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CN V TN A  
 

TIN MỪNG 

Mt 5, 13-16  

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các 
môn đệ rằng: "Các con là muối đất. 
Nếu muối đã lạt, người ta biết lấy gì 
mà ướp cho mặn lại? Muối đó không 
còn sử dụng vào việc chi nữa, chỉ còn 
ném ra ngoài cho người ta chà đạp 
lên nó. "Các con là sự sáng thế gian. 
Một thành phố xây dựng trên núi, 
không thể che giấu được. Và người ta 
cũng không thắp đèn rồi để dưới đáy 
thùng, nhưng đặt nó trên giá đèn, hầu 
soi sáng cho mọi người trong nhà. Sự 
sáng của các con cũng phải chiếu giãi 
ra trước mặt thiên hạ, để họ xem thấy 
những việc lành của các con mà ngợi 
khen Cha các con trên trời". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
MUỐI 
Lương Thực Hàng Ngày 
 
Mahatma Gandhi (1869-1948), vị thánh của những người Ấn giáo, đã đấu tranh 
giành lại độc lập và tự do cho Ấn Độ bằng đường lối ôn hòa bất bạo động, đã 
nói: “Nếu tôi đã hân hạnh gặp được một người nào là Kitô hữu chân thực, có lẽ 
tôi đã trở nên một người Kitô hữu ngay lập tức”. Nếu mẹ Têrêsa đã sống vào thời 
Gandhi, ông đã trông thấy mẹ ở thành phố Calcutta, và có lẽ ông đã trở thành 
một người Công giáo. Một vị thánh giống như Mẹ Têrêsa là một người có đời 
sống làm cho người khác phải tin vào Thiên Chúa. Chính mẹ Têrêsa đã sống và 
đã định nghĩa: “Kitô hữu là người trao ban chính bản thân mình”. 

Hôm nay trong bài Phúc âm, vai trò của người Kitô hữu trên trần thế được Chúa 
Giêsu định nghĩa bởi hai tiếng: Muối và Ánh sáng. “Các con là muối đất cho đời. 
Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại?... Các con là ánh sáng 
cho trần gian, một thành xây trên núi không tài nào giấu được”. 

Theo William Barclay, khi Chúa Giêsu nói: “Các con là muối cho đời”, Ngài đã 
sử dụng một lối diễn tả đặc biệt bằng cách ca ngợi sự vĩ đại nhất dành cho một 
con người. Đó là nhấn mạnh đến sự hữu ích và phẩm giá của một người. Thời 
xưa muối rất có giá trị. Người Hy Lạp coi muối như thần linh. Trong một câu 
ngạn ngữ bằng tiếng Latinh, người Lamã đã nói: “Nil utilius sole et sale” – 
“Không có gì hữu ích hơn là mặt trời và muối”. Trong thời Chúa Giêsu, muối 
được nối kết với ba đức tính cao quí của con người: sự thanh khiết, bảo trì, và 
khẩu vị. 

Người Lamã nghĩ rằng muối là vật thanh khiết vì nó đến từ sự thanh khiết nhất 
đó là mặt trời và biển cả. Do đó muối là của lễ đầu tiên được dâng cúng cho các 
thần, và khi kết thúc một ngày, những lễ vật của người Do Thái được dâng lên 
với muối. Nếu người Kitô hữu là muối, ắt hẳn phải là một gương mẫu của sự 
thanh khiết. 

Thời cổ xưa, muối là một phương tiện phổ thông nhất để giữ cho đồ ăn khỏi bị 
hư thối. Plutarch đã dùng một lối diễn tả lạ lùng khi nói rằng thịt là một xác chết. 
Xác chết đó sẽ thối, nếu để nó y như vậy. Nhưng muối bảo trì và giữ nó tươi. Do 
đó muối giống như một linh hồn mới được đưa vào trong một thân xác đã chết. 
Muối giữ cho thịt khỏi bị mục rữa. Nếu người Kitô hữu là muối, ắt hẳn phải có 
một ảnh hưởng chống lại những điều độc hại giống như vi trùng trong cuộc sống. 

Nhưng đặc tính vĩ đại và hiển nhiên nhất của muối là làm cho món ăn đậm đà và 
ngon miệng. Đồ ăn thiếu muối sẽ trở nên nhạt nhẽo. Giống như muối làm 



 3

cho lương thực trở nên ngon, người Kitô hữu cũng tạo nên khẩu vị thơm ngon 
cho cuộc đời. 

Thế nhưng điều trái ngược đã xảy ra trong lịch sử . Người ta đã đổ lỗi cho Kitô 
giáo đã làm mất hương vị của cuộc sống. Ngay sau khi hoàng đế Constantine trở 
lại đạo và biến Kitô giáo thành tôn giáo của đế quốc Lamã, đến thời hoàng đế 
Julian lên ngôi, ông lại muốn đưa các thần linh xưa kia trở lại, và phàn nàn rằng: 
“Các bạn có nhìn kỹ vào những người Kitô hữu này chưa? Con mắt lõm sâu, đôi 
má tái mét nhợt nhạt, bộ ngực xẹp lép; chúng ủ ê một cuộc sống vô hồn, chẳng 
ồn ào tham vọng: mặt trời chiếu rọi cho họ, nhưng họ không nhìn thấy; trái đất 
cống hiến đầy đủ cho họ, nhưng họ chẳng ước muốn gì; tất cả những điều mong 
muốn của họ là từ bỏ mọi sự và chấp nhận đau khổ cho đến chết”. 

Thực ra không phải vì Kitô giáo đã trở nên bi quan yếm thế, làm mất đi sự sinh 
động của cuộc đời, nhưng bởi hoàng đế Julian quá dính bén với cuộc sống trần 
thế vật chất này và đã trở nên sa đọa! 

Theo các nhà chú giải Thánh Kinh, người Do Thái dùng muối được lấy ra từ hai 
nguồn cung cấp. Một là từ các bờ biển sản xuất muối có chất lượng cao cho việc 
nấu nướng đồ ăn, gọi là muối biển. Người đầu bếp chỉ việc ném cục muối to vào 
nồi đồ ăn, rồi nếm thử, nếu đã vừa miệng thì lấy cục muối ra. Nó có thể được sử 
dụng vài lần, từ từ sẽ trở nên lạt, và giảm dần sự mặn mà. 

Nguồn cung cấp muối thứ hai đến từ Biển Chết – biển mặn nhất trên trái đất. 
Nhưng muối lấy từ Biển Chết có pha trộn nhiều khoáng chất hỗn hợp khác. Khi 
phần muối đã tan ra, nó không còn là cục muối nữa, mà chỉ là một cục khoáng 
chất vô dụng. Sau cùng chỉ ném ra ngoài đường “cho người ta chà đạp dưới 
chân”. 

SỐNG ĐẠO 
Cha mẹ hãy cho con tình thương 

Trong một lần dạy giáo lý hôn nhân tôi hỏi: Nếu như bạn phải tặng cho con cái 
điều quý giá nhất bạn sẽ chọn: dạy dỗ, làm gương, dành thời giờ ở bên con, miệt 
mài làm việc cho con tiền ăn học, vợ chồng yêu thương nhau thì các bạn sẽ chọn 
điều gì? 

Xem ra yếu tố nào cũng quan trọng và cần thiết nhưng có một yếu tố quan trọng 
hơn theo tôi đó là vợ chồng yêu thương nhau. 

Câu trả lời xem ra không thỏa mãn. Thế nhưng, thử hỏi nếu vợ chồng không 
thương yêu nhau thì mái nhà có giữ được không? Và nếu như vợ chồng không 
yêu thương nhau con cái sẽ ra sao? Mái nhà có là mái ấm hay là hỏa ngục trần 
gian? 
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Người ta thống kê số các tội phạm thanh thiếu niên hay những thanh thiếu niên 
hư hỏng đa phần là do cha mẹ chúng thiếu tình yêu thương nhau. Có thể họ đã ly 
dị nên con cái trả thù đời bằng việc lao vào các tệ nạn xã hội. Có thể do cha mẹ 
chúng hay bất hòa với nhau nên con cái không muốn ở nhà chỉ thích lêu lổng và 
phá phách. Có thể cha mẹ chúng thiếu hợp nhất nên con cái cũng mạnh đứa nào 
đứa nấy sống. 

Thực vậy, điều quý nhất mà cha mẹ có thể tặng cho con cái mình là tình yêu 
thương của gia đình. Cha mẹ yêu thương nhau. Con cái hòa hợp với nhau. Đó 
chính là một cái nôi hạnh phúc mà khi con người được sống trong cái nôi êm 
đềm ấy thì khó có thể hư hỏng được. Cha và mẹ cứ nên nhắn nhủ với con cái với 
sứ điệp rằng “mặc dù cha mẹ không phải là hoàn hảo, thỉnh thoảng cũng có cãi 
lẫy, giận hờn với nhau, nhưng ba mẹ lúc nào cũng ở bên cạnh nhau và bên cạnh 
các con”. Cha và mẹ sống yêu thương nhau thì con cái sẽ học được bài học tình 
yêu từ chính trong nôi gia đình. 

Các nhà xã hội học cho rằng trẻ em hôm nay đang sống trong một thế giới đầy 
bất an. Những nỗi lo sợ chồng chất từ gia đình đến xã hội là nguyên nhân gây 
nên những biến chứng trong cách cư xử của các em, bệnh trầm cảm và các rối 
loạn tinh thần. Một trong các mối lo sợ lớn nhất của các em ở lứa tuổi đi học là 
sợ cha mẹ chúng ly dị. Nhiều em thường xuyên phải nghe các tin đau lòng rằng 
cha mẹ của bạn mình trong lớp đang chia tay, hay thần tượng điện ảnh này của 
các em đang ra tòa xin ly dị, và các em cũng vô cùng hoang mang không biết 
chừng nào đến phiên cha mẹ mình sẽ chia ly. Nhiều em mắc phải sự lo âu thấp 
thỏm mỗi ngày, không biết chừng nào cái tin sét đánh này xảy đến cho cuộc đời 
của chúng nó. 

Đây cũng là điều gia đình thánh gia có thể vượt qua sóng gió khi họ yêu thương 
nhau. Họ bỏ qua những hồ nghi, những niềm vui riêng để gánh lấy trách nhiệm 
nuôi nấng Con Chúa Trời Chí Thánh. Các ngài luôn chứng minh cho mọi người 
rằng các ngài luôn sẵn sàng ở bên nhau và cùng dìu nhau đi qua những thăng 
trầm của dòng đời. Các ngài luôn lấy tình yêu của lòng nhân hậu bao dung để đối 
xử với nhau. Nhất là các ngài luôn ở bên nhau vì tin vào Chúa nên dám đón nhận 
nhau trong yêu thương hợp nhất. 

Lễ kính Mẹ dâng Con trong Đền Thánh cho ta một vài suy niệm: Hành vi dâng 
con vào đền thờ là hành vi thờ phượng để tạ ơn về ân ban Chúa ban là con cái 
được sinh ra. Dâng con vào đền thờ cũng xác định quyền và bổn phận giáo dục 
con cái của chúng ta. Chỉ có cha mẹ mới có quyền giáo dục con cái mình. Chỉ có 
cha mẹ mới có bổn phận giáo dục con cái của mình. Quyền và bổn phận vừa là 
vinh dự , vừa là trách nhiệm mà chúng ta phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa và xã 
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hội. 

Trước mặt xã hội cha mẹ phải lãnh lấy trách nhiệm nếu con cái hư hỏng trước 
tuổi thành niên. Trước mặt Thiên Chúa thì cha mẹ phải trả lẽ trước mặt Chúa 
trong chính lương tâm của mình suốt cuộc đời. 

Đứng trước một trách nhiệm lớn lao như vậy, đòi hỏi cha mẹ phải hy sinh để 
nuôi dậy con cái. Sự hy sinh đòi cha mẹ phải “một điều nhịn chín điều lành” để 
gìn giữ mái ấm gia đình ngập tràn yêu thương.  Sự hy sinh không chỉ dừng lại sự 
lam lũ kiếm tiền cho con cái mà còn hy sinh để cho con cái thấy tình thương của 
cha mẹ dành cho nhau và cho con cái. Có như vậy chúng ta mới mang lại sự phát 
triển tâm sinh lý nơi con trẻ một cách hoàn hảo. Và chắc chắn con cái sẽ biết ơn 
cha mẹ vì được sống trong một cái nôi đầy ắp yêu thương. 

Ước gì chúng ta luôn dành tình yêu cho gia đình chúng ta, cho vợ chồng, cho con 
cái. Trên hết mọi sự hãy lấy tình yêu mà đối xử với nhau để xây dựng mái ấm gia 
đình hạnh phúc và là chỗ dựa vững chắc cho con cái vào đời. 

Lm.Jos Tạ Duy Tuyền 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC Phanxicô: thật lố bịch khi đi theo Chúa Kitô mà lại khước từ Hội 
Thánh 

Trong thánh lễ sáng thứ năm 30/1/2014, ĐTC Phanxicô nói đến việc thuộc về 
Hội Thánh. Ngài nói rằng người Kitô hữu không chỉ đơn thuần đón nhận phép 
rửa tội, mà còn phải sống đời sống Kitô hữu. Người Kitô hữu là người phải thuộc 
về cộng đoàn của Thiên Chúa và là thành phần của Hội Thánh. 

ĐTC Phanxicô nói: “Không thể có chuyện Kitô hữu mà lại không thuộc về Hội 
Thánh. Đó là lý do tại sao Đức cố Giáo hoàng Phaolô VI nói rằng thật là lố bịch 
khi nói yêu mến ĐTC mà không yêu mến Hội Thánh, nghe lời ĐTC mà không 
nghe lời Hội Thánh…” 

Dựa vào bài đọc 1, ĐTC kêu gọi thính giả hãy noi gương vua Đavit, người đã 
vâng nghe ý Chúa ngay cả khi điều đó không đúng ý vua. Chìa khóa của thái độ 
vâng phục ấy chính là sự khiêm nhường. 

Trong bài giảng, ĐTC nói: “Khiêm nhường, trung thành và cầu nguyện là 3 dấu 
chỉ của một Kitô hữu thuộc về Hội Thánh” 

Toà Thánh phê bình Uỷ ban LHQ về các quyền trẻ em 

VATICAN - Toà Thánh ngạc nhiên về những nhận xét kết luận của Uỷ ban LHQ 
về các quyền trẻ em, được công bố hôm 5-2-2014 tại Genève, trong đó Uỷ ban 
mạnh mẽ cáo buộc Toà Thánh về vấn đề giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành 
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niên. Cơ quan này của LHQ quả quyết rằng Toà Thánh tiếp tục vi phạm Hiệp 
ước về các Quyền Trẻ em, đồng thời cũng phê bình Vatican về lập trường liên 
quan đến đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá thai. 
Trong bản những nhận xét kết thúc Uỷ ban về các Quyền Trẻ em đòi Toà Thánh 
phải cách chức ngay các giáo sĩ bị tố cáo lạm dụng tính dục trẻ em và giao nạp 
họ cho nhà chức trách dân sự. 
Uỷ ban gồm 18 chuyên gia cũng yêu cầu Toà Thánh phải mở văn khố, công bố 
các văn kiện tài liệu về những giáo sĩ bị cáo đã phạm tội lạm dụng tính dục và 
cho rằng cho đến nay Toà Thánh đã che đậy những tội ác này, khiến cho các thủ 
phạm tiếp tục phạm tội mà không bị trừng phạt. 
Trong buổi điều trần ngày 16-1-2014 tại Genève, Đại diện Toà Thánh cho biết 
vấn đề xử lý các giáo sĩ phạm tội về phương diện hình luật thuộc thẩm quyền của 
nhà chức trách tư pháp của mỗi quốc gia nơi đương sự cư ngụ hoặc là công dân, 
với sự cộng tác của giáo quyền địa phương. 

Trong thông cáo công bố sáng ngày 5-2-2014, Phòng Báo chí Toà Thánh cũng 
lấy làm tiếc vì Uỷ ban LHQ về các Quyền Trẻ em toan tính can thiệp vào giáo 
huấn của Giáo hội Công giáo về phẩm giá con người và trong việc thi hành tự do 
tôn giáo: 
"Vào cuối khoá họp thứ 65, Uỷ ban về các Quyền Trẻ em đã công bố những 
nhận xét kết thúc về việc cứu xét các phúc trình của Toà Thánh và 5 quốc gia đã 
ký kết Hiệp ước về các Quyền Trẻ em là Congo, Đức, Bồ Đào Nha, Liên bang 
Nga và Yemen. 
Theo những thủ tục dự kiến dành cho các nước ký Hiệp ước, Toà Thánh ghi 
nhận những nhận xét kết luận về các bản phúc trình của mình, các nhận xét đó sẽ 
được cứu xét và nghiên cứu kỹ lưỡng trong sự tôn trọng hoàn toàn Hiệp ước 
trong các lĩnh vực khác nhau được Uỷ ban trình bày, chiếu theo công pháp và 
thực hành quốc tế cũng như để ý đến cuộc thảo luận trao đổi với Uỷ ban ngày 
16-1 vừa qua. 
Tuy nhiên, Toà Thánh lấy làm tiếc vì thấy trong một số điểm của những quan sát 
kết thúc có một toan tính can thiệp vào giáo huấn của Giáo hội Công giáo về 
phẩm giá con người và trong việc thực thi tự do tôn giáo. Bản nhận xét của Uỷ 
ban đã phê bình giáo huấn Công giáo về đồng tính luyến ái, ngừa thai và phá 
thai. 
Toà Thánh tái khẳng định quyết tâm bênh vực và bảo vệ các quyền của trẻ em, 
phù hợp với các nguyên tắc được Hiệp ước về các Quyền Trẻ em thăng tiến, và 
theo các giá trị luân lý và tôn giáo của đạo lý Công giáo.” 

Các linh mục Việt Nam kêu gọi hủy bỏ án tử hình 

VRNs (05.02.2014) – Thừa Thiên Huế – Bản án tử hình đối với phạm nhân đã 
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từ lâu không diễn tả sự công tâm của pháp luật, mà mang nặng tính trả thù. Đặc 
biệt Giáo lý Công giáo, từ lâu, đã lên án hình thức kết án phi nhân này. Nhân dịp 
Việt Nam phải ra điều trần trước Hội đồng nhân quyền LHQ (UPR), mỗi 4 năm 
một lần, Nhóm linh mục Nguyễn Kim Điền và các linh mục Công giáo khác đã 
đồng ký tên kêu gọi Quốc hội hủy bỏ án tử hình. 
 
Kính gởi  
- Quý Cơ quan hữu trách Việt Nam. 
Đồng kính gởi  
- Quý Đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước. 
- Quý Anh Chị Em Tín hữu Công giáo. 
- Quý Cơ quan Nhân quyền Quốc tế 

          1- Nhận định 

          - Kể từ sau năm 1975, Việt Nam là một trong số những quốc gia thi hành 
án tử hình nhiều nhất thế giới, vừa đối với các tù nhân hình sự, vừa đối với các tù 
binh chiến tranh (thuộc chính quyền Việt Nam Cộng Hòa), vừa đối với các tù 
nhân lương tâm. Có rất nhiều chứng từ lẫn tài liệu về vấn đề này. Và không thiếu 
những trường hợp chết oan vô tội. Gần đây lại có một loạt án tử hình được tuyên 
liên quan đến tham nhũng, cướp của, buôn ma túy, gây xôn xao cho toàn xã hội. 

          - Việt Nam đang theo chế độ duy vật vô thần, độc tài toàn trị, không tam 
quyền phân lập, hệ thống tư pháp bị đảng Cộng sản kiểm soát hoàn toàn, lại có 
nạn công an điều tra lập thành tích, công tố viện và thẩm phán nhận đút lót, nên 
thường xuyên có những vụ xét xử bất công, dễ dẫn đến những sai lầm công lý 
trầm trọng và có thể đưa đến những bản án tử hình đi ngược các tiêu chuẩn nhân 
quyền quốc tế. 

          - Với Nghị định số 208/2013/NĐ-CP của Chính phủ ký ngày 17-12-2013, 
có hiệu lực từ 1-2-2014, cho phép bắn vào kẻ bị cho là “có hành vi chống người 
thi hành công vụ”, nhằm ngăn ngừa những cuộc nổi dậy ngày càng tăng của nhân 
dân, và trước hiện trạng nhiều công dân vô tội bị chết sau khi sa vào tay công an, 
công luận e rằng rồi đây sẽ có những bản án tử hình được thực thi tại chỗ, mà 
tính chất chính đáng sẽ là mối băn khoăn nhức nhối cho lương tâm của toàn xã 
hội. 

          - Việc thi hành án tử hình tại VN còn nhiều thể thức vô nhân đạo. Như 
việc các tử tù bị giữ lâu năm lâu tháng trong cảnh biệt giam, cùm kẹp và đọa đày 
nghiệt ngã… khiến cho họ (và gia đình họ) sống trong khắc khoải khôn cùng, dễ 
dẫn đến tự hủy hoại; như việc thi hành án tử bằng những phương cách gây đau 
đớn kéo dài cho các phạm nhân; như việc mới đây, một nhóm bác sĩ được mời 
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đến để chữa bệnh nhưng tới nơi thì bị cưỡng bức tiêm thuốc độc để giúp nhà tù 
thi hành án tử. Như thế là trực tiếp phá vỡ những cam kết chuyên môn và đạo 
đức nghề nghiệp của bác sĩ. 

          - Nhân loại hiện nay có Ngày Thế giới chống án tử hình (được thiết lập 
từ 10-10-2003). Liên Hiệp Quốc, nhiều tổ chức nhân quyền, nhân đạo và tôn 
giáo đã kêu gọi các quốc gia mau chóng loại bỏ thứ án ấy, vì đó là một sự vi 
phạm quyền sống, thiếu nhân đạo và hạ nhân phẩm, như được nêu ra trong 
Tuyên ngôn quốc tế về nhân quyền (đ. 3 và 5) và Công ước quốc tế về các quyền 
dân sự và chính trị (đ. 6 và 7). Ngoài ra, số lượng các nước bãi bỏ án tử hình 
không ngừng gia tăng. Nay đã có 138 quốc gia chẳng còn áp dụng án tử hình, 
trong đó 94 quốc gia đã ban hành luật bãi bỏ nó hẳn, số còn lại bỏ nó trong thực 
tế, nghĩa là vẫn duy trì, nhưng không thi hành án. (RFI 24-02-2010, Tóm lược 
Học thuyết Xã hội của GHCG số 405) 

          2- Tuyên bố 

          Từ những nhận định trên, là những linh mục Công giáo có nghĩa vụ rao 
truyền giáo huấn của Giáo hội, có trách nhiệm xây dựng nền văn minh sự sống 
theo lời dạy của Cố Giáo hoàng Gioan-Phaolô II, và từ lâu đấu tranh cho nhân 
quyền lẫn dân quyền theo tinh thần của Cố Tổng Giám mục Philipphê Nguyễn 
Kim Điền, chúng tôi cực lực phản đối việc áp dụng hình phạt tử hình trong Bộ 
luật Hình sự, vì những lý do như sau: 

          a- Quyền sống của con người (từ lúc tượng hình trong bào thai đến lúc 
chết tự nhiên) là quyền tối thượng và cơ bản mà chỉ mình Thiên Chúa mới có 
quyền định đoạt và kết thúc. 

          b- Công lý, luật pháp và tòa án là nhằm giữ gìn trật tự xã hội và bảo vệ 
công dân vô tội, nhưng cũng nhằm giáo dục các công dân phạm tội, giúp họ hối 
lỗi và đền bù (sửa chữa), chứ không nhằm báo oán lên họ và gia đình họ. 

          c- Án tử hình do đó thể hiện sự thất bại của luật pháp, vì mạng người mất 
đi thì không thể sửa chữa được. Ngoài ra, án phạt này chẳng có tác dụng gì trong 
việc đấu tranh chống tội phạm (tại những quốc gia áp dụng nó không hề thấy suy 
giảm các tội phạm nghiêm trọng, trái lại là suy giảm ý thức tôn trọng nhân mạng 
và nhân phẩm trong xã hội; đang khi chẳng có một hệ thống tư pháp nào mà 
không sai lầm trong xét xử (nhiều tử tội đã phải chết oan). 

          d- Xã hội hiện nay đang có những phương thế trấn áp tội phạm cách hiệu 
quả, bằng cách làm cho các can phạm trở nên vô hại mà không dứt khoát từ chối 
cơ may để họ cải tạo. (ĐGH Gioan-Phaolô II, Thông điệp Tin mừng Sự sống số 
27). 
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          e- Những biện pháp răn đe và trừng phạt không đổ máu phù hợp hơn với 
những điều kiện cụ thể của công ích và phẩm giá con người. (Giáo lý GHCG số 
2267) 

          f- Chúng tôi yêu cầu các cơ quan hữu trách Việt Nam sớm xem xét sửa đổi 
Bộ luật Hình sự để hủy bỏ hình phạt “tử hình” và ngưng ngay việc thi hành mọi 
án tử đã tuyên. 
          Làm tại Việt Nam ngày 05-02-2014, ngày Kiểm điểm Định kỳ Toàn cầu về 
Nhân quyền 
          Ký tên: 
          Đại diện Nhóm Linh mục Nguyễn Kim Điền: 
- Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải, Tổng giáo phận Huế 
- Lm Tađêô Nguyễn Văn Lý, Tổng giáo phận Huế 
- Lm Phêrô Phan Văn Lợi, Giáo phận Bắc Ninh 
          Đồng ký tên: 
- Lm Antôn Lê Ngọc Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế SG 
- Lm Giuse Đinh Hữu Thoại, Dòng Chúa Cứu Thế SG 
 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
 
Cảm tạ 
Chân thành cảm tạ cha Quản Nhiệm, Quý ông bà anh chị em thuộc CĐ ĐMLV 
đã cùng đến Ăn Tết, đón mừng Xuân Giáp Ngọ vào ngày mùng hai Tết vừa qua. 
Trong bầu khí tưng bừng đón Xuân CĐ ĐMLV không chỉ giới thiệu Tết đến với 
các Cộng Đoàn bạn mà chúng ta còn đem Chúa Xuân đến với tất cả mọi người 
hiện diện. Chắc hẳn khi ra về ai cũng mang theo cả một bầu trời Xuân trong lòng 
vì được đón mừng Năm Mới Âm Lịch một cách thật ý nghĩa theo truyền thống 
dân tộc Việt Nam: tạ ơn Trời Đất, chia sẻ niềm vui trong bàn tiệc Xuân với mọi 
người thân quen, đổi mới con người và đổi mới mối tương quan nhân sinh hòa 
nhịp với sự đổi mới của thiên nhiên vạn vật. 
Chân thành cảm tạ quý ông bà anh chị em đã quảng đại dâng cúng, đóng góp cho 
quỹ xây dựng nhà thờ trong dịp đón Xuân vừa qua: 10,099.00 (tiền bán vé: 
4,580.00; tiền đấu giá: 3,605.00; tiền bỏ thùng xây dựng Thánh Đường: 1,914.00) 
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho lòng quảng đại của tất cả quý vị. 
Chân thành cảm tạ ban ẩm thực: Chị chủ tịch Oanh Vũ, chị Hương, chị Phương, 
chị Sa, anh chị Sang-Lan, chị Kim Loan, Sr Thiếu Chân … đã vất vả hy sinh để 
mọi người có được niềm vui Ăn Tết với các món ăn truyền thống đặc sắc. 
Chân thành cảm tạ quý ân nhân đã ủng hộ hiện kim giúp Ban tổ chức Tết: Anh 
chị Nghĩa-Hạnh tặng 10% tổng số tiền bán vé: 458.00; anh David (Ca Đoàn) 
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300.00; chị Hạnh (Perris) 100.00; AC Long-Hương 50.00 
Chân thành cám ơn AC Thu-Oanh đã ủng hộ món tôm rang muối (250.00) và 
món cơm chiên; AC Tâm-Hương 500 cuốn chả giò; AC Thuận-Lan ủng hộ 
muỗm nĩa, khăn bàn, bong bóng, bao rác. 
Chân thành cảm tạ ban trang trí: anh Thu, anh Tâm, bác Thuận, bác Thành, Thi 
Nguyễn, Trí Mai, Thuỳ Lê đã trang hoàng phòng tiệc mang đậm màu sắc dân 
tộc. 
Chân thành cảm tạ Trí Mai, anh chị Sương Thoại, chị Tuyết Vũ đã vất vả với 
công tác bán vé. 
Chân thành cảm tạ anh chị Sương-Thoại trong công tác quảng cáo: in ấn flier & 
vé và kế toán chi thu. 
Chân thành cảm tạ các quý vị hảo tâm: anh chị Nghĩa-Hạnh, anh chị Khôi- 
Tuyết, anh chị Tâm-Hương, anh chị Dung-Linh đã dâng tặng hiện vật cho tiết 
mục đấu giá. 
Chân thành cảm tạ anh chị Nghĩa-Hạnh đã ủng hộ tiền lì xì cho mọi người tham 
dự tiệc mừng Xuân. 
Chân thành cảm tạ ban múa lân đã dày công tập luyện và biểu diễn để mang 
niềm vui đến cho mọi người. 
Mỗi đóng góp vật chất cũng như tinh thần trong mọi phương diện của quý ông bà 
anh chị em là mỗi bông hoa góp nhặt làm nên một mùa Xuân rực rỡ muôn sắc 
muôn màu trong CĐ ĐMLV.  
Ước gì nụ tâm xuân mãi tươi nở trong lòng mọi thành viên CĐ ĐMLV, những 
nụ tâm xuân bác ái, chia sẻ, yêu thương:”một con ngựa đau cả tầu không ăn cỏ”.  
 
Chân thành cảm tạ, 
BMV CĐ ĐMLV 
   

VƯỜN ADONG & EVA 
CHIẾC CẦU 

Không biết ông toà nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện, không 
ngồi cạnh, đi chung, không ăn chung và cuối cùng đêm đến cũng không nằm ngủ 
chung với nhau nữa. 

*** 

Bố mẹ đưa nhau đến một ngôi nhà rất lớn. Ngôi nhà phía trước có hàng cột màu 
đen sừng sững. Đứng nơi đây ai cũng cảm thấy mình trở nên nhỏ bé, khiếp sợ. 
Trong nhà có một căn phòng rộng, đặt nhiều ghế, giống như rạp hát, nhưng 
không phải rạp hát vì không có sân khấu. Cuối phòng có bục cao ngang ngực, 
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trên có đặt mấy cái ghế bành, tất cả đều sơn màu đen, một màu lạnh lùng khắc 
khổ. Bé nghe có tiếng chuông hét lên. Mấy người đàn ông lớn tuổi đi ra, họ trịnh 
trọng ngồi lên ghế. Người nào cũng mặc áo choàng màu đen, cổ áo có mảnh vải 
rủ trước ngực, bên vai có tua vải đen, đầu tua có dính chùm lông nhỏ trắng. Tất 
cả đều nghiêm nghị với giọng nói đanh thép, không biểu lộ chút tình cảm nào. 
Sau này bé mới biết đó chính là tòa án với phòng xử án cùng những ông quan 
tòa. 

Người ta gọi bố mẹ đứng lên trước mấy người này. Họ hỏi, bố mẹ trả lời. Cuối 
cùng cái ông ngồi giữa đứng lên đọc một tờ giấy mà ông ta đã viết sẵn. Không 
biết ông nói gì mà kể từ giờ phút đó bố mẹ không trò chuyện, không ngồi cạnh, 
đi chung, không ăn chung và cuối cùng đêm đến cũng không nằm ngủ chung với 
nhau nữa. 

Trước đây đâu có thế, bố mẹ luôn luôn vui cười và thân mật với bé, với nhau. 
Đêm nào bé cũng nằm giữa, mẹ một bên, bố một bên. Bé có thể xoay qua bên 
này ôm mẹ, quay qua bên kia gác bố... Bây giờ không có chuyện ấy nữa. Đêm 
đầu tiên, chưa chuẩn bị nhà cửa, bố mẹ còn ở chung phòng, hai người nằm hai 
giường riêng. Bé không muốn nằm với mẹ, sợ bố giận. Bé cũng không dám nằm 
với bố, sợ mẹ buồn. Đêm đó bé lấy cái khăn lông – thứ khăn tắm lớn – trải trên 
nền nhà ở chính giữa giường mẹ, giường bố. Đêm đầu tiên bé cũng chẳng ngủ 
được, bé để ý thấy hai người trằn trọc cả đêm, nhưng không ai hé miệng nói với 
ai câu nào. Bố vào giường nằm rất khuya nhưng sáng dậy thật sớm tới bàn viết 
đọc sách. Mẹ cũng thế, thức khuya lại dậy sớm xuống bếp rửa nồi niêu. Cả hai 
người đều làm việc nhưng không tránh khỏi nỗi buồn. Bé có hỏi, hai người 
không hẹn lại trả lời một cách: "Không có gì". Không có gì là thế nào? Có chứ, 
có gì to lớn lắm đã xảy ra trong ngôi nhà chỉ có ba người xưa nay vốn vui vẻ 
thuận hòa, yêu thương nhau hết lòng. 

Một ngày của bé trước đây thường diễn ra như thế này: Bố thức dậy sớm nấu 
nước pha trà thắp hương cúng ông bà, viết văn đọc sách. Bảy giờ sáng bố mới 
dịu dàng với mẹ: "Mình vào đánh thức thằng cu Sao dậy cho nó đi học. Đánh 
thức từ từ, chầm chậm để con không giật mình. Nhớ quan sát đôi mắt nhắm 
nghiền của cu cậu, khi thấy tròng con mắt phía sau mi mắt cử động qua lại hay 
lên xuống và nhất là thấy làn môi nó mỉm cười thì nán lại để con ngủ thêm vài 
phút nữa. Ấy là lúc cu cậu đang trong cơn mộng đẹp, thức dậy vỡ mộng tội 
nghiệp". Mẹ vào phòng đứng yên nhìn bé, cặp mắt trìu mến vô cùng. Mẹ cuối 
xuống hôn lên mi mắt bé. Bé mở mắt thấy mẹ mặt sát kề, bé đưa tay vít cổ mẹ 
xuống. Mẹ đứng lên lôi bé theo như con nhái. Mẹ đi thẳng vào phòng tắm tập 
cho bé đánh răng rửa mặt xong thì hai mẹ con ra bàn ăn. Trước đó bố đã xuống 
bếp chuẩn bị bữa sáng, trứng gà la cót, bánh mì nướng, sữa. Trong bữa điểm 
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tâm cả bố mẹ hết lòng chăm sóc bé. Bố chở bé đến trường mẫu giáo, chiều đưa 
về. Mẹ tắm rửa cho bé rồi cả nhà xúm vào bữa cơm chiều đầm ấm. Tối lại bé leo 
lên giường nằm giữa hai người. Khi thì mẹ, lúc thì bố kể chuyện bé nghe. Mẹ kể 
chuyện cổ tích. Bố sáng tác chuyện ra kể cho bé nghe. Chuyện của bố khi nào 
nhân vật chính cũng là bé. Bố luôn luôn cho bé trở thành người hùng trừ gian 
diệt ác làm việc tốt cho đời. 

Đó là thời kỳ bé còn học mẫu giáo. Mấy năm sau cũng sung sướng vui vẻ như 
thế. Chỉ có năm gần đây, hình như có cái gì to tát lắm xảy ra giữa bố và mẹ. Hai 
người không còn nói năng tử tế hòa nhã với nhau nữa, bố mẹ luôn luôn tìm cách 
gây gổ nhau. Mỗi lần như thế mẹ khóc, bố bỏ nhà ra đi. 

Sau giai đoạn ồn ào đó thì tới thời kỳ trầm lắng. Cả hai lầm lì, suốt nhiều ngày 
không nói với nhau lời nào. Lúc này bé trở thành người liên lạc giữa bố và mẹ. 
Mẹ muốn đưa tiền cho bố sửa nhà bếp cũng nói với bé để bé nói lại. Bố đau răng 
không ăn cơm được nhờ bé nói mẹ nấu cháo. Bố có bạn riêng, mẹ cũng có bạn, 
cả bạn trai lẫn bạn gái. Hai người thường vắng nhà và không lo cho bé như trước 
nữa. Cho đến cuối cùng là cái ngày cả hai người kéo nhau tới ngôi nhà lớn nghe 
lão già áo đen đọc tờ giấy, trở về ai sống theo cách của mình, không chăm sóc 
nhau, cũng chẳng lo lắng cho bé. Bé buồn lắm. Bé không biết hai người có biết 
bé buồn đến ngần nào không? Lần đầu tiên bé nghe đến từ "ly dị". Đó là lúc cô 
Thu, cô giáo của bé nói. Bé hiểu ly dị là không nói, không ăn, không ngủ, không 
thương yêu nhau. Sống mà như thế còn sống làm gì? Nhưng tại sao phải làm như 
thế? Cô Thu giảng giải cho bé nghe: Cái cầu nối hai bờ cho người qua lại. Ly dị 
là phá cái cầu đi. Hai bờ từ nay cách biệt, không qua lại với nhau. Bé hỏi: xây lại 
cây cầu khác được không?". Cô Thu trả lời: 

- Khó lắm 

Bé tự nhủ! Mình sẽ xây lại cây cầu khác cho bố mẹ qua lại với nhau. 

Bé biết bố mẹ còn giận nhau, làm cho họ gần nhau rất khó, song bé biết bây giờ 
bố mẹ chỉ còn một mối lo chung ấy là bé. Một hôm bé kêu đau đầu, mẹ bảo lên 
giường nằm, rồi đưa nhiệt kế, bé ngậm vào miệng. Một lúc sau bé lấy nhiệt kế ra 
xem, chẳng đến vạch đỏ gì cả. Lúc sau mẹ vào phòng bé nói khát nước, mẹ rót 
cho bé cốc nước ấm. Chờ lúc mẹ đi ra, bé nhúng nhiệt kế vào nước nóng, chờ 
nhiệt kế lên tới vạch đỏ, bé lấy ra đưa cho mẹ. Mẹ xem, la lên hoảng hốt: 

- Trời ơi, sốt rồi, nóng quá, 39 độ. 

Bố nghe chạy vào, cả hai nhìn nhau lo lắng. Mẹ nói: 

- Đem con đi bác sĩ, em chuẩn bị cho nó, anh lo xe. 

Bố nói: 
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- Khoan đã, chờ cho nó viên thuốc giảm nhiệt. 

Cả mấy tháng nay bố mẹ không mở miệng nói với nhau lời nào. Đây là chiến 
công đầu tiên của bé. Bé nằm im, mắt lim dim trong bụng vui lắm vì họ đã trúng 
kế, nhưng bé lại giả vờ mệt mỏi đau đớn. Mẹ ngồi bên nhìn bé lo âu: 

- Môi nó khô quá, đỏ quá, sốt cao là phải! 

Bố đứng đầu giường nhìn bé, nói: 

- Trông ngực con nhấp nhô thở gấp, chẳng cần đo cũng biết nó sốt cao. Coi 
chừng nóng quá nổi kinh phong. 

Bố mẹ lo nước đá đắp lên trán cho bé. Bé nằm nghe, cố cắn môi nín cười. Môi 
đỏ vì bé vừa cắn môi, môi khô vì mấy ngày qua gió bấc thổi môi ai chẳng khô. 
Ngực nhấp nhô vì bé bấm bụng cố nín cười. Bé biết cả bố mẹ đều là người có 
học, tinh nhạy, lần này sở dĩ họ bị lừa chính là vì quá lo cho bé. Bé giả vờ đau 
đớn đưa bàn tay lên chới với. Mẹ vội nắm tay bé, quì xuống cạnh bé hỏi: "Con 
thấy trong người thế nào?". "Mệt lắm...", bé giả giọng thều thào. Bé đưa bàn tay 
kia lên. Bố vội nắm lấy và cũng ngồi xuống cạnh bé. Bây giờ trong tay bé là hai 
bàn tay bố mẹ. Bé bóp chặt hai bàn tay đã đan vào nhau, bật cười thành tiếng. Bố 
mẹ rứt tay lại. Bé la: 
- Cầu đã bắt xong, nối nhịp. Cấm phá! 
Bố mẹ giật nảy mình: 
- Thế ra con chẳng đau ốm gì cả hay sao? 
Bé giả vờ rên rỉ: 
- Sao lại không đau? Đau lắm chớ. Bố mẹ giận nhau như thế làm sao con không 
đau được. 
Bố mẹ cùng cười: 
- Thằng này ghê thật! 
Bé kéo đầu hai người lại: 
- Hôn đi! Mắc cỡ thì hôn chung, cả ba... 
Hồ Phước Quả  
 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
 
Con Gái của Người Ta  

Trần Thiện Phi Hùng 
Tiệc rửa lon trung úy của tôi chung với tiệc đầy tháng của con gái tôi và 
“con gái của người ta”. 
Con gái của người ta sau 24 giờ sinh ra đã trở thành con gái của tôi và 
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chỉ sinh sau con gái của tôi có 4 giờ tại Bảo Sinh Viện Quân Đội Thành 
phố Nha Trang năm 1972. Mẹ của nó còn trẻ lắm nhưng lanh lợi sành 
đời. Cô ta sinh xong mạnh khỏe đi đứng bình thường chứ không nằm liệt 
như bà vợ tôi. Cô ta nói với vợ tôi cô ta là vợ của một Trung úy Biệt Kích. 
Anh ta ít khi về nhà và công tác ở đâu không bao giờ nói. Cô ta đi làm 
sở Mỹ ở Chu Lai vì sinh kế sao đó nên nhảy dù với Mỹ. Tai nạn có thai 
ngoài ý muốn nhưng không biết con của Chồng hay của Mỹ nên cứ sinh 
xong rồi tính. Con chồng thì để nuôi; con Mỹ thì cho. 

Nghe vợ nói lại, tôi sang phòng cô ta gõ cửa xin vào xem đứa nhỏ ra sao. 
Trong bóng đèn mờ của căn phòng, con bé nằm bó mình trong khăn lông; 
chỉ lòi cái mặt da trắng đỏ và cái miệng nhỏ xíu hai môi như chu ra làm tôi 
nghĩ ngay con bé nầy chắc sau nầy hỗn lắm! Tôi không nói gì với cô ta mà 
về phòng bảo bà vợ tôi: 
- Mình xin Con Bé nuôi luôn nhen Em ? 
- Làm sao đủ sữa cho 2 đứa? Thiên hạ nói bậy bạ làm sao chịu nổi? 
- Cho uống sữa bò; Anh mướn thêm người giúp việc nữa cho em. 
- Tùy anh. 
Thế là thủ tục xin của Tôi và đồng ý cho con do cô ta viết được đưa cho Cô 
Mụ; nhưng sáng hôm sau thì cô ta đã rời khỏi bệnh viện, bỏ con lại mà 
thủ tục chưa hoàn tất. Ban Xã hội Quân đội cũng dễ dàng hoàn tất nốt 
thủ tục nhận con nuôi mà làm khai sinh giống như thủ tục khai sinh của con 
gái của tôi. Đây có lẽ là trường hợp hy hữu một đứa trẻ Lai Mỹ mà khai sinh 
do hai vợ chồng là người miền Đông và Tây Nam Việt Nam coi như sinh ra 
(rất tiếc trong cơn biến loạn di tản năm 75 tất cả hình ảnh đều mất hết. Trong 
tiệc đầy tháng; 2 đứa bé như cặp song sinh; nhưng một Việt một Mỹ đẹp 
như thiên thần!); nhưng mà khổ cho thân tôi! Hai đứa trẻ đứa nào cũng đòi 
bồng một lúc. Đứa trên lưng thì đứa kia phải bế trên tay. Lưng Tôi bị thoái 
hóa cột sống năm 2000 có lẽ cũng vì hai đứa con ngày một lớn dần mà 
cứ phải thay đổi đứa trên lưng đứa trên tay mấy năm. 
 
Tháng Tư đen 1975, tôi bị rã ngũ. Tôi không thể về quê ngoại như ước 
muốn sống ở Rừng Dừa năm xưa vì nay B52 cày nát thành bình địa. Tôi 
muốn phá hoang trồng lại; nhưng phải trình diện vào tù cải tạo. Một tháng 
trôi qua, rồi một năm, rồi năm nữa..! 

Vợ không thấy đi thăm mà con cũng không bao giờ được gặp mặt. Mỗi 
tháng chỉ có Mẹ tôi được 15 phút thăm nuôi. Hỏi gì mẹ tôi cũng nói tất 
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cả bình an; các con ngoan và khỏe mạnh. Tôi lúc nào cũng nhờ Mẹ lưu tâm 
cho Thùy An, tên đứa Con Lai Mỹ. Chắc là Nó bị kỳ thị ở trường học và 
sống với mọi người sẽ rất khó khăn! Mẹ tôi nói con khỏi lo. Nó sống rất tốt 
học rất giỏi nên được Thầy Cô và bạn bè quí mến. Mẹ tôi lúc nào cũng né 
tránh khi tôi hỏi đến vợ và con gái của tôi, Thanh An. Tôi đoán có lẽ chuyện 
gì không tốt đã xảy ra nhưng đành bó tay không biết hỏi ai! 
Bốn năm sau tôi được ra tù. Con gái mang 2 dòng máu ôm tôi khóc 
như mưa; nhưng con gái và vợ tôi thì không thấy đâu nữa. Tôi đoán biết 
chuyện không hay nên cũng không hỏi mẹ. Cơm chiều xong, con gái xin tôi: 
- Ba cho con ngủ chung với Ba đêm nay? 
- Ngày thường con ngủ một mình? 
- Không Con ngủ với Bà Nội. 
- Ừ! nếu con muốn. 
Con bé thỏ thẻ kể hết cho tôi nghe. Ba đi rồi mấy tháng sau má dẫn Chị Hai 
đi với Má về thăm Ngọai mà không cho con đi và từ đó không về nữa. Con 
hỏi Nội Má con chừng nào về? Nội nói Nội không biết. 
Một năm trôi qua; tính ra tôi đi làm “lao động xã hội chủ nghĩa” có nghĩa là 
“ăn cơm nhà làm lao động nặng không công” khoảng hơn 3 tháng. Đào kinh, 
đắp đường, gánh lúa thuê…v.v.. Cạnh đó là làm thuê, làm mướn đi lao động 
thay cho người trả tiền để khỏi đi. Tôi hết thời gian quản chế một năm, làm 
phó thường dân, rồi được đề cử làm Đại Đội trưởng Lao động; chuyên đi 
kêu người đi lao đông. Ai thấy mặt tôi đến thăm là biết phải cơm gạo nhà 
đem đi làm không công mấy ngày hay nửa tháng. 
Thời chinh chiến; tiền lương của 3 đứa con cho Mẹ, mẹ tôi xài tiện tặn có 
dư, hễ đủ 1 chỉ thì mua 1 chỉ vàng y; đủ 10 chỉ thì đổi thành 1 lượng, nhét 
kẹt giường, đào nền nhà, tủ làm 2 nóc để cất vàng. Con thất thế sa 
cơ Mẹ bán vàng nuôi con. Mẹ cho con vàng để vượt biên. 
Năm 1982, tôi, em gái và con gái tôi vượt biên. Con gái của tôi nhứt định Ba 
đâu con ở đó; Con không sợ chết. Con chỉ sợ phải xa Ba! Tôi lái tàu ra khơi 
lần cuối cùng để một là chết, hai là được thật sự tự do. Tôi thành công sang 
bến bờ tự do. Con gái tôi bắt đầu vào Trung học; có lẽ nhờ cái máu Mỹ của 
nó hay sao mà chỉ mấy tháng thì nó nói tiếng Mỹ như súng liên thanh; cứ có 
dịp là đeo bên tay Cha khi đi chợ hay đi ăn nhà hàng hay có đám tiệc…. 
Hình ảnh một ông già Việt Nam có một cô gái hoàn toàn Mỹ không thấy có 
gì lai đeo theo một bên và nhõng nhẽo thì chắc chưa có ai bằng. Tối ngày 
gặp mặt gọi Daddy; không thấy mặt thì daddy, Ba đâu rồi. Tôi vui với con 
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gái của người ta và là nguồn an ủi cho tôi vui sống. Tôi làm công nhân cho 
hãng làm phụ tùng xe hơi, lương cũng dư sức nuôi con lên đại học và mua 
nhà trả góp. Phải mất 5 năm tôi mới trả hết nợ nhà. Năm 1995 con gái tôi 
thành y sĩ nhãn khoa và có việc làm ngay. Ngày làm lễ Mãn khóa; cầm 
mảnh bằng trên tay, con gái ôm tôi khóc như chưa bao giờ khóc như thế. Tôi 
bảo: 
- Con vui mừng sao lại khóc dữ thế? 
- Cám ơn; Con cám ơn Daddy nhiều lắm; Con đang nghĩ không biết có bao 
nhiêu ngàn hay chục ngàn đứa trẻ bị cha mẹ bỏ rơi mà có bằng Đại học 
như con. Con thương Daddy nhiều lắm. 
- Daddy cũng cám ơn Con; nhờ có con mà cuộc sống của Ba mới có ý nghĩa 
mà vui sống tiếp bấy lâu nay. 
Hai Cha Con dị chủng ôm nhau cùng khóc. 
Bạn bè của con biết thì không có gì lạ về sự khắn khít của Hai Cha Con Việt 
Mỹ nầy; nhưng những người xa lạ thì hiếu kỳ nghĩ suy lung tung nhưng 
không thể nào ra được đáp án. Cha Việt sao con Mỹ mà không có chút gì là 
dáng vẻ Việt Nam. 
Tôi đi làm đem cơm theo ăn nay làm thêm phần cho con gái. Lương của con 
gái đưa hết cho tôi và chỉ lấy 100 bạc để đổ xăng và ăn quà vặt. Khi cần mua 
sắm gì thì nói xin. Tôi từ chối cách nào cũng không được nên mở một 
sổ bank riêng bỏ hết tiền của con gái đưa để khi nó cần đưa lại cho nó. Hai 
năm sau, em Gái của tôi bán 2 cái nhà cũ để mua cái nhà lớn hơn, tôi bảo 
con gái vay tiền ngân hàng mua cả 2 cái. Vì không vay được một lúc gần 
nửa triệu bạc nên tôi dùng cái nhà tôi để thế chấp vay mua 2 cái nhà cho con 
gái đứng tên và cho mướn. 
20 năm trôi qua nhanh. Lưng của tôi bị thoái hóa cột sống nên đau càng 
ngày càng nhiều. Chân tôi bắt đầu bị tê. Lái xe lúc nào chân cũng phải nhịp 
nhịp thử coi còn hoạt động được hay không; nhỡ bị tê khi cần thắng mà 
không xử dụng được thì nguy to. Tinh thần tôi bị hoảng loạn khi nghĩ đến 
lúc không cử động được tay chân bởi dây thần kinh bị gai xương sống ép 
nên không hoạt động được. Mổ xương sống thì xác xuất rủi ro khá cao; nên 
khi còn gượng đi đừng được tôi không chịu mổ để cắt gai cột sống. Con gái 
thì đeo theo một bên ít đi chơi ít giao thiệp với bạn bè. Đi làm về là quanh 
quẩn bên Cha làm tôi thêm lo lắng. 
- Sao Con không có bạn trai? Con lập gia đình cho ba yên tâm! 
- Ai bảo Ba con không có bạn trai. Bạn trai của con đang ghi tên học tiếng 



 17

Việt; bao giờ nói được tiếng Việt con sẽ đem về ra mắt Ba. Anh ta người 
Đức nhưng sinh trưởng ở đây và chịu điều kiện phải sống chung với Ba suốt 
đời; nhưng con thêm điều kiện phải nói được những câu thông dụng tiếng 
Việt Nam. 
- Ba nói tiếng Anh cũng tạm hiểu được mà Con. 
Nhưng con muốn con của con sau nầy phải nói được tiếng Việt, nên anh ta 
ghi tên học một năm tiếng Việt ở Đại học Victoria. 
Tuổi 60 cũng đúng lúc tôi được phép về hưu vì là cựu quân nhân nên sớm 
hơn dân sự 5 năm. Con Gái thì hối thúc Ba nghỉ việc đi; tiền hưu Ba đủ sức 
tiêu dùng; nếu có cần mua gì hay đi đâu con lo cho ba được. 
Tôi xin nghỉ việc về hưu. Sáng nào 5.30AM cũng đi bơi để chữa trị bệnh 
đau lưng. Con gái cũng đi theo. Sáng nào hai cha con xe ai nấy lái đến 
hồ bơi. Con tập Gym, cha thì Bơi. Con gái đem quần áo uniform thay đi làm 
luôn. 
Một hôm con gái tôi nói: 
- Ngày mai con không đi làm; Ba có muốn con chở Ba đi thăm Bác Hoàn 
không? Con nghe con gái của Bác nói Bác đã bị đưa vào Viện Dưỡng lão 
tuần rồi. 
- Sau con lại dùng chữ “bị”? Chẳng lẽ Bác Hoàn không muốn vào Nursing 
home mà bị bắt buộc vào hay sao? 
- Bác Hoàn bị stroke té; xe cấp cứu đem vào nhà thương; Bác bị méo mặt và 
miệng không nói được nên các con của Bác xin Bác sĩ cho vào Viện 
Dưỡng lão; vì nếu về nhà sau nầy xin vào thì Bộ Y tế sẽ check sức khỏe và 
trí nhớ khó khăn lắm mới được chấp nhận nên để nhà Thương quyết định thì 
khỏi phải check gì hết! 
- Bác chỉ hơn Ba có 2 tuổi và trí nhớ còn tốt lắm mà! Ừ! Ba với con đi thăm 
Bác kẻo tội nghiệp; hơn nữa mai mốt Ba có vào sẽ có người thăm lại ba. 
- Không bao giờ có chuyện đó Ba đừng mơ; Con không bao giờ gởi Ba vô 
Viện Dưỡng Lão đâu. Con tập Gym để đủ sức bồng Ba khi Ba cần đến; Con 
cũng chọn chồng lớn con để phụ với Con. Ba xài Computer và Internet 
thường xuyên, trí nhớ của ba sẽ không bị Dementia hay Alzheimer. 
- Cám ơn con; nhưng con còn công việc và cuộc sống của riêng con. 
- Viện Mồ Côi không dành cho con thì Viện Dưỡng Lão cũng không dành 
cho ba. 
- Con nhớ mua trái cây biếu Bác; nhớ đừng mua bánh ngọt vì Bác ấy cữ ăn 
đường. 
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Hai cha con tôi vào Viện Dưỡng Lão Cửu Long vừa sau giờ ăn sáng; nên 
gặp Bác Hoàn ngay phòng ăn. Mặt và miệng của Bác Hoàn trở lại gần bình 
thường và giọng nói tuy có biến giọng nhưng vẫn còn nghe rõ lắm. Bác bắt 
tay tôi coi vẻ mừng và cảm động lắm nhưng hai mắt lệ ứ tròng. Con gái tôi 
lúc nào đi với tôi đều là mục tiêu để nhiều người chú ý và tò mò muốn biết 
về Cha Con Việt Mỹ nầy. Hơn nữa vẻ trìu mến và lúc nào cũng như nhõng 
nhẽo với cha từ lúc còn bé thành thói quen làm mọi người càng chú ý hơn. 
Thăm Bác Hoàn khoảng một tiếng sau hai cha con xin phép ra về. Con gái 
tôi lái xe ghé Chợ và nói: 
- Con đãi ba ăn bún bò Huế. 
- Ừ! ăn thì ăn. 
Con gái mở cửa cho tôi và kéo ghế cho tôi ngồi; gần như ai cũng quay ngó 
chúng tôi. Cô bé chạy bàn thì quen quá với cha con tôi vì nhiều lần 
ăn ở quán nầy. 
- 2 tô bún bò Huế phải không Chú? 
- Ờ! Cháu cho Chú 2 tô. 
Con gái mở cái xách tay của nó ra; mà nó đổi cái xách tay lớn hơn hồi nào 
tôi không để ý. Nó kéo ra một bịch nylon và kéo Rau kinh giới ra. Nó để rau 
kinh giới tím qua một bên và nói: 
- Cái nầy của Daddy. 
Rồi kéo mớ khác là kinh giới xanh và nói: 
- Cái nầy của con. 
Ông ngồi bàn gần kế bên quay sang 
- Cô Tây nầy sao nói tiếng Việt rành quá và rành ăn bún bò Huế hơn 
cả người Việt Nam! 
- Nó là người Việt Nam chứ không phải Tây. Nó chê rau kinh giới tím ăn 
nồng quá mà tôi thì thích kinh giới tím hơn nên nó hái riêng hai loại cho cha 
con chúng tôi. 
- Cô ta là Dâu của Anh? 
- Không. Nó là con gái của tôi. 
- Hai tô bún bò Huế được bưng ra; cuộc đàm thoại ngưng tại đây và có lẽ ai 
cũng liếc mắt xem khi cô Tây 100% vắt chanh và ngắt từng cọng rau bỏ vào 
tô cho cha. Tôi hãnh diện là đã không lầm khi bỏ công bao năm cơ cực nuôi 
“con của người ta.” 
Về tới nhà chưa kịp thay quần áo thì điện thoại reo. Bạn Hoàn, người tôi vừa 
đi thăm, phone cho tôi từ Viện Dưỡng Lão. 



 19

- Anh mới về tới nhà phải không? Hồi nãy tôi gọi không ai bốc phone. Sau 
khi Anh về rồi có một Bà trong Viện dưỡng lão này hỏi anh có phải Hải 
Quân hay không và đứa con gái Mỹ đi theo Anh là con của Anh? Bà ta nói 
là người quen của Anh ở Nha Trang khi xưa; muốn xin số phone của Anh, 
nên tôi hỏi Anh trước. Có phải nhân tình cũ ngày xưa hay không? Nếu phải 
thì vào gặp gấp đi; dễ gì xa xứ gặp cố tri! 
- Ừ! Thì Anh cứ cho; có sao đâu. Bốn mươi mấy năm rồi làm sao ai còn 
nhớ được ai! 
Một ý nghĩ thoáng qua trong óc tôi: Không lẽ là Mẹ ruột của con gái của tôi? 
Chứ nếu bà ta là người vợ bỏ tôi ngày nào thì chắc chúng tôi phải nhìn nhau, 
chứ chẳng lẽ tình chồng vợ sống với nhau 5 năm mà nhìn nhau không ra! 
Nhưng nếu là mẹ ruột của con gái của tôi, tôi phải làm sao đây, vì dù sao 
cũng là... “Con gái của người ta”. 

Trần Thiện Phi Hùng 
 
 

 
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

Cho share Phòng 

Nhà gần freeway 15 và Clinton 
Keith, dư 2 phòng cho share,  
bao giặc, sấy, điện và nước, 

điều kiện dễ dàng 
liên lạc: 951-473-0533  



 20

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

   

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 
 

Rental: Nhà mới xây (có solar energy) 3 
phòng ngủ, 2 phòng tắm, rộng 1800 sq.  ft. 
vùng Murrieta cho mướn.  Sân rộng, gần 
trường Alamos Elementary và Bella Vista 
Middle School rất tốt.  Góc 
Murrieta/Winchester.  $1550/tháng.   
L/L Hà Nguyễn 949-702-3122 
Có thể dọn vào: Feb/1/2013 

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 


