thành và tha thiết của người mẹ, Kinh Thánh kể, Chúa Giêsu “không đáp lại 
một lời nào”. 

Tại sao Ngài im lặng? Tại sao Chúa Giêsu làm thinh trước một lời cầu xin 
chính đáng? Có lẽ lắm khi trong cuộc đời tôi cũng đặt vấn đề như thế. Nhiều 
lần Chúa Giêsu đã làm phép lạ để tỏ mình cho dân chúng. Phép lạ đóng vai 
trò như một dấu chỉ. Thế nhưng lắm khi người ta lại đọc sai dấu chỉ đến nỗi 
thay vì nhận chân Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, họ lại khinh thường và rêu 
rao Ngài dùng quyền ma quỷ để làm phép lạ (Mc 3:22). Có khi người ta lại 
suy tôn phép lạ như nhu cầu thiết yếu và xem Chúa là cái máy cung cấp. Thế 
nên có lần Ngài phải chạy trốn lên núi (Gn 6:15) hoặc cấm không cho họ nói 
lại những phép lạ Ngài làm (Mc 8:26). 

Thái độ dè dặt của Chúa Giêsu thật đáng suy nghĩ: Ngài không đến để phô 
trương các việc lạ lùng hòng thu hút niềm thán phục nơi quần chúng và sự 
mến mộ của kẻ hiếu kỳ. Ngài đến là để thực thi Thánh ý Chúa Cha. Thánh ý 
đó là tìm kiếm chiên lạc của Israel. Yvon Daigneault có viết: “Israel của 
Chúa Giêsu là Israel của lòng tin, qui tụ những ai có niềm tin vào Ngài. 
Trong Israel đó ta nhìn thấy một viên bách quản Rôma, một người cai trị có 
những lối sống không mấy rõ ràng, một phụ nữ không được tiếng tốt cho 
lắm như Madalêna, và một đám đông không kể xiết những người tội lỗi. 
Trong đó có chúng ta hợp thành con cháu thật sự của Abraham. 

Chúa Giêsu không muốn loại trừ người phụ nữ Canaan khỏi Israel này. Đây 
là dân mà Chúa Cha giao phó cho Ngài. Chúa Giêsu thách đố bà tiến đến 
đức tin chân chính để có thể gặp được Ngài. Bà hiểu điều này và đã diễn tả 
niềm tin mới của mình bằng một công thức thật cảm động, đầy niềm vui và 
lòng khiêm nhượng”. Đây là phần lạ lùng nhất của đoạn Phúc âm: khi nghe 
Chúa Giêsu nói “Người ta không nên lấy bánh dành cho con cái mà ném cho 
đàn chó”, bà đã khiêm tốn thưa: “Vâng, lạy Ngài, nhưng chó cũng 
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được ăn những bánh vụn rơi xuống từ bàn của chủ nó” (Mt 15,26-27). 

Không biết trong hoàn cảnh như thế liệu đức tin của tôi có đủ mạnh để 
khiêm tốn và bền chí cầu xin, hay tôi sẽ quay ra than trách: không ban ơn lại 
còn xỉ vả bêu nhuốc nghĩa là thế nào? Chắc tôi sẽ tự ái, khó chịu mà bỏ 
Chúa mất. Thái độ kiên trì khẩn nài và vững tin trước thách đố của người 
đàn bà Canaan đáng cho tôi học hỏi biết bao. Nhờ kiên tâm bám vào Chúa 
mà bà đã được điểm “A”. Chúa Giêsu tuyên bố: “Lòng tin của bà lớn thật! 
Bà muốn sao thì được như vậy” (Mt 15,28). 

Tôi ước ao được điểm A như thế lắm. Song trước tiên, có lẽ tôi phải biết thốt 
lên với tất cả lòng thành lời nguyện như người phụ nữ ngày xưa: “Kyrie 
eleison – Xin Chúa thương xót con”. 

 

SỐNG ĐẠO 
 ĐỨC BÀ, NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH 

Năm 2004, sau khi nói chuyện ở Đại Hội Giáo Lý tại Los 
Angeles, chúng tôi được các bạn cũ trong Nhóm Mai 
Khôi lái xe từ San Jose, ngang qua Santa Clara, hướng lên 
phía Bắc thăm thủ phủ San Francisco của bang California. 
Cái gì cũng lạ, cũng đẹp. Japanese Garden xanh mát cỏ 
cây. Golden Gate đỏ chói trong sương mù. Các phố xá 
dốc cao vời vợi, cứ lên rồi lại xuống. Các gian nhà trồng 
từng bồn hoa rực rỡ ngay mặt tiền. Các cửa tiệm bán hàng 
lưu niệm tấp nập khách du lịch...  

Thế nhưng để lại ấn tượng độc đáo và sâu sắc nhất đối với 
chúng tôi lại là pho tượng Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình ( Our Lady, Queen 
of Peace ) tại thành phố Santa Clara.  

Hôm nay, ngồi viết bài này, chúng tôi gỡ khung ảnh trên tường xuống, scan 
lại bức ảnh Đức Bà, Nữ Vương Hòa Bình tuyệt vời ấy. Một anh bạn ở San 
Jose đã chụp bức ảnh này, tự in ở nhà, tặng chúng tôi làm quà kỷ niệm 
chuyến đi. Chắc anh không ngờ đối với tôi, bức ảnh này còn quý hơn là một 
kỷ niệm. Bức ảnh đã cho chúng tôi một cảm thức thấm thía đến bồi hồi mỗi 
khi nhớ lại, nhìn lại và sống lại kỷ niệm ấy!  
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Nhìn bức ảnh, ít ai có thể hình dung pho tượng đã được ghép bởi hàng chục 
vạn mảnh thép trắng bạc nho nhỏ, không bao giờ hoen rỉ ( stainless steel ) 
cắt ra từ các máy bay Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam trong suốt thời gian 
10 năm từ 1965 đến 1975.  

Đó là những Skyhawk, F-100 Thunderbird, F-105 Thunderchief, F-4 
Phantom, F-111 Aardvark... một thời ngang dọc trên bầu trời Việt Nam, 
bom đạn cày xới tang thương mọi nẻo đường quê ngoài Bắc trong Nam. Thế 
mà khi tàn cuộc chiến, cũng vừa hết hạn sử dụng, chúng được đưa về đậu 
đầy những nhà kho khổng lồ, hoặc phơi xác ngoài trời với mưa với nắng, y 
như một bãi tha ma các chiến đấu cơ. 

Đây là sáng kiến độc đáo và là tác phẩm tuyệt hảo của điêu khắc gia lừng 
danh thế giới Charles C. Parks. Cao hơn 11m, nặng gần 3,3 tấn, pho tượng 
vươn lên giữa bầu trời xanh, với vòng tay mở ra ân cần, ánh mắt buồn da 
diết và một trái tim lộ ra bên ngoài đầy những vết thương xót xa. Vâng, Mẹ 
đang muốn nói với mọi người, nói với từng người một lời mời gọi bao dung, 
tha thứ, quên đi quá khứ chiến tranh để sống chung một tương lai hòa bình.  

( Tác giả bài viết mặc áo xanh da trời đứng dưới chân tượng Mẹ ) 

Tìm tài liệu trên Google, tôi còn biết thêm rằng, từ khởi sự cho đến khi hoàn 
thành, Hội Thánh ở Santa Clara đã đón nhận được lời cầu nguyện từ 
500.000 tràng chuỗi Mai Khôi của mọi người hiệp thông gửi đến. Ắt hẳn, 
nửa triệu lời cầu nguyện ấy, 2 triệu rưởi Kinh Lạy Cha và Kinh Sáng Danh, 
25 triệu Kinh Kính Mừng ấy không được dùng để cắt, để hàn, để gò, để 
dựng nên pho tượng tuyệt tác ấy, nhưng là để nhờ Mẹ mà bay cao lên, bắn 
tung đi khắp nơi thành triệu triệu bức thông điệp cho hòa bình.  

Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT 

 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Ðại Hội Thánh Mẫu 2014  

CARTHAGE, Missour - Hơn 80,000 giáo dân Công Giáo khắp nơi trên thế 
giới và Hoa Kỳ tham dự Ðại Hội Thánh Mẫu 2014 do Tỉnh Dòng Ðồng 
Công tổ chức từ ngày 7 đến ngày 10 Tháng Tám vừa qua, tại thành phố 
Carthage, Missouri. 

Ðây là sự kiện lớn nhất của người Công Giáo Việt Nam hải ngoại, được tổ 
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chức hàng năm, kể từ năm 1978. 

Ngoài số giáo dân đông đảo, có một hồng y, hai giám mục, và hơn 300 linh 
mục từ khắp nơi về tham dự. 

Hồng Y Daniel Nicholas DiNardo, tổng giám mục Tổng Giáo Phận 
Galveston-Houston, giảng bài Kính Trái Tim Ðức Mẹ trong Thánh Lễ ngày 
Thứ Bảy, 9 Tháng Tám. 

Giám Mục Rutilio del Riego, giám mục phụ tá Giáo Phận San Bernardino, 
California, chủ tế Thánh Lễ bế mạc cùng với Giám Mục Vũ Văn Thiên, 
giám mục Giáo Phận Hải Phòng, Việt Nam, và một số linh mục. 

Bốn ngày đại hội bao gồm lễ khai mạc, kiệu Thánh Thể, lễ cầu cho gia đình, 
hội thảo, lễ kính Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam, lễ kính Ðức Mẹ La Vang, 
dâng hoa Ðức Mẹ, cung nghinh Thánh Tượng Mẹ Maria, lễ kính Khiết Tâm 
Mẹ, và lễ bế mạc. 

Ngoài ra, đại hội còn có một chương trình văn nghệ đặc sắc, do các nghệ sĩ 
Trung Tâm Asia phụ trách, với sự góp mặt của nhạc sĩ Trúc Hồ và các ca sĩ 
Nguyễn Hồng Nhung, Ðặng Thế Luân, Mai Thanh Sơn, Lâm Thúy Vân... 

Năm 1978, các linh mục Tỉnh Dòng Ðồng Công ở Carthage bắt đầu tổ chức 
Ngày Thánh Mẫu, với khoảng 1,500 giáo dân tham dự. 

Dần dần, số người tham dự lên đến hàng chục ngàn người, và Ngày Thánh 
Mẫu được gọi là Ðại Hội Thánh Mẫu, nhất là từ khi các giáo xứ khắp Hoa 
Kỳ tổ chức hành hương thành từng nhóm, từng hội đoàn, đổ về Carthage 
mỗi khi có đại hội vào khoảng trung tuần Tháng Tám. 

Ngoài ra, Hội Ðồng Thành Phố Carthage, có 18,000 dân, cảm thấy tầm ảnh 
hưởng của đại hội và chọn Ðại Hội Thánh Mẫu là ngày của thành phố luôn. 

Hơn thế nữa, ban đầu đại hội chỉ dành cho người Công Giáo, nhưng ngày 
nay, có nhiều người thuộc tôn giáo khác cũng đến tham dự.   

Đại Hội La Vang lần thứ 30 

Mỗi độ tháng 8 về, con cái Mẹ khắp nơi, chung một lòng hướng về Mẹ La 
Vang, ước mong được về bên Mẹ để cùng sống với Mẹ những tâm tình của 
người con thảo.  

Năm nay, dịp Đại Hội La Vang lần thứ 30, Trung Tâm Hành Hương Đức 
Mẹ La Vang vui nhộn những bước chân của khách hành hương nô nức về 
với Mẹ, hiệp với Giáo Hội Công Giáo Việt Nam, cùng Mẹ “Phúc Âm Hóa 
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Đời Sống Gia Đình” mình. 

Từ khắp nơi, con cái Mẹ hân hoan tiến về Linh địa La Vang. Những chiếc 
xe lớn nhỏ, với những biển số vùng miền khác nhau, cùng với những tấm 
băng-rôn, cờ hoa, nội dung biểu ngữ phong phú được treo phía trước những 
chiếc xe, bon bon trên mọi nẻo đường, khiến cho bầu khí hành hương về 
Đất Mẹ thêm phần sinh động, thôi thúc những bước chân, những tâm hồn 
mau mau về với Mẹ trong những ngày này. 

Các em nhỏ, cũng như những cụ ông cụ bà, tỏ lòng hân hoan và rạo rực vì 
được diễm phúc có mặt tại Đất Mẹ trong những ngày Đại Hội long trọng 
này. Những người phương xa, hải ngoại, cũng như những người ở gần trong 
nước, người già yếu, bệnh tật, cũng như những người khỏe mạnh...tất cả 
đều chung một nhịp đập con tim hướng về Mẹ La Vang mến yêu. 

Đức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, Đại Diện Đức Thánh Cha tại Việt 
Nam có vài lời với cộng đoàn hành hương trong Thánh Lễ bế mạc đại hội 
ngày 15/8/2014: 

“Tôi xin Đại diện cho Đức Thánh Cha Phanxicô, mang đến phép lành và 
lời chúc phúc của ngài cho anh chị em hành hương Đại Hội lần thứ 30 này. 
Đức Thánh Cha Phanxicô không chỉ là Giám Mục của Rôma, của Châu Âu, 
mà của cả toàn cầu và của cả Châu Á nữa. Hôm nay Ngài đang ở tại Hàn 
Quốc và chắc chắn chúng ta không quên cầu nguyện cho Ngài. Xin cộng 
đoàn lặp lại với tôi. Xin Đức Mẹ La vang cầu cho chúng con. Lạy Đức Mẹ 
La Vang, xin cầu cho Đức Thánh Cha Phanxicô. 

Ở nước Mỹ, có một đền thờ có tất cả hình ảnh các Đức Mẹ trên thế giới. Ở 
Vatican, cũng có một đền thờ trong đó có dành riêng một chỗ cho Đức Mẹ 
Việt Nam, ở đó, còn có ảnh tượng của các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Ở đó, 
người ta yêu mến Đức Mẹ La Vang và yêu mến đất nước mình. Vì yêu mến 
Mẹ, chúng ta hãy trở nên những gia đình mạnh mẽ, đầy sức sống và hăng 
say loan báo Tin Mừng. 

Hôm qua, Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Trưởng ban tài chánh của 
công trình kiến thiết La Vang, đã kêu gọi anh chị em rộng tay đóng góp xây 
dựng công trình này. Ngài không chỉ kêu gọi những người giàu có, mà hết 
tất cả con dân Việt Nam khắp muôn phương. Chúng ta đã có tất cả một mô 
hình rất đẹp, nhưng không có tiền, vậy lấy đâu ra, thưa ở trong những con 
heo đất của anh chị em. Vậy anh chị em hãy đầu tư để đạt phần thưởng lâu 
dài đời đời. Cạnh tranh với Chúa trong việc chia sẻ với công trình của 
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Ngài. Xin cám ơn anh chị em. Tôi yêu mến anh chị em.” 

Thăm Hàn Quốc, Giáo hoàng được phép bay ngang qua Trung Quốc 

Giáo hoàng Phanxicô rời Roma hôm 13/08/2014 đã lên đường đi thăm Hàn 
Quốc, nơi mà Ngài sẽ « ngỏ lời với toàn bộ các quốc gia châu Á », như lời 
của Quốc vụ khanh Vatican Pietro Parolin. Chuyến công du ở châu Á lần 
này cũng có thể đánh dấu sự hòa dịu trong quan hệ giữa Tòa Thánh với Bắc 
Kinh, qua việc phi cơ chở Đức Giáo hoàng được phép bay ngang qua không 
phận Trung Quốc. 

Chuyến viếng thăm Hàn Quốc của Giáo hoàng Phanxicô kéo dài từ ngày 
13/08 đến 18/08. Trả lời phỏng vấn tại Trung tâm truyền hình Vatican tối 
hôm qua, Quốc vụ khanh Vatican, Hồng y Pietro Parolin đã nhấn mạnh rằng 
chuyến đi châu Á lần này của Đức Giáo hoàng có tầm quan trọng đặc biệt, 
do vị trí của vùng này trong chính trị và kinh tế thế giới. 

Cũng theo Hồng y Parolin, tại Hàn Quốc, Giáo hoàng Phanxicô « sẽ ngỏ lời 
với toàn bộ các quốc gia của châu lục » và khi gặp gỡ các bạn trẻ nhân Đại 
hội Thanh niên Công giáo Thế giới, Ngài muốn mang đến « một thông điệp 
cho tương lai của châu Á ». 

Quốc vụ khanh Vatican cho biết hiện giờ con đường rao giảng Phúc Âm ở 
châu Á chưa được nhanh như mong muốn, bởi vì người Công giáo hiện chỉ 
chiếm 3,2% dân số châu lục này. Hồng y Parolin cũng hy vọng là chuyến 
viếng thăm Hàn Quốc của Giáo hoàng Phanxicô sẽ tạo điều kiện cho sự liên 
lạc và đối thoại giữa hai miền Triều Tiên. 

Chuyến đi châu Á của Đức Giáo hoàng lần này là nhằm yểm trợ cho các 
Giáo hội Công giáo ở châu lục này, đặc biệt là tại Trung Quốc, quốc gia 
mang tính chiến lược đối với Vatican trong việc truyền bá Phúc Âm. 

Kể từ năm 1949 cho tới nay, Vatican vẫn chưa có quan hệ chính thức với 
Bắc Kinh. Trước đây, mỗi lần đi thăm châu Á, cố Giáo hoàng Gioan Phaolô 
đệ nhị đều phải tránh bay qua không phận Trung Quốc. 

Nhưng lần này, Giáo hoàng Phanxicô đã được phép bay ngang qua không 
phận Trung Quốc. Theo linh mục Bernado Cervellera, giám đốc hãng tin 
Asia News ở Roma, sự kiện này là một «dấu hiệu hòa dịu ». Từ nhiều thập 
niên qua, Tòa thánh vẫn tỏ thái độ hòa dịu với Bắc Kinh, nhưng việc 
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Vatican công nhận Đài Loan vẫn là trở ngại lớn cho đối thoại giữa hai bên. 

Đức Giáo Hoàng cử hành Thánh lễ cho giới trẻ Nam Triều Tiên 

15/8/2014. Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã cử hành thánh lễ cho hàng chục 
ngàn người trẻ Nam Triều Tiên, hối thúc họ từ bỏ chủ nghĩa vật chất ảnh 
hưởng đến nhiều nước châu Á và bác bỏ điều Ngài gọi là những hệ thống 
kinh tế “vô nhân đạo” tước quyền những người nghèo. 

Ngày hôm nay Đức Giáo Hoàng nói chuyện tại một sân vận động ở thành 
phố Daejeon chứa được 50.000 người. Đây là lần xuất hiện trước công 
chúng đầu tiên của Đức Giáo Hoàng kể từ khi Ngài đến Seoul hôm thứ Năm 
14/8. 

Trước thánh lễ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô gặp gia đình các nạn nhân và 
một số người sống sót trong tai họa chìm phà Sewol vào tháng 4 năm nay. 

Khi đến Seoul vào ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp tổng 
thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye và hai nhà lãnh đạo đã đọc một diễn 
văn. 

Khi phát biểu bằng tiếng Anh—một việc hiếm hoi đối với Đức Giáo Hoàng 
nói tiếng Tây Ban Nha—Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói ngoại giao nên dựa 
trên đối thoại thay vì cáo buộc và đe doạ. 

Ngài nói thêm là “việc tìm kiếm hòa bình” của Triều Tiên ảnh hưởng đến sự 
ổn định của toàn vùng. 

Tổng thống Park nói hai miền Bắc và Nam Triều Tiên nên loại bỏ sự sợ hãi 
và vũ khí hạt nhân và tập trung vào mục tiêu thống nhất. 

Bà cám ơn  Đức Giáo Hoàng  về những lời cầu nguyện của Ngài và về việc 
cử hành một thánh lễ “cho hòa bình và hòa giải” trong chuyến viếng thăm 
của Ngài. 

Chuyến đi thăm Nam Triều Tiên cũng làm nổi bật căng thẳng giữa Vatican 
và Trung Quốc vốn không có quan hệ ngoại giao với nhau. 

Khi máy bay bay ngang không phận Trung Quốc, Đức Giáo Hoàng đã gởi 
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một thông điệp cho chủ tịch Tập Cận Bình “ban phước thiêng liêng cho hòa 
bình và thịnh vượng cho Trung Quốc.” 

Dù có sự phản đối của Vatican, Bắc Kinh vẫn duy trì một giáo hội Công 
Giáo do nhà nước kiểm soát không phụ thuộc Rome. Tại Trung Quốc có 
những giáo hộ chui rộng lớn và hai bên bất đồng về việc ai có quyền tấn 
phong linh mục. 

Có khoảng 100 người Trung Quốc dự trù tham dự Ngày Thanh niên châu Á 
nhưng vào ngày hôm qua, phát ngôn viên Heo Young-Yeop của chuyến 
viếng thăm của Đức Giáo Hoàng tại Triều Tiên nói một nửa số người này 
không thể tham dự được. 

Dù đây là một chuyến đi trong vùng, nhưng phần lớn chuyến viếng thăm của 
Đức Giáo Hoàng chú trọng vào Nam Triều Tiên, là nước có khoảng 5 triệu 
tín đồ Công Giáo, và là một trong những giáo hội tăng trưởng nhanh nhất 
trên thế giới. 

Chuyến đi của Đức Giáo Hoàng Phanxicô là chuyến đi đầu tiên của một Đức 
Giáo Hoàng kể từ khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II thăm Nam Triều 
Tiên vào năm 1989. 

Các giới chức Vatican nói Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đưa ra một thông 
điệp về “tương lai của châu Á” và nói với tất cả các nước trên lục địa này 
trong chuyến viếng thăm của Ngài. 

ĐGH Phanxicô phong chân phước cho 124 vị tử đạo Triều Tiên 

Tiếp tục chuyến tông du ở Hàn Quốc, Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm 
16/08/2014, đã cử hành thánh lễ phong chân phước cho 124 vị tử đạo Triều 
Tiên, đã bỏ mạng vì đức tin trong giai đoạn đầu của đạo Công giáo trên bán 
đảo này.   

« Đức Giáo hoàng đã nhắc lại lịch sử rất đặc biệt của Giáo hội Triều Tiên, 
vì những Kitô hữu đầu tiên tại nước này đã tự tìm thấy đức tin thông qua 
những bài viết đem từ Trung Quốc về, 50 năm trước khi các nhà truyền giáo 
đầu tiên đặt chân đến.   
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Giáo hoàng cũng nhân dịp này nhấn mạnh đến vai trò rất quan trọng của 
các giáo dân trong việc phát triển Giáo hội. Họ tỏ ra rất nồng nhiệt và 
thành kính với Giáo hoàng. Ngài đã đi giữa đám đông khổng lồ trên chiếc 
xe « papamobile » truyền thống, trong những tiếng hô vang trời : « Viva il 
Papa ! » (Giáo hoàng muôn năm !).   

Khoảng 170 ngàn tín hữu, tất cả đều đội nón giấy màu trắng, đã hò reo khi 
Đức Giáo hoàng hôn một em bé. Họ đã vỗ tay hoan nghênh khi Ngài bắt tay 
người bố của một em học sinh nạn nhân vụ đắm phà Sewol tháng tư vừa 
qua.  

Họ cũng đã rất xúc động khi nghe xướng tên 124 vị tử đạo Triều Tiên được 
phong chân phước. Thánh lễ phong chân phước đã diễn ra ngay trước cung 
của triều vua Chosun, vị vua đã ra lệnh truy bức những vị tử đạo Triều Tiên 
đầu tiên, mà nay được phong chân phước. »  

Trong thánh lễ phong chân phước cho các vị tử đạo Triều Tiên, Đức Giáo 
hoàng Phanxicô đã lên án hố sâu ngày càng lớn giữa người giàu với người 
nghèo, kêu gọi những người thuộc thành phần khán giả hãy lắng nghe tiếng 
kêu những người đang túng thiếu.  

Nhờ kinh tế tăng trưởng mạnh trong nhiều năm qua, Hàn Quốc đã trở thành 
một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, nhưng cũng là một quốc rất bất 
bình đẳng: gần phân nửa người già hiện sống trong cảnh nghèo khó. 

Những vụ bê bối khiến nhiều người Đức rời khỏi Giáo Hội Công Giáo 

CNS đưa tin – Đức Hồng Y Tổng giáo phận Mainz, Đức cảnh báo rằng số 
người Công giáo rời khỏi Giáo Hội ở quốc gia này đang tăng cao ở mức 
“đáng báo động” và kêu gọi chấm dứt các “vụ bê bối và phiền lụy” liên quan 
đến hàng giáo sĩ. 

Đức Hồng Y Karl Lehmann của Mainz đã viết trong tuần báo Đức có tên 
“Tin và Cuộc sống” của Giáo phận được phát hành ngày 3 tháng 8 rằng, 
“Không có gì đáng nghi khi những con số này làm cho chúng ta phải suy 
nghĩ. Rõ ràng chúng tôi đã phải chịu sự mất lòng tin và sự mất tín nhiệm mà 
hiếm khi xảy ra khắc nghiệt như vậy”. 

ĐHY Lehmann, cựu chủ tịch của Hội Đồng Giám Mục Đức đã viết, “Giáo 
hội không giống như một “câu lạc bộ” và bây giờ tất cả phải nỗ lực hết sức 
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để ngăn chặn nhiều vụ bê bối hơn thông qua sự ăn năn và hoán cải”. 

Sau khi báo chí phát hành các dữ liệu mới về Giáo Hội, chúng ta thấy rằng 
những người Công giáo gạch bỏ tên họ ra khỏi Giáo xứ và Giáo phận ngày 
càng tăng cao. Theo số liệu của Giáo Hội đưa ra vào ngày 18 tháng 7, tại 
Đức có 29,9% người thuộc Công Giáo trong tổng số 82 triệu người vào năm 
2013. Trong khi đó Tin Lành chiếm khoảng 29% dân số. 

Số người rời khỏi Giáo Hội tăng nhẹ trong thời gian 2005-2013 thuộc triều 
đại của Đức Giáo hoàng Benedict XVI, nhưng năm ngoái đã tăng vọt lên 
gần 179.000 từ hơn 118.000 người trong năm 2012. Nhưng lại chỉ có hơn 
10.000 người Công giáo gia nhập hoặc tái gia nhập Giáo Hội trong năm. 

Chỉ tính ở giáo phận Limburg số lượng rắc rối đã tăng lên gần gấp đôi 8000 
trường hợp. Đây cũng là nơi một vị Giám mục bị cáo buộc vì đã sử dụng 
tiền của Giáo hội để xây cất dinh thự riêng cho mình và trung tâm của giáo 
phận và Giám mục Franz-Peter Tebartz-van Elst đã phải từ chức từ hồi 
tháng 3 vừa qua. 

Giáo Hội cho biết số người Công Giáo tham dự Thánh Lễ Chúa Nhật giảm 
từ 11,7% xuống còn 10,8% so với 22% vào năm 1989. Bí tích Rửa tội và 
Hôn nhân trong Giáo Hội cũng giảm. 

Ngoài ra, số lượng các nhà thờ Công giáo trong năm 2013 giảm từ 137 lên 
đến 11.000 sau khi vài giáo phận trong số 27 giáo phận của nước này phát 
động tái cơ cấu để đối phó với suy giảm thành viên. 

ĐHY Reinhard Marx của Munich và Freising, Chủ tịch Hội Đồng Giám 
Mục Đức cho biết số liệu thống kê là một hồi chuông thức tỉnh đến Giáo 
Hội Đức về nhu cầu cấp thiết “làm việc tốt và có sức thuyết phục để xây 
dựng lại niềm tin ở các cấp.” 

Ông Michael Ebertz, một nhà xã hội học người Đức phát biểu với hãng tin 
Công giáo KNA rằng, ông cũng tin những vụ bê bối và lạm dụng ở Limburg 
đã làm tăng số người rời khỏi đạo, mặc dù các Giám mục Đức đã có nhiều 
biện pháp xử lý công khai. 

Ông tiếp tục, những “tấm gương tích cực” do Đức Thánh Cha Phanxicô đưa 
ra cũng không thể ngăn chặn “sự thất vọng của người Công Giáo”. 

Dịch Ebola: Tổng thống Liberia kêu gọi ba ngày ăn chay và sám hối 

Tổng thống Liberia, Bà Ellen Johnson Sirleaf, đã kêu gọi đồng bào của mình 
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ăn chay ba ngày và cầu nguyện từ ngày 6-8/8/2014 để xin Chúa che chở 
trước đại dịch virus Ebola. 

Bà Tổng thống loan báo: "Tôi kêu gọi toàn quốc dân Liberia giữ ba ngày ăn 
chay và cầu nguyện để xin Thiên Chúa thương xót chúng ta, tha thứ cho tội 
lỗi chúng ta và săn sóc đất nước Liberia của chúng ta, vào lúc chúng ta đang 
theo đuổi cuộc đấu tranh chống virus sốt Ebola". Ba ngày này sẽ diễn ra 
"dưới sự bảo trợ của Hội đồng các Giáo Hội Liberia. 

Cố vấn tôn giáo của Bà Tổng Thống, mục sư Jervis Witherspoon, thành viên 
của LCC, đã chỉ ra rằng ba ngày này sẽ được kết thức bằng ba giờ cầu 
nguyện cho đất nước, được hướng dẫn bởi một nhóm các lãnh đạo tôn giáo 
bắt đầu  từ 3 giờ chiều ngày thứ Sáu 8/8, tại ngôi nhà thờ cổ Broad Street 
của Tin Lành Baptiste. Bà Tổng Thống thuộc Giáo Hội Tin Lành 
Méthodisme. 

Thông cáo nói rõ: trong buổi cầu nguyện được truyền hình trực tiếp này, họ 
sẽ cầu nguyện "cho việc tái lập thiêng liêng, luân lý và thể chất của đất 
nước, bao gồm bằng những lời cầu nguyện cho việc loại bỏ virus Ebola và 
các tai họa khác". 

Lời cầu nguyện của họ cũng hướng đến "các gia đình đang đau đớn vì đã 
mất đi những người thân yêu của mình", "những người đang bị cách ly kiểm 
dịch", cũng như cầu cho các nhân sự y tế và các thiện nguyện viên khác 
đang có nguy cơ đến mạng sống của mình để chiến đấu chống lại dịch virus 
này. 

Các vị lãnh đạo tôn giáo sẽ cầu nguyện "chống lại mọi hình thức phù thủy 
được dùng để làm lan truyền virus Ebola và để xin Thiên Chúa can thiệp nơi 
các nước trong vùng (Guinée, Sierra Leone và Liberia) đang chịu tác động 
bởi virus Ebola". 

Tòa Thánh chỉ thị cho người Công Giáo nên dặt dè hơn khi làm cử chỉ 
chúc bình an cho nhau 

Trong một hành động được Đức Thánh Cha Phanxicô chấp thuận, Hồng Y 
Antonio Canizares Llovera đã yêu cầu các giám mục soạn thảo các hướng 
dẫn chặt chẽ mới, để cho cử chỉ chúc bình an có thể được thực hiện một 
cách giản dị hơn thay vì hơi ‘quá đáng’ như: hôn hay vòng tay ôm tại nhiều 
nhà thờ. Tòa Thánh muốn các linh mục không rời khỏi bàn Thánh để chào 
mừng giáo dân và tránh chúc mừng hay chia buồn với họ trong lúc chúc 
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bình an, trong các Thánh Lễ hôn phối hay an táng. Quyết định này cũng 
được Đức Giáo Hoàng Danh Dự Benedict XVI hỗ trợ. Gần đây ngài cũng đã 
kêu gọi ‘phải thận trọng nhiều hơn trong cử chỉ này, nếu không sẽ có những 
điều quá đáng xẩy ra và gây nên sự chia trí trong cộng đoàn ngay trước khi 
rước lễ.” 

  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Mừng lễ Quan thày Giáo Xứ: Chân phước Teresa Calcutta 
Thứ tư 10/9/2014 @ 6:30 PM. Tiệc mừng ngay sau Thánh Lễ. 

Kính mời quý ông bà anh chị em đến tham dự Thánh Lễ trong tình hiệp nhất 
với giáo xứ để cùng tôn vinh Thiên Chúa và cảm tạ Ngài đã ban cho nhân 
loại một mẫu gương bác ái tuyệt vời là mẹ Teresa Calcutta. 

Lớp Huấn Luyện Thừa tác Viên Lời Chúa 

Địa điểm: Nhà thờ St. Frances Xavier Cabrini 

                 12687 California St., Yucaipa, CA 92399 

Thời gian: Thứ Sáu 19/9/2014 từ 6:45pm đến 8:45 pm 

                  Thứ Bẩy 20/9/2014 từ 9:00 am đến 12:00 pm 

Phụ trách hướng dẫn: LM Phạm Toàn và Anthony Đại Bùi 

Kính mời quý anh chị trong Ban Thừa Tác Viên Lời Chúa và những ai muốn 
học hỏi về Phụng Vụ tham dự lớp huấn luyện. 

Liên hệ: Hồ Tuấn Anh 714-837-0398    

Ngày Picnic Mừng Bổn Mạng CĐ ĐMLV Winchester   

Ngày: CN 7/9/2014 

Địa điểm: Lake Skinner Park 

37701 Warren Road, Winchester, Ca 92596. 

Chương trình: 

11:00 am: CĐ quy tụ 

12:00 pm: cơm trưa 

2:00 pm: Kiệu cung nghinh Đức Mẹ La Vang & Thánh lễ 

3:30 pm: trò chơi/ giới trẻ phụ trách 
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5:00 pm: cơm chiều 

7:00 pm: dọn dẹp, vệ sinh, thu lều trại 

7:30 pm: giải tán 

Một ngày sống giữa thiên nhiên, gặp mặt thân hữu, vui chơi, ca hát, đặc biệt 
có sân chơi nước cho các em thiếu nhi. 

Trân trọng kính mời quý cụ, quý ông bà, quý anh chị em, các cháu thiếu nhi 
thuộc CĐ ĐMLV, quý bạn bè thân hữu, quý đồng hương tham dự ngày 
mừng Bổn Mạng Cộng Đoàn cũng là ngày sinh nhật thứ 7 của Cộng Đoàn 
Đức Mẹ La Vang Winchester.  

Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV trân trọng kính mời.  

Lớp Giáo Lý & Việt Ngữ 2014-2015 

Khai giảng: 21/9/2014  

Nghi danh: 24/8/2014 

Liên hệ: thày Trí Mai @ 951.795.0120 

Lớp huấn luyện các em Giúp Lễ 

Thứ bẩy ngày 27/9/2014 @ 1:00 pm – 2:30 pm 

Liên hệ: Chris Phan @ 951.816.2889 

 

VƯỜN ADONG & EVA 
Chồng ơi! Bắt máy đi. Vợ sắp phải đi rồi ! 

Mỗi lần được bạn bè, họ hàng giới thiệu bạn gái, anh lại đây đẩy chối từ. 
Anh đã góa vợ 7 năm nay nhưng chưa bao giờ người ta thấy anh nói đến 
chuyện sẽ đi bước nữa. 
Dường như nỗi đau từ cái chết của vợ vẫn chưa thôi rỉ máu trong trái tim 
anh. Ngày vợ mất, anh như hóa điên. Anh tự đổ lỗi cho mình trước cái chết 
của chị và có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân. 
Vợ anh mất bởi một vụ tai nạn giao thông, khi anh vẫn đang mê mải say sưa 
bên bàn nhậu với bạn hữu. Anh không gây ra cái chết cho chị, đó là một tai 
nạn mà không ai ngờ tới nhưng anh không bao giờ có thể chấp nhận được 
việc mình đã không có mặt bên vợ trong những phút cuối cùng của cuộc đời 
chị, khi mà chị cần anh nhất. Anh vẫn còn nhớ như in cái đêm định mệnh ấy. 
7 năm qua, chưa một đêm nào anh ngủ ngon giấc. Cứ nhắm mắt lại là 
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từng chi tiết lại hiện lên trong đầu anh, rõ mồn một. Anh như thể đã sống lại 
đêm đó, rất nhiều lần, nhưng anh chẳng thể làm gì để thay đổi mọi việc, anh 
không thể làm vợ mình sống lại. Mỗi ngày qua đi là một ngày lương tâm anh 
bị dằn vặt, cắn rứt. Anh mắc kẹt trong nỗi đau của quá khứ mà không sao 
thoát ra được. 
Người chồng mắc kẹt trong quá khứ 
Thỉnh thoảng anh lại lấy ảnh chị ra ngắm nhìn, anh ngắm chị nhiều tới nỗi 
bức ảnh bạc cả màu. Trong ảnh, chị vẫn cười thật tươi, thật hiền từ. Rồi anh 
lại tự hỏi: "Ở trên trời, chị vui hay buồn? Chị có tha thứ cho anh không?" 
Nhưng anh thì không thể tha thứ cho mình. Từ ngày chị mất, anh không hề 
thay đổi bất cứ một vật dụng gì trong nhà, bởi mỗi đồ vật đều nhắc anh nhớ 
tới chị, như thể chị vẫn còn đâu đây. Và như thế, những ngày hạnh phúc của 
anh chị dường như vẫn còn rất mới. 
Anh cứ tự ru ngủ mình trong một quá khứ mơ hồ để níu kéo hình bóng của 
chị. Chị là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau từ thời còn ngồi trên ghế 
phổ thông. Tình yêu của họ đã trải qua đủ mọi cung bậc của cảm xúc, cả 
ngọt ngào lẫn đắng cay. Chị đã chờ đợi anh đến khi anh tốt nghiệp Đại học, 
có việc làm ổn định rồi mới tiến tới hôn nhân. Dù tình yêu đã trải qua rất 
nhiều thử thách, những tưởng rằng đã đến lúc chín muồi, nhưng hôn nhân lại 
là một chuyện hoàn toàn khác. 
Những ngày đầu mới cưới, cũng như bao đôi uyên ương trẻ khác, đời sống 
của đôi vợ chồng trẻ rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng rồi, như một câu nói 
hài hước nhưng đầy triết lý: "Tình yêu là ánh sao trên trời, còn hôn nhân là 
cái hố mà khi mải ngắm sao người ta sa chân vào", cuộc sống lứa đôi bắt 
đầu nảy sinh bao điều phiền nhiễu, rắc rối. 
Hồi ấy, dù mới ra trường nhưng anh đã có một công việc khá tốt với mức 
lương mà nhiều người phải mơ ước. Anh thừa sức để lo cho gia đình một 
cuộc sống sung túc, đủ đầy. Bởi vậy mà anh đề nghị chị bỏ công việc kế 
toán với mức lương bèo bọt để ở nhà nghỉ ngơi, có nhiều thời gian chăm sóc 
cho gia đình. Vợ anh vốn là người xã giao, chị không muốn nghỉ việc, 
nhưng để chiều lòng chồng, chị vẫn gật đầu đồng ý. 
Bốn bức tường và công việc nội trợ ngày nào cũng như ngày nào nhanh 
chóng khiến chị thấy nhàm chán. Cả ngày, chị chẳng có thú vui gì khác 
ngoài việc ngóng chồng về. Anh trở thành mối quan tâm duy nhất của chị. 
Nhưng chị lại không phải mối quan tâm duy nhất của anh. Ngoài vợ ra, anh 
còn bao nhiêu chuyện khác phải lo nghĩ. Anh còn công việc, còn sự nghiệp, 
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còn bước đường thăng tiến. Anh không thể lúc nào cũng về nhà đúng giờ và 
không tỏ ra mỏi mệt. Anh không thể tối nào cũng ăn những bữa cơm chị 
nấu. Anh còn phải giao lưu, nhậu nhẹt với bạn bè, tiếp khách với cấp trên… 
Nhưng vợ anh thì không thể thông cảm điều ấy. Chị yêu và lo lắng cho anh 
rất nhiều. Chị sợ rằng anh uống rồi say xỉn, tự đi xe sẽ rất nguy hiểm. Chị sợ 
rượu bia nhiều sẽ làm hại sức khỏe của anh. 
Bởi vậy mà mỗi khi anh về muộn, chị lại liên tục gọi điện hỏi han, nhắc nhở. 
Có nhiều lần, chị còn tới tận nơi anh đang uống rượu để chờ đưa anh về. Chị 
không ồn ào, chỉ nhẫn nại và kiên trì quan tâm anh, nhưng với anh, đó là cả 
một sự nhiễu nhương. Anh khó chịu vì sự chăm lo thái quá của vợ. Anh xấu 
hổ với bạn hữu khi được vợ đưa về. Những cuộc điện thoại của chị là sự 
quấy rối đối với anh. Anh cảm thấy mình mất tự do vì bị vợ "quản lý". Giữa 
hai vợ chồng bắt đầu nảy ra những cuộc cãi cọ. 
Anh chị cãi nhau ngày càng nhiều hơn. Chị giận dỗi, còn anh vẫn nhậu nhẹt 
như cũ. Dù biết rằng động cơ của vợ chỉ là tình yêu với mình, nhưng anh 
vẫn không thể gạt khỏi đầu những nỗi bực tức, khó chịu. Chán nản cảnh 
chồng vợ lạnh nhạt, anh càng đi nhiều hơn, mải miết hơn với những cuộc bia 
rượu. Anh biết rằng mỗi khi trở về, chờ đón anh sẽ là bộ mặt nhăn nhó và 
những lời nhiếc móc của vợ, dù rằng sau đó chị có chăm sóc anh chu đáo thế 
nào đi nữa, nhưng thái độ của chị vẫn luôn khiến anh cảm thấy nặng nề. 
Anh chỉ ước gì chị niềm nở chào đón anh, nói với anh những lời yêu thương 
ngọt ngào, dịu dàng và trừu mến với anh như trước đây, nhưng chị đã không 
làm thế. Chị đã không hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như anh đã không 
thấu hiểu cho chị. Khoảng cách giữa hai người cứ dần giãn ra trong khi tình 
yêu vẫn còn sâu đậm. Không ai cố gắng để nói với ai, họ chỉ âm thầm đau 
khổ. 
Nỗi ám ảnh không bao giờ nguôi 
Rồi vào cái đêm định mệnh ấy, anh ngồi nhậu với bạn như bao lần khác. 
Càng về khuya, cuộc rượu càng vào hồi rôm rả. Khi rượu đã ngà ngà, những 
người đàn ông nói đủ thứ trên trời, dưới bể, và chuyện gì cũng thật hấp dẫn, 
hay ho và có duyên cả, bởi vậy, dù đồng hồ đã điểm sang ngày hôm sau, 
nhưng vẫn chẳng ai muốn bỏ cuộc vui. 
Và cũng như bao lần khác, máy điện thoại của anh rung lên bần bật bởi 
những cuộc điện thoại của vợ. Anh biết, nếu nhấc máy lên, như bao lần 
khác, anh sẽ nghe ở đầu dây bên kia những lời thúc giục, ca cẩm đến sốt ruột 
của chị. Bởi vậy, anh nhăn nhó chuyển máy sang chế độ im lặng rồi nhanh 
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chóng đút lại chiếc điện thoại vào chỗ quen thuộc của nó trong túi quần. 
Anh vẫn say sưa nhậu tiếp với bạn, quyết không để những lời phàn nàn của 
vợ làm cuộc vui đứt quãng. Nhưng điện thoại không ngừng rung khiến cho 
anh cáu kỉnh, bực tức, lầm rầm chửi rủa, anh tắt máy. Thế là yên chuyện! 
Cuộc nhậu lại vào hồi say sưa, vui vẻ. 
Nhưng ở đầu dây bên kia, vợ anh đang cố gọi cho anh bằng chút sức lực 
cuối cùng. Đứng trước ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, trong 
đầu chị chỉ có hình bóng của anh. Ước nguyện của chị chỉ là được nhìn thấy 
anh trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, được nói với anh một lời 
yêu thương cuối. Nhưng anh đã không bắt máy. Đáp lại chị chỉ có những 
tiếng tút dài vô cảm đến vô tận. Chị đã không gặp được anh. Chị đã đối diện 
với cái chết bằng sự cô đơn đến cùng cực. Chị đã ra đi vĩnh viễn. 
Còn anh, sau cuộc nhậu trở về, anh đã say xỉn tới mức lăn ra ngủ khi vừa 
bước chân về tới nhà. Anh không còn đủ tỉnh táo để nhận ra sự vắng mặt của 
vợ. Nhưng giấc ngủ của anh nhanh chóng bị đánh thức bởi những tiếng gọi 
thất thanh của mẹ. Mẹ anh với vẻ mặt thất thần, đôi mắt sưng húp nhòa nước 
báo cho anh cái tin dữ: vợ anh đã mất vì một vụ tai nạn giao thông. Cái tin 
vợ chết như một gáo nước buốt giá dội thẳng vào anh, làm tan hết hơi rượu. 
Anh sực tỉnh, hoảng hốt lao đi tìm vợ. Nhưng khi anh đến thì đã quá muộn. 
Chị nằm đó, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân lạnh toát, sự sống đã rời bỏ chị, 
và anh tưởng rằng nó cũng đang rời bỏ anh. 
Người ta kể lại rằng chị bị một tay tài xế ngủ gật đâm phải khi một mình ra 
đường giữa đêm. Anh quặn lòng khi biết khi ấy chị đang đi tìm anh. Thứ 
cuối cùng của chị người ta đưa cho anh là chiếc điện thoại xây xát. Họ bảo 
rằng khi xe cấp cứu đến, chị vẫn còn khá tỉnh táo, chị giữ chặt điện thoại 
trong tay và liên tục gọi, gọi đến khi chị ngất lịm và rơi vào hôn mê. Anh 
run rẩy cầm chiếc điện thoại của vợ, thấy trong đó có 16 cuộc gọi đến máy 
của anh và một tin nhắn còn chưa kịp gửi. Chị đã viết, vẻn vẹn rằng: "Em 
xin lỗi vì tất cả. Yêu anh". 
Chỉ vài chữ ấy thôi nhưng là tất cả sức lực còn lại của chị, anh biết điều ấy. 
16 cuộc điện thoại của vợ, anh đã lạnh lùng không nghe một cuộc nào vì 
nghĩ rằng đó là chuyện nhảm nhí. Giờ đây, khi đứng trước di ảnh của chị, 
anh đau tới mức không thể rơi nổi nước mắt. Cả cuộc đời này, có lẽ anh sẽ 
chẳng bao giờ tha thứ được cho bản thân. 
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CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Duyên - Nghiệp... 
 
Thức chờ chủ nhà, trong lúc chuyện trò với bà chủ, anh cố hình dung người 
chồng. Là một nhà giáo, lại dạy Đại học, có lẽ là một người có vóc dáng bệ 
vệ, gương mặt mập mạp sung túc và tự mãn bởi những gì đạt được trong 
đời…Khi người đàn ông hiện ra nơi cánh cửa, mọi hình dung cuả anh tan 
biến, trước mặt anh là một người đàn ông vừa người, có vẻ hơi gầy, cao và 
gương mặt thì hiền hâu với nụ cười cởi mở. 
-Chào anh, đợi có lâu lắm không? 
-Không Thầy ạ. Tôi cũng vừa đến thôi. 
Bỏ cái cặp da cũ lên chiếc ghế, chủ nhà quay qua người vợ: 
-Em làm nước uống nhé, anh không bận gì chứ? 
-Vâng, 
-Có lẽ chúng ta nên anh em cho tiện, tôi sáu mươi, vừa xong thủ tục hưu, 
còn anh? 
Thức vui vì sự cởi mở thân tình của chủ nhà: 
-Vậy là tôi thua anh ba tuổi. 
Anh đã xem nhà, giá cả cũng đã thỏa thuận. Nhưng cả hai lần đều không gặp 
ông Trung, chủ nhà thực sự. Việc chủ nhà yêu cầu gặp và nói chuyện với 
anh trước khi bán làm anh cứ băn khoăn không biết có gì đó khuất tất về 
quyền sở hữu hay là một mắc mướu gì đó về thủ tục… 
Ngồi vào bàn, Thức xoay nhẹ ly nước, im lặng nhìn ông Trung như chờ đợi. 
Ngồi nhích vào cho bà vợ cùng ngồi, ông Trung nói : 
-Hôm xem nhà, anh có thấy căn phòng nhỏ nằm phía cuối hàng cau không? 
Thức có nhớ mang máng, căn phòng nhỏ nằm cuối khoảng đất chừng bốn 
mét bên hông nhà, nhờ khoảng đất này mà căn nhà thêm giá trị, anh cho căn 
phòng có lẽ là nhà kho hay bỏ trống nên không yêu cầu xem bên trong, giờ 
ông Trung nhắc đến làm anh hơi bở ngỡ. 
 
-Có anh, nhưng thế nào ạ? 
-Diện tích nó là 4mx3m, mấy năm nay tôi cho hai cha con một người bạn ở, 
bây giờ bán nhà, không biết họ sẽ thế nào?! 
Thức hơi ngập ngừng: 
-Ông ấy không cùng ông lên Di Linh sao? 
-Bạn tôi thì có thể nhưng cháu nhỏ đang đi học nên khó. Vì thế tôi không 
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biết anh có sẵn lòng giúp cho đến hết năm học này không, từ đây đến đó còn 
khá lâu?! 
Thức hơi ngập ngừng: 
-Nhà tôi cũng chỉ ba người, hai vợ chồng và đứa con gái vừa mới đi làm, 
cháu đầu lập gia đình, vợ chồng cùng đi dạy ở Nha Trang…Nhưng tôi cũng 
bàn lại với nhà tôi rồi sẽ báo lại với anh. Anh ấy làm gì hả anh? 
-Anh ta bị mù, ăn xin quanh Sài gòn với cô con gái. 
Thức ồ lên một tiếng nhỏ, thoáng chút ngỡ ngàng. Một người mù, ăn xin, lại 
là “bạn” của một thầy dạy Đại học! 
oOo 
Ông Trung làm thủ tục chuyển nhựơng và giao nhà thật nhanh chóng, có lẽ 
do ông khỏi phải mua nhà ở Di Linh, cùng với sự nôn nóng của bà vợ, họ 
muốn lên trên ấy càng sớm càng tốt.…Song thân của bà ấy đang phải sống 
những ngày già cả với nỗi buồn quạnh vắng từ ngày cậu con trai đột ngột từ 
trần ở tuổi ba mươi chín. Không vợ con. Hai tháng nay phải nhờ người cô 
cũng đã luống tuổi chăm nom. 
Vợ Thức không khó khăn gì với yêu cầu cho “người ăn xin” và cô con gái 
lưu lại một thời gian trong nhà. Nhưng hơi tò mò về “người bạn” của ông 
Trung và tình cảm của họ với nhau thế nào! 
Chiếc xe mướn chất đồ đạc lên xong thì cũng đã chín giờ tối, phần nhiều 
những đồ đạc gia dụng để lại cho chủ mới, chỉ mang đi những gì cần thiết, 
thế mà cũng gần một chiếc xe tải trung. Phải dành một góc xe cho chú chó 
giống Phú Quốc, không biết sáng mai khi lên xe chú có chịu nằm yên 
không, hai ngày nay chú đã không chịu ăn, cứ nằm nơi cửa phòng ngủ của 
ông bà mà rên ư ử! Bà Trung tuy nôn nóng nhưng không muốn chạy đêm. 
Tài xế cho xe nép sát vào cổng nhà rồi đóng cửa cabin nằm ngủ, bà cũng lên 
phòng mình, khi đi ngang qua hai người, bà nhìn ông Trung với đôi mắt đỏ 
hoe ! 
Còn lại hai người. Phòng khách giờ trống trải hẳn đi vì thiếu những cuốn 
sách trên giá, những bức tranh trên tường…Chiếc bàn và bộ sa lon vẫn còn 
nguyên nhưng mất đi mấy tấm hình của các đứa con ông Trung chụp hồi 
nhỏ và tấm hình lớn ông Trung chụp cùng các thầy cô hồi dạy ở Đại Học Đà 
Lạt. 
Thức cười vu vơ khi nghĩ: Một vài bức ảnh, vài cuốn sách, đôi khi lại là cái 
gì đó làm nên không gian và sự sống một căn nhà. Anh lại liên tưởng đến 
đôi mắt đỏ hoe của bà chủ nhà, lúc này chắc đang nhìn căn phòng thân quen 
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với bao hoài niệm… 
Ông Trung đứng lên, đến bên chiếc bàn nhỏ kê sát tường, cầm chai rượu đưa 
ngang tầm mắt, nhìn Thức cười: 
-Chúng ta làm vài ly chứ? Hai mươi mốt năm ở nhà tập thể, hai chúng tôi 
dành dụm lắm mới tạo dựng được cái nhà này gọi là cơ ngơi…Giờ xa nó 
cũng buồn ! 
Thức ái ngại đứng lên: 
-Nên lắm, nhưng anh để tôi đi kiếm chút gì đưa cay. 
-Nhà tôi có mấy con mực…Nhờ bà ấy bật lò nướng chút là xong. 
-Thôi, khỏi phiền cô. Với Sài gòn thì giờ này còn sớm mà anh. 
Thức đứng dậy, dắt xe ra ngõ. Khi tiếng máy xe nhỏ dần, ông Trung lên 
phòng ngủ, vợ ông ngồi dậy, ông đến bên bà ôm lấy đôi vai, nhìn lên trần 
nhà nói thật nhỏ: 
-Anh nhớ hồi mua được đám đất này, anh mừng đến độ gặp ai cũng khoe, 
viễn cảnh thoát được nhà tập thể như rất gần, vậy mà mười hai năm ki cóp 
nó mới thành hiện thực! Hôm dọn nhà mới là sinh nhật lần thứ bốn mươi hai 
của em. Ôi, đúng là một sinh nhật tưng bừng… Tưởng sẽ sống những ngày 
an nhàn sau hưu trì, ai dè… 
-Em có buồn nhưng không tiếc đâu anh, lên cùng bố mẹ cũng vui mà. Dù 
sao, nơi ấy cũng đã cho em những tháng ngày thơ ấu và thanh xuân thật 
tuyệt diệu…Anh không nhớ những khóm dã quỳ và hai cây trạng nguyên ở 
cổng nhà sao? 
-Có, anh xin lỗi em, Nụ hôn đầu tiên của chúng ta cũng nơi ấy, khóm trạng 
nguyên tuyệt vời ! 
Anh lại ôm chị, lâu lắm rồi, cả hai tìm môi nhau, họ hôn nhau vụng về, nồng 
nàn… như thủa ban đầu, ở tuổi sáu mươi…và như thế cho đến khi nghe 
tiếng xe máy vào ngõ. 
oOo 
Thức vào nhà, như đã là chủ nhà chính thức, anh trải ra bàn nào thịt gà, sò 
và thịt dê nướng… 
Ông Trung vụng về mở chai rượu, loại Rhemy Martin bình thường, rót đầy 
hai chiếc cốc trà: 
-Nào, chúc mừng cho cả hai nhé. 
Thức cụng thật kêu, có lẽ về khoản nhậu thì anh hơn hẳn chủ nhà, anh nhận 
thấy thế khi thấy ông Trung loay hoay với cái nút chai. Rồ 
i cạn ly rượu trong khi ông Trung chỉ nhấp một ngụm quá nửa cốc! 
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-Cái khoản này thì anh cứ tùy nhé, coi bộ anh không “chuyên nghiệp” rồi. 
-Ừ, mình ngồi nhấp với anh em thì khá bền nhưng uống thì chỉ vài ly! Nếu 
hôm nay uống không hết, vài hôm bạn tôi về, chú Thức nhâm nhi cùng anh 
ấy nhé. Anh ấy tên Khả. 
-Tiện anh Trung nhắc đến người bạn, tôi hỏi một chút, vì sao mà anh quen 
và đưa anh ấy về ở cùng? 
Ông Trung nâng ly rượu, nhấp môi, ông đã ngồi cùng Khả nhiều lần, thường 
thì từ tối đến nửa đêm…Những mẩu chuyện đời Khả đan xen những bản 
nhạc mà Khả cất lên tùy hứng…Giọng Khả ấm, trầm, khi lên cao thì tha 
thiết nồng nàn, pha chút ray rứt, bâng khuâng…Ông Trung ngồi nghe mà 
tâm hồn xao xuyến với những tang thương trong đời Khả… 
-Khả cùng tuổi với tôi. Nhưng cuộc đời anh ta thì gian nan lắm! Trước đây, 
đang đi học thì bị đôn quân, anh cưới vợ sau khi đăng lính, trong một lần về 
phép, cô bạn học ngày nào đùa cợt vô tư cùng nhau, nay bỗng duyên dáng 
hẳn ra trong mắt anh, đôi nhũ hoa ngày ấy ép sát sau chiếc áo dài trắng 
muốt, nay nhô lên gợi cảm sau làn áo xoa màu huyết, đôi cánh tay tròn lẫn 
với hai bàn tay mum múp đan vào nhau… nhất là đôi mắt nhìn anh vừa lạ 
lẫm vừa trìu mến! Anh biết những ngày tháng trong quân ngũ đã giúp anh 
trưởng thành. Những ngày chủ nhật ở quân trường, lang thang cùng các bạn 
ở Nha Trang, sau những tảng đá, những vùng cát trắng mịn ở Đồng Đế…đã 
biến anh thành đàn ông… 
Anh đã cùng cô bạn học cho nhau hết những nồng nàn rạo rực và hoan 
lạc…và rồi đám cưới vội vã đơn sơ diễn ra, như bao đám cưới trong thời 
chiến. 
Năm 75, vào những ngày giao tranh cuối cùng, cả nhà anh chết khi cùng 
nhau chen chúc trong hầm vì một trái pháo, vợ anh sống sót bởi ở cùng bên 
ngoại, lúc này cô ấy đang mang thai. Anh trở về, trơ trọi với nỗi lòng xót xa 
tuyệt vọng, bàng hoàng, không muốn tin đó là sự thật! Khi nỗi đau tạm lắng 
xuống, anh tự an ủi mình là từ nay thoát được cảnh lính tráng xa nhà, luôn 
cận kề cái chết. 
Anh về ở với vợ bên nhà ngoại, chưa bao ngày thì được gọi đi trình diện học 
tập. Chỉ cấp bậc Trung sĩ mà anh cải tạo gần hai năm tận Tuy Hòa. Thời 
gian này chị vợ sinh một cháu trai, nỗi mừng chưa nguôi thì đứa con chết 
khi tròn tuổi vì bị sốt xuất huyết. Nghe tin, anh khóc lóc vật vã, ý tưởng 
quyên sinh chập chờn trong đầu anh nhưng rồi anh nghĩ đến người vợ, cũng 
đang đau khổ, cô đơn nơi quê nhà… 
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Dường như định mệnh muốn anh phải sống để cợt đùa thêm cho trọn trò 
nghiệt ngã! Một buổi sáng anh được nghỉ đi lao động, đang nằm trên chiếc 
sạp nứa, được gọi lên Ban Quản Giáo, họ cho biết đã mãn hạn học tập, trả về 
địa phương. Anh mừng rỡ, hét lên như một gã điên. 
 
Khả trở về. Hạnh phúc bên người vợ chưa bao lâu thì chị ấy nhuốm bệnh, da 
mặt ngày càng tái xanh, mệt mỏi…những lần khám bệnh ở trạm xá với 
những viên thuốc nam không giúp gì cho chị… Cuối cùng, chị bỏ anh ra đi 
sau hai ngày đau đớn vật vã, những hạch bằng những viên bi mọc quanh cổ 
chị, những lời cuối cùng chỉ là những tiếng ú ớ không rõ ràng, chỉ cái bóp 
tay anh là có ý nghĩa! Chị mất vì chứng ung thư đường huyết! 
Anh như tê liệt hết cảm xúc, ngồi bên mộ vợ như một tấm bia bất động mấy 
ngày… 
Đám tang xong, anh đau liệt gần một tháng. Khi trở dậy thì đôi mắt mờ dần 
rồi mù hẳn! 
Anh xem, bấy nhiêu khốn khổ đổ lên một con người, tai ương này chưa 
nguôi thì họa khác ập đến, dồn dập…nếu là tôi, chắc tôi không sống nổi! 
Không biết làm gì mưu sinh trong những ngày tháng sắp tới với đôi mắt mù 
lòa, cũng không còn gì níu kéo nơi quê hương đắng xót…Khả đi xin ăn nơi 
này qua nơi khác với cây đàn Guitar, nó là kỷ vật còn lại của thời trai tráng 
vô tư…rồi trôi dạt tận Sài gòn. 
Khổ đau đến với anh ấy quá nhiều, nhiều đến độ anh trở nên trầm tư, u 
uất…Nhiều lúc tôi thở dài, tỏ ra xót xa cho những gì mà anh từng phải gánh 
chịu, anh chỉ nói một câu, trong tiếng thở dài: 
-Mọi sự theo duyên mà đến, mọi sự theo duyên mà đi… 
Bốn năm trước, một người phụ nữ, ngồi nghe anh hát suốt ngày với đứa bé 
gái. Tối đến, khi anh quờ quạng chiếc gậy đi về hàng hiên một ngôi nhà lớn 
mà lâu nay Khả nương nhờ, chị theo anh rồi dịu dàng trải cho anh tấm chiếu. 
Những lời đổi trao ít ỏi cho anh biết chị cũng thất cơ trở thành vô gia cư… 
Chị trải một chiếc chiếu khác bên cạnh anh, nằm với cháu bé. Không có gì 
đáng để mất mát mà đề phòng…anh ngủ đến sáng. Tiếng khóc nức nở của 
cháu bé làm anh thức dậy, người phụ nữ không còn, chỉ có cháu bé và một 
túi xách! Mắt không thấy nên anh không biết làm gì hơn là vỗ về cháu, luôn 
miệng nói; “mẹ sắp về con ạ, mẹ đi mua đồ ăn sáng cho con thôi mà…” 
Bà bán xôi đem xôi đến cho anh như mọi sáng, nghe chuyện, bà gói cho 
cháu một gói, nói với anh với giọng nghi ngại: 
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-Kiểu này là đem con bỏ chợ rồi, coi trong túi xách là biết liền, 
Một vài người tò mò ghé lại. Chiếc túi khá đẹp. Hai bộ áo quần nguyên vẹn 
với một chiếc đầm màu trắng tinh, vài cái áo cũ…Bên một ngăn kéo, bà bán 
xôi lôi ra một cái ví nhỏ, hai tấm hình; một chụp toàn thân cháu, vào lúc 
chừng bốn tuổi với chiếc đầm, một tấm chụp người đàn bà với người đàn 
ông, cả hai còn rất trẻ, tay bồng cháu bé đứng trước một căn nhà lá, sau lưng 
là một con kênh um tùm chuối và cây mỳ. Hai trăm năm chục ngàn kèm 
theo, ngoài ra không có gì nữa ! 
 
-Chắc là anh ấy phải nhận cháu bé? 
-Anh nhận. Anh nhận và xem đó là một diễm phúc trời ban… Hai cha con 
trở thành hành khách quen thuộc trên các tuyến xe buýt: Bến Thành, Gò 
Vấp, Bình Triệu, Tân Bình…Đôi mắt mờ đục của anh và đôi mắt tròn ngơ 
ngác của cháu làm xúc động nhiều tấm lòng… 
Hai năm sau, nghĩ đến tương lai cháu bé, muốn cho cháu được đi học, anh 
đến phường này xin làm khai sinh cho cháu. Hôm đó, vợ chồng tôi cũng có 
mặt để lo thủ tục nhận hưu tại địa phương cho nhà tôi. Nhân viên hộ tịch chỉ 
chấp nhận làm khai sinh khi có hộ khẩu hoặc ít ra là tạm trú, mà tạm trú thì 
phải có địa chỉ…Đôi mắt của bé gái và vẻ mặt thất vọng của Khả làm nhà 
tôi không thể làm ngơ. Cô ấy quyết định bảo lãnh hai cha con. 
Chuyện đã mấy năm nay rồi, giờ anh ấy đang về ngoài miền Trung làm giỗ 
cho gia đình và vợ con… 
Chiếc đồng hồ cổ lỗ trên tường thong thả buông tiếng. Đêm đã 
khuya…Trong căn phòng im ắng, ngập tràn niềm thương cảm hoang mang, 
trong lòng hai người đàn ông dấy lên niềm xao xuyến băn khoăn cho thân 
phận con người, giữa cõi đời mong manh… 
 oOo 
Cậu Quý, con trai út, là niềm vui của gia đình, là hạnh phúc của Bố mẹ vợ 
ông Trung. Trong gia đình bốn gái một trai. Ba người con khác đều yên ấm 
ở nước ngoài. Từ nhỏ, cậu hiền lành chăm chỉ, thích thẩn thơ trong vườn 
chè, đi câu cá…Nhưng từ ngày vào Sài gòn học Đại học, ban đầu còn ở nhà 
chị, sau dọn vào Ký Túc Xá, rồi nghe đâu mướn phòng riêng để ở cùng ai 
đó…Những năm về sau thì biệt tăm không ai biết cậu ở đâu! 
Cả gia đình, nhất là hai ông bà già, sống trong lo âu và tuyệt vọng. Ông 
Trung tìm khắp các khu nhà trọ vẫn không có chút tin tức gì… 
Mãi nhiều năm sau, một hôm, cậu đột ngột trở về làm ông bà mừng đến ngạt 
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thở! Cũng ít nói, nhưng ngày xưa thì vui vẻ hồn nhiên, nay trong cái im lìm 
như chất chứa đều gì đắng cay, ray rứt. 
Bà mẹ có gợi ý với cậu lập gia đình, sau khi cậu về nhà độ một năm, nhưng 
cậu lắc đầu. Thấy mẹ buồn rầu, cậu nói nho nhỏ: 
- Con không làm chồng được mẹ ạ ! 
Từ đó đến nay, bà không hề nhắc lại lần nào nhưng trong lòng, bà mong 
muốn một đứa cháu nội biết là bao! 
Hai ngày bận rộn với việc thu xếp đồ đạc, hôm nay, bà Trung đi thăm mấy 
người bạn cũ. Ông Trung vào phòng của cậu em xem qua, tiện thể sắp xếp 
lại để có chỗ đưa số sách của ông vào. Kệ sách của cậu kê kín một khoảng 
tường, phần nhiều là sách giáo khoa của những năm học trung học, xếp ngay 
ngắn ở những ngăn dưới. Nơi ngăn gần bản, ông Trung ngạc nhiên nhìn 
những cuốn sách viết về Phật Giáo, phần nhiều còn mới, chứng tỏ mua từ 
sau khi cậu trở về. 
Cuốn kinh Bát Nhã với khổ nhỏ màu vàng, giấy láng thật đẹp, xuất bản ở Ấn 
quán Trúc Lâm, Paris, Chữ Việt và chữ Phạn, nằm trên bàn. Ông Trung lật 
xem, trang trong có hàng chữ ghi bằng bút bi: 
“ Con ạ, Duyên- Nghiệp trùng trùng, chớ băn khoăn. Quá khứ thì đã 
qua…đừng vọng tưởng sinh phiền lụy. Con và vợ, con của con, chưa đủ 
duyên nên ly tán, khi đủ duyên ắt sẽ hợp. Nay con về phụng dưỡng cha mẹ 
là việc nên làm…” 
Ở dưới có hai chữ : “Giác Viên.” 
Cuốn kinh sách và dòng chữ ghi như những lời khuyên dạy, làm dậy lên 
trong ông sự tò mò, ngạc nhiên. 
Trong một ngăn khác, gồm nhiều xấp giấy rời, có cuốn sổ bằng giấy thường, 
đã vàng ố, ông Trung lật xem, đó là cuốn nhật ký. Xem ngày tháng, ông thấy 
được ghi vào thời gian Cậu ấy còn học Đại Học… 
 oOo  
Ông Trung miệt mài suốt buổi với cuốn nhật ký. Khi vợ ông vào thì đã quá 
trưa. Ông đứng dậy dụi mắt… trên tay cầm mấy tấm ảnh đã cũ. Ông nói với 
bà Trung, sắc mặt nghiêm nghị: 
-Em ạ, thời gian chúng ta không biết gì về cậu ấy có thể nói gọn lại như thế 
này: Khoảng gần cuối năm thứ tư thì cậu yêu rồi có thai với một sinh viên. 
Hai người về sống ở Tây Ninh. Cả hai bên đều không nói với cha mẹ, gom 
hết những gì có thể bán được, họ làm một cái lều bằng lá, rồi đứa con gái 
chào đời…Hằng ngày, cậu ấy chạy xe ôm kiếm sống. Họ đã sống cùng nhau 
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trong hạnh phúc… 
Chừng bốn năm sau, cậu ấy bị một cơn bệnh nặng, chuẩn đoán viêm ruột 
thừa, bệnh viện phẩu thuật vụng về, bị nhiễm trùng, phải phẩu thuật nhiều 
lần…Sau khi hồi phục một thời gian…Cậu đau khổ vì thấy mình không thể 
làm công việc của người chồng, cậu ấy không còn là một người đàn ông 
theo đúng nghĩa của nó! 
Một hôm chạy xe ôm trở về, cậu không thấy vợ và đứa con gái ba tuổi. Nơi 
tờ giấy lịch đặt trên bàn, nghệch ngoạc mấy dòng ngắn ngủi, cô ấy nói là về 
với cha mẹ ở Kom Tum. 
Cậu buồn và thất vọng, vào một ngôi chùa đâu đó gần biên giới 
Campuchia…Ở đó cho đến ngày về lại nhà. Cậu luôn nhớ con và ước ao 
được hôn nó một lần, đêm trước khi bị tai biến, cậu mơ thấy con, bàng 
hoàng ngồi dậy khóc rồi viết suốt …nước mắt ướt cả cuốn nhật ký! Em xem 
mấy tấm hình này, có tấm anh thấy quen lắm mà không nhớ đã nhìn được ở 
đâu … 
Bà cầm mấy tấm hình chăm chú…lát sau mới lắp bắp: 
-Giống tấm hình.. chỗ con gái… anh Khả… anh ạ. Đúng là bé ấy rồi ! Ôi em 
ơi, ôi cháu tôi! Chị tìm được con cho em đây Quý ơi! 
Ông Trung cũng vừa nhận ra, đưa tay lên môi ra hiệu cho bà đừng khóc lớn. 
Trong hình Cậu em gầy và đen…nhưng cô bé thì rất dễ thương, người mẹ 
cũng đẹp dù ăn mặc đơn sơ. 
-Anh gọi điện cho anh Khả đem cháu lên Di Linh đi, giờ này anh ấy chắc 
vào lại rồi, em hồi hộp quá. Ôi cháu gái tôi! Cha mẹ ơi, con ở bên cháu mấy 
năm nay mà nào biết đó là máu mủ của mình ! 
-Anh sẽ về đón, xin chuyển trường luôn. Vấn đề bây giờ là làm sao báo với 
ông bà Ngoại mà không bị sốc. Rất nguy hiểm đó em ạ! 
Bà Trung ôm lấy chồng khóc rấm rức: 
-Ôi cháu ơi, cô có biết đâu cơ sự này! 
Ông Trung cũng nghẹn ngào: 
-Giá mà trước khi mất, Cậu ấy ghé thăm chúng ta một lần thì đâu nên nỗi… 
Im lặng một lát, ông buồn rầu nhìn ra ngoài vườn qua khung cửa sổ, lẩm 
bẫm: 
-Ôi, duyên - nghiệp… Sao quá muộn màng! 
 
Trạch An-Trần Hữu Hội 
Sài Gòn, Tháng 5.2014 
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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 

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 

Phở Đà Lạt 
Vietnamese Cuisine 

39400 Murrieta Hot Spring Rd #107 
Murrieta, CA 92563. 
Tel: 951-600-5700 

Hours: Mon-Sun: 10:00am-9:00pm 

Hiệp Hội Thánh Lễ Đời Đời 
Mỗi hội viên sẽ được nhớ đến và cầu nguyện trong những Thánh Lễ  

hàng ngày và được thông phần công đức do các linh mục và tu huynh thuộc 
Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời đang phục vụ trên các cánh đồng truyền giáo. 

Hiệp hội Thánh Lễ Đời Đời có thể xin cho người thân còn sống  
hay đã qua đời. 

Liên hệ: Cha Nguyễn Văn Long SVD. Phone ( 951 )454 - 0529 
Email: nguyenvanlong59@yahoo.com 

EJ Belle Tiệm Tóc - Nail Day SPA. 
Cựu Giáo Sư thẩm mỷ (40+ năm kinh 

nghiệm). Nhận dạy bằng về tóc hoặc da, 
cung cấp mỷ phẩm,trị các loại mụn 

không để lại thẹo không cần uống thuốc, 
sơn môi giữ nguyên ngày, lip conditioner 
cho phái nam chống khô môi, thâm môi 

Liên lạc: Cô Đào: 714 675 3950 
www.ejbelle.com 

Land For Sale: 
Hesperia City. one half acre 
corner lot on paved road near 
Freeway 15 and Main Street off 
ramp.  Zoned 2-8 units per acre. 
Water and electrical @ street. 
Near new Walmart, new hotels, 
and shopping. Only 60k. 
Owner 714 675-3950.

Cha Trương Bửu Diệp: 
Nếu ai có thiện ý muốn xin ký thỉnh nguyện thơ cho cha Cha Trương Bửu 
Diệp được phong thánh xin liên lạc: Minh Bùi, điện thoại: 909-528-7823

GIÁO XỨ NGHÈO MIỀN BẮC VIỆTNAM 
Ước mong đón nhận hảo tâm của Quí Vị Ân Nhân, xin Thiên Chúa trả công bội hậu 
cho những tấm lòng vàng. Suốt 100 năm qua, Giáo Xứ ước mơ một mái ấm đơn sơ 

cho con cháu có nơi học hành. 
Lm. Quản Xứ: Jacintô VÕ THÀNH CHÂU, SVD: email: hyachau@gmail.com 

Giáo Xứ Trang Cảnh                                                L/L tại Mỹ: 
Nghi Xuân - Nghi Lộc - Nghệ An                              13552 Garden Grove Blvd. 
Xứ Nghèo Miền Bắc - Việt Nam                                Garden Grove, CA 92868 
Tel: 0903-877-053                                                  Tel: 714-226-6175, 714-750-0266
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

Chuyên Trị: Đau nhức, nội ngoại thương, tai nạn xe cộ, 
nghề nghiệp. 

29950 Hunter Rd, #101,  Murrieta, CA 92563 
Cell: (702)-376-3971 
Off: (951) 461-8377 

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 phòng khám. 

29798 Haun Rd. #203 
Menifee, CA 92586 

951-301-9188 

Redhawk Family Dentistry 
44274 George Cushman Court, 

Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. 
Cell:  951-303- 8695 

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 

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 

ASIAN Printing 
15101 Moran St., Westminster, CA 92683  
Tel: 714-891-0898 Fax 714-894-1862  

email: asianprinting@gmail.com  
Chuyên in Thiệp Cưới và  

mọi dịch vụ Ấn Loát

IVY Springs 
Medical Care 
Bách Nguyễn, MD 

Board Certified in Family Practice 
41680 Ivy St, #A        Tel 951-677-2227 
Murrieta, CA 92562 Cell 951-235-9528 

Nhận Sửa Các Loại Máy 
Vi Tính 

Laptop, thay màn hình 
Motherboard, D.C. Jacks  

Liên hệ 951-813-5362  

Blinds & Shutters 
100% basswood shutters 
2”&2.5” basswood blinds 

2”&2.5” fauxwood blinds vertical 
Free In-Home quote 

 Professional Installation 
Phone: 626-572-3787 

29350 BigHorn ct, Murrieta, CA 

ARER Dental 
Thanh Chuong & 

Nguyen Minh Chau DDS 
560 N. San jacinto St  

Hemet, CA 92543 
951-765-3174 

Skin Care by Kim: Chuyên trị da mụn, nám, cằn cỗi.  Đặc 
biệt lột da mặt rất có kết quả . Nhận xâm thẩm mỹ cho môi, mắt và 
chân mày . Trang điểm cô dâu, dạ hội. Ngoài ra còn có hướng dẫn 
trang điểm và dưỡng da cho từng cá nhân .  Xin liên lạc: Kim  

Tel  951-235-8103 
29760 Rancho California Rd #103, Temecula, CA 92591. 

DAN VO Nhận sửa xe 26955 Holly Grove Ct., Murietta, CA 
Certified Toyota Master Technician, Certified Toyota Hybrid 

Vehicle,Certified Master ASE 
Dùng phụ tùng thay thế như của Dealer. 

Tiền công bằng ½ giá của Dealer. Bảo đảm 1 năm 
Xin gọi phone làm hẹn: 951-445-9362

FULL REALTY – Service, Inc. 
Realtor DRE License # 01806276 

Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 

Website: www.chrisnrealestate.com

King Restaurant 
Bánh Mì & Phở 

31333 Temecula Parkway, Suite 130 
Temecula, CA 92583.  

Phone:  951-303- 8405 
 

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ 
 

Ai có nhu cầu xin liên hệ  
Cô Hương Nhi 

 
Tel. 951-305-1799 

LỜI NGUYỆN: Lạy Chúa, lạy Cha, Ngài là bậc Thánh ở cạnh 
Đấng Cứu Thế đầy quyền năng.  Nay con cầu khẩn Cha giúp con 
vượt qua khó khăn cấp thiết hiện nay.  Đọc những lời nguyện này 
9 lần/1 ngày. Đọc liên tục 9 ngày với lòng thành tâm sẽ được toại 
nguyện . Được việc hứa in lời nguyện này và tình Cha Trương 
Bửu Diệp.  Gia Đình Thuý Trần 

Smile Dental Care, Steven T. Nguyễn 
Cosmetic, Braces & Implants 

Office Hours: Mon-Tue, Fri: 9:00am-5:30pm 
Thu: 10am-6:30pm, Sat: 9am – 2pm 

25100 Hancock Ave. # 112 
Murrieta, CA 92562 
Tel 951-304-7881 

www.murrietasmiledental.com 
 


