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Bản Tin Hàng Tuần 
CN XV TN B 

    
TIN MỪNG 
 
Mc 6, 7-13  
Khi ấy, Chúa Giêsu gọi mười hai 
tông đồ và sai từng hai người đi, 
Người ban cho các ông có quyền 
trên các thần ô uế. Và Người 
truyền các ông đi đường, đừng 
mang gì, ngoài cây gậy, không 
mang bị mang bánh, không mang 
tiền trong túi, nhưng chân đi dép, 
và đừng mặc hai áo. Người lại 
bảo: "Đến đâu, các con vào nhà 
nào, thì ở lại đó cho đến khi ra đi. 
Ai không đón tiếp các con, cũng 
không nghe lời các con, thì hãy ra 
khỏi đó, phủi bụi chân để làm 
chứng tố cáo họ". Các ông ra đi 
rao giảng sự thống hối. Các ông 
trừ nhiều quỷ, xức dầu chữa lành 
nhiều bệnh nhân.   
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Chân Dung Sứ Giả Tin Mừng 
Lm Jos. Tạ Duy Tuyền 

Một cuộc đời đẹp là một cuộc đời dấn thân vì lợi ích cho tha nhân. Một tâm hồn 
thanh cao là tâm hồn luôn thanh thoát khỏi những bon chen vật chất, những vinh 
hoa phù phiếm mau qua. Đó chính là mẫu người mà xã hội hôm qua cũng như 
hôm nay đang cần, rất cần họ để điểm tô cho xã hội thêm phong phú nhờ những 
cống hiến vô vị lợi và đầy lòng quảng đại của họ. 

Đó cũng chính là chân dung của các sứ giả Tin mừng. Họ đã để lại cho nhân thế 
những bước chân thật thanh thoát, nhẹ nhàng nhưng đầy tình người. Họ là những 
người được tuyển chọn để cứu nhân độ thế. Họ dấn thân vào đời để giải cứu thế 
gian khỏi ba thù hiểm độc. Thế gian có quá nhiều mưu mô và xảo quyệt. Ma qủy 
có quá nhiều phương cách để cám dỗ. Họ cần phải ra đi với đôi chân nhẹ nhàng 
và lòng thanh thoát. Họ không được mang bao bị, không mang bạc tiền của nhân 
thế. Họ là những người chấp nhận cuộc sống nổi trôi "ba chìm bảy nổi chín lênh 
đênh". Sứ mệnh của họ là đẩy lùi sự dữ và thi thố tình thuơng. Họ không thể bận 
tâm đến của cải thế gian. Họ không để lòng mình bị ràng buộc bởi nhu cầu vật 
chất và tiện nghi. Nếu họ quá quan tâm đến mình sẽ quên đồng loại. Nếu họ quá 
chú trọng đến vật chất sẽ dẫn đến lo hưởng thụ và tích góp cho bản thân. Thiện 
chí sẽ mất. Hướng đi sẽ chệch đường lạc lối. Lý tưởng ban đầu sẽ bị đảo ngược. 
Thay vì cứu đời sẽ chỉ còn lại sự lợi dụng địa vị chức quyền để vun quén cho bản 
thân. 

Người ta kể rằng: có một đệ tử muốn từ bỏ mọi sự của thế gian để sống tu trì. 
Anh quyết định vào rừng vắng sống ẩn tu. Hành trang duy nhất anh mang là 
chiếc áo ăn mày để khất thực sống qua ngày. Ngày kia, anh đau đớn vô cùng khi 
thấy chiếc áo phơi ở bờ sông đã bị chuột cắn nát tả tơi. Không còn cách nào 
khác, anh phải vào trong làng xin một chiếc áo khác. Chiếc áo thứ hai này cũng 
bị cùng chung số phận, nát tả tơi vì chuột cắn. Anh nghĩ rằng chỉ có nuôi mèo 
mới giữ được chiếc áo. Anh quyết định nuôi mèo. Thế nhưng, khi có mèo anh lại 
phải lo kiếm thêm phần ăn cho con mèo được nuôi để đuổi chuột. 

Ngày ngày vác bị đi khất thực, anh cảm thấy mình như một gánh nặng đối với 
dân làng. Nghĩ thế, anh cố gắng chắt chiu để kiếm tiền nuôi một con bò để thêm 
phần thu nhập. Nhưng có bò lại phải kiếm cỏ cho bò ăn. Chăn nuôi gia súc khiến 
anh không thể có thời giờ cầu nguyện, tối mặt vì công việc, anh lại phải thuê 
người cắt cỏ nuôi bò. Càng ngày bò càng sinh sản, người cắt cỏ cũng phải gia 
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tăng. Thời gian trôi qua, mảnh đất hoang sơ đã biến thành một trang trại rộng 
lớn. Gia súc và người làm ngày càng thêm đông. Con người đã một thời muốn từ 
bỏ mọi sự để trở thành một tu sĩ, nay nghiễm nhiên trở thành một ông chủ trang 
trại. 

Có tiền của và tài sản to lớn, anh lại muốn có người chia sẻ công việc của mình. 
Anh cưới vợ và sinh con. Anh trở thành một người chồng, người cha trong một 
gia đình hạnh phúc. Thế là lý tưởng ban đầu đã hết. Anh đã đánh mất lý tưởng 
chỉ vì mải lo gìn giữ một cái áo rách.  

Chuyện có vẻ hoang đường nhưng lại là thật. Ma qủy thường cám dỗ từng bước. 
Ma qủy thường gợi lên những điều rất hấp dẫn để dẵn dắt con người đi theo 
chương trình của nó. Adam - Evà đã nhìn thấy trái táo thơm ngon mà quên đi 
thân phận phải vâng lời Thiên Chúa. Khi tỉnh lại chỉ còn thất vọng và hổ thẹn 
lương tâm. Vị tu sĩ đã lạc bước khi quá bận tâm đến nhu cầu vật chất, đến đồng 
tiền bát gạo, khiến tâm hồn anh không còn thời giờ để vun đắp, định hướng cho 
hướng đi của mình. Cái thất bại của anh thật tẻ nhạt, chỉ vì mải lo gìn giữ một 
chiếc áo rách. 

Thực vậy, vì tiền bạc, mà người ta có thể đánh mất lý tưởng cuộc đời.  

Vì tiền mà cái tính bổn thiện của con người ban đầu đã không còn. Vì tiền mà 
người ta có thể chối bỏ niềm tin. Đó là nguy cơ mà bất cứ ai cũng có thể rơi vào. 

Đó là bài học cho tất cả chúng ta. Đồng tiền thật cần thiết cho cuộc sống nhưng 
không phải là cứu cánh cho cuộc đời. Đừng quá lệ thuộc vào của cải vật chất. Nó 
chính là con dao hai lưỡi có thể làm hại cuộc đời chúng ta, nếu không khôn 
ngoan, sáng suốt để nhận định đúng giá trị của nó. Chúng ta cần can đảm để 
trong khi mưu tìm của cải vật chất, chúng ta cần có đủ nghị lực khước từ mọi 
hành vi bất chính, mọi thoả hiệp với lừa đảo, gian trá của thế gian. Chúng ta 
không thể vì tiền mà đánh mất tính người. Vì tiền mà đánh mất tình người. Vì 
tiền mà lòng mang dạ sói để hại người, hại đời, để làm tôi cho ma quỷ sai khiến 
ra đi gieo vãi sự dữ cho trần gian. 

Con người luôn hướng về sự thiện. Con người luôn mong muốn cống hiến cuộc 
đời mình cho tha nhân. Đó chính là mục đích mà Thiên Chúa tạo dựng con người 
giống hình ảnh Chúa. Thế nhưng ma quỷ luôn vẽ lối chúng ta đi sai đường Chúa. 
Ước gì lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta, hãy lo tìm kiếm những điều đẹp ý 
Chúa hơn là thế gian. Hãy để tâm làm việc phụng sự Chúa hơn là làm tôi cho 
tiền bạc và tiện nghi. Đừng để lòng mình lệ thuộc vào vật chất mà quên đi gía trị 
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tinh thần. Xin Chúa giúp chúng ta biết sống theo lời Chúa để được phúc lành mai 
sau. Vì "Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ". Amen. 

SỐNG ĐẠO 
Trả lời lúng túng vì không "biết" Chúa 

Câu chuyện có thật ở Đức vào năm 1925, do Thân Phụ của Mục Sư Wilhelm 
Busch trối lại để con mình làm bằng chứng trong việc Loan Báo Tin Mừng. 
 
Ở Ruhr, tại hội trường rộng lớn, trước cử tọa cả ngàn người, nhà thông thái nọ 
''xổ hết'' kiến thức uyên bác của mình qua ''diễn văn'' dài HƠN hai tiếng đồng hồ 
để chứng minh rằng KHÔNG có Thượng Đế.  
Cả hội trường bừng bừng khí thế, tiếng vỗ tay như pháo nổ... Nhiều người la lớn: 
''Hoan hô nhà hùng biện! Không có Thượng Đế. Như VẬY, chúng ta ĐƯỢC làm 
những gì mình muốn.'' 
Khi ''nhà trí thức lỗi lạc ngồi tự hào, khoái chí'' trên ghế ''danh dự'', vị ''chủ tọa'' 
buổi thuyết trình đứng dậy và nói: ''Cuộc TRANH luận được bắt đầu. Xin mời 
những ai muốn phát biểu ý kiến.'' 
Chẳng có ai DÁM CÃI LẠI bởi vì mọi người xầm xì: ''Không THỂ NÀO bác bỏ 
lập luận của người TÀI CAO, HỌC RỘNG NHƯ VẬY!'' 
Chắc cũng có người BẤT TÁN THÀNH với diễn giả, nhưng CHẲNG ai tỏ ra 
BẠO DẠN bước lên bục trước cử tọa quá đông, đang nhiệt tình ỦNG HỘ ''nhân 
vật RẤT QUAN TRỌNG'' (VIP) ấy! 
A, thì ra... CÓ! Từ cuối hội trường vang lên giọng-nói-phụ-nữ. 
''VỊ'' CHỦ TỌA đáp: 
- Thưa Cụ, Cụ muốn phát biểu? 
- Vâng, tôi xin phép nói đôi lời. 
- Vậy thì TỐT. Mời Cụ lên bục. 
- Xin ông đừng SỢ. Tôi lên ngay. 
Và đây là lời của Bà Cụ: 
''Thưa ông, trong CƠN VÔ TÍN của mình, ông đã TRÌNH BÀY hơn HAI tiếng 
đồng hồ. Ông vui lòng cho phép tôi NÓI trong vòng NĂM PHÚT về ĐỨC TIN 
CỦA TÔI. Tôi xin THƯA CÙNG ÔNG điều MÀ Chúa CỦA tôi, Thiên Phụ 
CỦA tôi đã làm CHO tôi: 
Vài năm sau Ngày Thành Hôn, chồng tôi LÌA ĐỜI do tai nạn ở cuối hầm mỏ. 
Người ta đưa xác ông về cho tôi. Thế là tôi trở thành quả phụ có ba đứa con nhỏ 
tuổi. Hồi ấy, tôi không có trợ cấp xã hội. Lẽ ra, tôi CÓ THỂ tuyệt vọng KHI nhìn 
thân xác BẤT ĐỘNG của chồng. Nhưng Thiên Chúa đã CAN THIỆP. Ngài AN 
ỦI tôi theo CÁCH mà KHÔNG ai khác có thể làm. Những gì THIÊN HẠ nói 
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THÌ tôi cho VÔ tai này và RA tai kia. NHƯNG Ngài, Thiên Chúa Hằng Sống, 
biết CÁCH TRẤN AN tôi. Tôi thưa cùng Ngài: Lạy Chúa, giờ đây, chính Ngài 
LÀ CHA CỦA ba đứa bé. 
Lắm lúc, khi màn đêm buông xuống, tôi KHÔNG biết kiếm đâu ra TIỀN để cho 
con mình ĂN vào ngày hôm sau. Tôi BÈN thưa cùng Thiên Chúa CỦA tôi: 
''Chúa ôi, Ngài BIẾT cảnh KHỐN CÙNG của con. Xin Ngài giúp con.'' 
Rồi, quay sang VỊ TÀI CAO, HỌC THỨC RỘNG, Bà Cụ nói tiếp: 
''Thiên Chúa KHÔNG bao giờ để tôi ngã quỵ. KHÔNG, KHÔNG BAO GIỜ! 
Đôi lúc, đường đi tối mờ, NHƯNG, CHƯA lần nào, Chúa để tôi nhảy trượt chân. 
Thiên Chúa CÒN làm nhiều HƠN NỮA cho tôi VÌ Ngài GỞI Con của Ngài là 
Chúa Giêsu-Kitô, phải chịu CHẾT và SỐNG LẠI CHO TÔI để TẨY SẠCH mọi 
tội lỗi CỦA tôi bằng MÁU của Ngài. 
Giờ đây, tôi là BÀ GIÀ và, chẳng bao lâu nữa, tôi SẼ CHẾT. Nhưng, thưa ông, 
Chúa Giêsu đã HỨA CHẮC cho tôi đời sống VĨNH HẰNG. Khi NHẮM MẮT ở 
dương thế nầy, tôi SẼ mở mắt ở trên Trời BỞI VÌ tôi THUỘC VỀ Chúa Giêsu-
Kitô. Đó là ĐIỀU Thiên Chúa đã LÀM CHO tôi. Và, bây giờ, tôi xin hỏi ông. 
Chủ nghĩa vô thần đã LÀM GÌ CHO ông?'' 
VỊ TÀI CAO, HỌC THỨC RỘNG đưa tay đập vào vai BÀ CỤ GIÀ và nói: 
''Ồ, lạ nhỉ! Cút khỏi tôi tư tưởng LÒNG TIN của bà già CAN ĐẢM này. Với 
người già, tôn giáo có cái lợi ích của nó.'' 
Vừa tỏ điệu bộ, Bà Cụ Già nói lớn: 
''Không, không, không! Chúng ta hãy đi vào VẤN ĐỀ. Tôi đã đưa ra CÂU HỎI 
cho ông và tôi muốn có câu TRẢ LỜI. Tôi đã nói CHO ông những điều Thiên 
Chúa LÀM CHO TÔI. Bây giờ, đến PHIÊN ÔNG phải nói cho tôi biết những gì 
chủ nghĩa vô thần đã LÀM CHO ÔNG.'' 
Trong ''GIẢNG'' đường, mọi người IM PHĂNG PHẮT. 
Lời kết của Mục Sư Wilhelm Busch: 
''Ngày nay, trong khi Tin Mừng bị TẤN CÔNG từ mọi phía, tôi cũng đặt câu hỏi: 
Từ sự vô tín của mình, bạn rút ra được điều gì? Dẫu sao đi nữa, tôi vẫn KHÔNG 
cảm nhận được rằng thiên hạ nghe lòng bình an và hạnh phúc hơn.'' 
  

Đức Quốc, 07.7.2015 
Phan văn Phước lược dịch  

TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

Đức Giáo hoàng lấy Châu Mỹ La Tinh làm gương mẫu 

Ý thức về sự nghèo khổ của châu lục, khi đi thăm ba nước ở châu lục này, Đức 
Jorge Bergoglio cũng muốn nâng cao gương mẫu độc đáo của sự phát triển và 
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kinh nghiệm phong phú của Giáo hội ở đây cho thế giới biết. 

Sau Rio de Janeiro (Ba Tây) cách đây hai năm nhân Ngày Giới Trẻ, không một 
nước lớn nào ở đây được Đức Phanxicô dừng chân trong chuyến đi đầu tiên về 
châu lục này. Ngay cả quê hương Argentina cũng không, khi ở Ascuncion, thủ 
đô Paraguay ngài cũng chỉ có thể nhìn về cố hương từ xa xa và cũng phải chờ 
đến ngày 10 tháng 7-2015. 
Ngược lại, ba nước Ecuador, Bôlivia, Paraguay là những nước nhỏ nhất ở Nam 
Mỹ. Như thế có thể tóm tắt thách đố của một châu lục mang đậm nét sinh động 
của người bản xứ, vấn đề môi sinh của rừng Amazon, sự toàn cầu hóa, nạn nghèo 
khổ, các căng thẳng của lãnh thổ, nạn buôn ma tuý hay sự phát triển đô thị không 
kiểm soát. 
Bao nhiêu là nạn nhân của “văn hóa loại bỏ” mà Đức Giáo hoàng không ngừng 
lên án và những chủ đề mà ngài phải lên tiếng qua 22 bài nói chuyện trong 
chuyến tông du này, chuyến đi dài nhất cho đến giờ phút này của triều giáo 
hoàng của ngài. Rất nhiều cuộc viếng thăm cho thấy tầm quan trọng của các 
người bị gạt ra bên lề này. Như thế 5000 tù nhân ở nhà tù quá tải Palmasola, 
Santa Cruz đang sốt ruột chờ ngài đến thăm. Chuyến đi này cũng vun đắp lại tinh 
thần truyền giáo của các tu sĩ Dòng Tên. Công trình của Dòng Tên trải dài trong 
từng nơi ngài viếng thăm. Ở Paraguay, lịch sử đánh dấu bởi sự “thu nhỏ lại” vào 
văn hóa bản địa của các tu sĩ Dòng Tên nhưng hình thức này cũng đã có ở 
Ecuador. Ngày thứ hai, 6 tháng 7, ở Guayaquil, Đức Phanxicô gặp các tu sĩ Dòng 
Tên trong bữa ăn sáng. Ngược với các chuyến tông du của các vị tiền nhiệm 
khác, tuần này Đức Phanxicô về mảnh đất quen thuộc của mình. 

Đức Thánh Cha viếng thăm Ecuador 

Sau khi vượt qua 10.100 cây số, tức là hơn 1 phần tư vòng trái đất, ĐTC đã đến 
phi trường quốc tế Thống Chế Sucre ở Quito, thủ đô nước Ecuador vào lúc gần 3 
giờ chiều giờ địa phương. 
Tổng thống Rafael Correa cùng với các quan chức chính quyền, các GM và đông 
đảo dân chúng đã dành cho ĐTC một sự tiếp đón rất nồng nhiệt tại sân bay, cùng 
với ban nhạc và một nhóm các trẻ em trong y phục truyền thống.  
Ngày thứ hai trong chuyến viếng thăm mục vụ tại Nam Mỹ, ĐTC đã rời thủ đô 
Quito đáp máy bay xuống Guayaquil cách đó 265 cây số và chỉ cao hơn mặt biển 
4 mét. Đây thành phố lớn nhất của Ecuador với hơn 3 triệu 600 ngàn dân cư. Đây 
cũng là trung tâm thương mại lớn nhất của nước này với hải cảng bên bờ Thái 
bình dương.  
Đến nơi vào lúc gần 10 giờ sáng, ĐTC đi tới Đền thánh quốc gia kính Lòng 
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Thương Xót Chúa, là nơi thờ phượng đứng thứ hai của tổng giáo phận Guayaquil 
mới hoàn thành cách đây 2 năm, với thánh đường cao 29 mét, chứa được 2.300 
người.  
Sau khi kính viếng Mình Thánh Chúa và ảnh Lòng Thương Xót Chúa, ĐTC đã 
cùng mọi người hiện diện đọc kinh Kính Mừng trước khi ban phép lành cho họ, 
rồi tới tới công viên Los Samanes rộng 379 hécta, cách đó 25 cây số để cử hành 
thánh lễ cho hơn một triệu tín hữu tụ tập tại đây, dù trời nóng nực. 
Thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho các gia đình. Đồng tế với ĐTC có 40 GM 
Ecuador cùng với hàng chục GM khách và hàng trăm linh mục. Đặc biệt trong 
buổi lễ, ĐTC đã dùng chiếc gậy mục tử đơn sơ bằng gỗ Oliu do các tù nhân ở 
San Remo, bắc Italia, làm tặng cho ngài và ngài đã sử dụng trong lễ lá năm nay ở 
Roma. Đầu gậy có thánh giá và huy hiệu Giáo Hoàng của ngài. 
Trong bài giảng thánh lễ, ĐTC đã quảng diễn bài Tin Mừng theo thánh Gioan 
thuật lại tiệc cưới Cana với sự hiện diện của Chúa Giêsu và Mẹ Maria trong số 
các khách mời, và ngài rút ra những bài học từ thái độ của Mẹ Maria. Ngài nói: 
 ”Tiệc cưới Cana được tái diễn trong mọi thế hệ, trong mỗi gia đình, trong mỗi 
người chúng ta và trong những cố gắng để tâm hồn chúng ta tìm được sự ổn định 
trong tình yêu lâu bền, phong phú và vui tươi. Chúng ta hãy dành chỗ cho Đức 
Maria, là Mẹ, như thánh sử Phúc Âm quả quyết. Cùng với Mẹ, chúng ta hãy thực 
hiện hành trình Cana. 
 - Trước tiên, Mẹ Maria quan tâm để ý: trong tiệc cưới đã bắt đầu, Mẹ chú ý tới 
những nhu cầu của đôi tân hôn. Mẹ không tự cô lập vào mình, không tập trung 
vào thế giới riêng, trái lại, tình thương làm cho Mẹ để ý tới người khác. Và vì thế 
Mẹ thấy họ thiếu rượu. Rượu là dấu chỉ vui mừng, yêu thương, dồi dào. Bao 
nhiêu thiếu niên và người trẻ nhận thấy rằng trong gia đình họ từ lâu không còn 
thứ rượu ấy nữa! Bao nhiêu phụ nữ lẻ loi và buồn sầu tự hỏi khi nào tình yêu đã 
vuột mất khỏi đời sống của họ! Bao nhiêu người già cảm thấy bị bỏ ra ngoài các 
buổi lễ trong gia đình họ, bỏ vào một xó và từ nay chẳng còn lương thực yêu 
thương hằng ngày nữa! Sự thiếu rượu cũng có thể là hậu quả của tình trạng thiếu 
công ăn việc làm, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn mà các gia đình chúng ta đang 
trải qua. Mẹ Maria không phải là một bà mẹ ”yêu sách”, không phải là bà mẹ 
chồng canh chừng để thích thú vì những thiếu kinh nghiệm của chúng ta, những 
lầm lẫn hoặc vô ý. Mẹ Maria là mẹ! Mẹ hiện diện, quan tâm và ân cần. 
- Thứ hai: Mẹ Maria tín thác ngỏ lời với Chúa Giêsu, Mẹ cầu nguyện. Mẹ không 
đi gặp người chủ tiệc, nhưng trực tiếp trình bày khó khăn của đôi tân hôn với 
Con của Mẹ. Câu trả lời mà Mẹ nhận được có vẻ làm nản chí: “Thưa bà, có hệ gì 
đến con đâu? Giờ của con chưa tới”. Nhưng trong khi đó Mẹ đã đặt vấn đề ở 
trong tay Chúa. Sự ân cần của Mẹ đối với những nhu cầu của người khác làm 
cho giờ của Chúa đến sớm hơn. Mẹ Maria là thành phần của giờ ấy, từ hang 
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đá máng cỏ cho đến thập giá. Mẹ đã biết ”biến một hang bò lừa thành nhà của 
Chúa Giêsu, với một vài chiếc tã nghèo nàn, nhưng với một núi dịu dàng” (Tông 
Huấn Ev. gaudium, 286) và Mẹ đón nhận chúng ta như con cái khi một lưỡi 
gươm đâm thâu qua tim Mẹ, Mẹ dạy chúng ta đặt gia đình ở trong thay Thiên 
Chúa; cầu nguyện, nuôi dưỡng niềm hy vọng chỉ cho chúng ta thấy rằng những 
lo âu của chúng ta cũng là những lo âu của Thiên Chúa”. 
Cầu nguyện luôn làm cho chúng ta ra khỏi vòng đai những lo âu của chúng ta, 
làm cho chúng ta đi xa hơn những gì làm cho chúng ta đau khổ, giao động hoặc 
thiếu thốn, và đặt chúng ta ở trong hoàn cảnh của người khác. Gia đình là trường 
học trong đó cầu nguyện cũng nhắc nhở chúng ta rằng có ”chúng ta”, có một tha 
nhân ở gần chúng ta: họ đang sống dưới cùng một mái nhà, chia sẻ cuộc sống với 
chúng ta và có những điều cần thiết. 
- Mẹ Maria hành động. Câu nói của Mẹ: ”Các ông hãy làm điều mà Người bảo” 
(v.5), được gởi tới những người giúp việc, và cũng là một lời mời gọi được gửi 
đến chúng ta, hãy đặt mình để tùy Chúa Giêsu sử dụng, Ngài đến để phục vụ chứ 
không phải để được phục vụ. Phục vụ là tiêu chuẩn tình thương chân thực. Và 
điều này được đặc biệt học ở trong gia đình, nơi chúng ta trở nên người phục vụ 
vì yêu thương nhau. 
ĐTC nói: ”Giữa lòng gia đình, không ai bị loại trừ; tại đó ”ta học cách khiêm tốn 
xin phép, nói cám ơn như biểu lộ sự quí chuộng vì những gì chúng ta nhận lãnh, 
làm chủ tính hung hăng hoặc ham hố của mình, và xin lỗi khi chúng ta làm điều 
gì sai trái. Những cử chỉ lịch sự chân thành bé nhỏ ấy giúp xây dựng một nền văn 
hóa đời sống chia sẻ và tôn trọng những gì chung quanh chúng ta” (Laudato sì, 
213). Gia đình là nhà thương gần nhất, là trường học đầu tiên của các trẻ em, là 
điểm tham chiếu không thể thiếu được đối với người trẻ, là nhà dưỡng lão tốt 
nhất cho người già. Gia đình là một sự phong phú lớn cho xã hội mà các tổ chức 
khác không thể thay thế được, và phải được trợ giúp và tăng cường, để không 
bao giờ bị mất ý nghĩa đích thực của các dịch vụ mà xã hội cống hiến cho các 
công dân. Thực vậy, các dịch vụ ấy không phải là một hình thức bố thí, nhưng là 
một món nợ xã hội thực sự đối với định chế gia đình giúp ích rất nhiều cho công 
ích. 
ĐTC quả quyết rằng:  “Gia đình cũng họp thành một Giáo Hội nhỏ, một Giáo 
Hội tại gia, ngoài sự sống, gia đình cũng thông truyền sự dịu hiền và lòng thương 
xót của Chúa. Trong gia đình đức tin được trộn lẫn với sữa mẹ: khi cảm nghiệm 
tình thương của cha mẹ, người ta cảm thấy gần gũi tình thương của Thiên 
Chúa. ”Trong gia đình, các phép lạ được thực hiện với điều có được, với những 
gì chúng ta có, nhiều khi không phải là lý tưởng, không phải là điều chúng ta mơ 
ước và cũng chẳng phải là điều lẽ ra phải như vậy. Rượu mới của các tiệc cưới 
Cana nảy sinh từ vò thanh tẩy, có nghĩa là từ nơi mà tất cả đã từ bỏ tội lỗi của 
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họ: ”Nơi nào nhiều tội thì ơn thánh càng dồi dào hơn” (Rm a5,20). Trong mỗi 
gia đình chúng ta và trong gia đình chung mà tất cả chúng ta họp thành, không có 
gì bị gạt bỏ, không gì là vô ích. Ít lâu trước khi bắt đầu Năm Thánh Lòng 
Thương Xót, Giáo Hội sẽ họp Thượng HĐGM khóa thường lệ về gia đình, để 
chín mùi phân định đích thực tinh thần và tìm ra những giải pháp cụ thể cho 
nhiều khó khăn và những thách đố quan trọng mà gia đình phải đương đầu ngày 
nay. Tôi mời gọi anh chị em gia tăng cầu nguyện cho ý hướng đó để thậm chí cả 
những gì chúng ta thấy có vẻ là không tinh tuyền, làm cho chúng ta thấy là 
gương mù hoặc khiến cho chúng ta kinh hãi, Thiên Chúa, có thể biến nó thành 
phép lạ, khi đưa nó đi qua giờ của Ngài. 
Và ĐTC kết luận rằng: ”Tất cả bắt đầu vì họ không còn rượu nữa, và tất cả đã có 
thể được thực hiện vì một phụ nữ - là Đức Trinh Nữ - quan tâm ân cần, biết đặt 
trong bàn tay Chúa những lo lắng của Mẹ, và đã hành động khôn ngoan và can 
đảm. Nhưng một điều không kém phần đáng để ý đó là sự kiện chung kết: họ đã 
nếm rượu ngon hơn. Đó là Tin Vui: rượu ngon là điều sắp được uống, thực tại 
đáng yêu mến hơn, sâu xa hơn và đẹp hơn cho gia đình phải hướng tới. Sẽ đến 
thời chúng ta nếm hưởng tình yêu hằng ngày, trong đó con cái chúng ta tái khám 
phá không gian mà chúng ta chia sẻ và những người già hiện diện trong niềm vui 
hằng ngày. Rượu ngon sắp đến cho mỗi người có can đảm yêu thương. 
Đức Thánh Cha viếng thăm nhà tù Palmasola ở Bolivia 
Nhà tù Palmasola cách tòa TGM Santa Cruz của Bolovia 15 cây số và được chia 
làm nhiều khu vực dành cho các loại tù nhân khác nhau: nam, nữ, người trẻ, các 
tù nhân tội nhẹ và các tù nhân tội trọng. Khu nhà tù dành cho nam giới, nơi ĐTC 
đến thăm sáng thứ sáu 10-7-2015, được gọi tắt là PS 4, có 2.800 tù nhân và đặc 
biệt có khu vực dành cho các thân nhân, khoảng 1.500 người mỗi ngày. Họ có 
thể sống chung giống như trong một làng do chính các tù nhân quản trị. 
Đến nhà tù lúc 9 giờ rưỡi sáng, ĐTC đã chào thăm nhiều tù nhân, thân nhân, con 
cái họ tụ tập tại sân thể thao của nhà tù, cùng với nhiều người khác, trước khi 
tiến lên lễ đài đơn sơ. Hiện diện tại buổi gặp gỡ có Bộ trưởng tư pháp và các giới 
chức chính quyền Bolivia. 
Ngỏ lời trong dịp này, ĐTC nhận thấy qua chứng từ của Đức TGM Jesus Juarez 
và của đại diện tù nhân, sự đau khổ không thể dập tắt niềm hy vọng nơi thẳm sâu 
tâm hồn và sự sống tiếp tục nảy mầm mạnh mẽ trong những nghịch cảnh. 
ĐTC nói đến kinh nghiệm và xác tín bản thân của ngài: ”Người mà anh chị em 
đang thấy trước mặt đây là một người đã được tha thứ. Một người đã được cứu 
thoát khỏi nhiều tội lỗi của mình. Và tôi tự giới thiệu như thế trước mặt anh chị 
em. Tôi không có gì nhiều để trao tặng anh chị em, nhưng điều tôi có, điều tôi 
yêu mến, tôi muốn trao tặng anh chị em, chia sẻ với anh chị em, đó là Chúa 
Giêsu Kitô, là lòng từ bi của Chúa Cha. Người đến để tỏ cho chúng ta, làm cho 
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tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta trở nên hữu hình. Một tình yêu tích 
cực, thực sự. Một tình yêu chữa lành, tha thứ, nâng dậy, chăm sóc. 
ĐTC nhấn mạnh rằng tại Trung tâm phục hồi này, sự sống chung phần nào cũng 
tùy thuộc anh chị em. Đau khổ và thiếu thốn có thể làm cho con tim của anh chị 
em trở nên ích kỷ và tạo dịp cho những xung đột, nhưng chúng ta cũng có khả 
năng biến đổi chúng thành những dịp thực thi tình huynh đệ chân thực. Anh chị 
em hãy giúp đỡ nhau, đừng sợ giúp đỡ nhau. Ma quỉ tìm kiếm sự cạnh tranh, chia 
rẽ, phe phái. Anh chị em hãy chiến đấu để tiến bước. 
Đức Thánh Cha dâng lễ trước Đền Đức Mẹ Caacupé, Paraguay 
Hằng trăm ngàn tín hữu đã tham dự Thánh Lễ do ĐTC Phanxicô cử hành tại 
Quảng trường trước Đền Thánh Đức Mẹ Caacupé, bổn mạng của Paraguay sáng 
ngày 11-7-2015.  
Ở trung tâm thành Caacupé có Vương cung thánh đường Đức Mẹ Vô Nhiễm và 
hằng năm có hơn 200 ngàn tín hữu đến hành hương nhân lễ kính Đức Mẹ. Cạnh 
thánh đường có một nhà nguyện cổ kính nguyên thủy và một giếng Đức Mẹ, theo 
lưu truyền, nước giếng có năng lực chữa bệnh.  
Đến nơi, ĐTC đã vào bên trong thánh đường để viếng Mình Thánh Chúa và cầu 
nguyện trong thinh lặng trước tượng Đức Mẹ. Ngài dâng tặng Đức Mẹ một đóa 
hoa hồng mầu trắng. Hiện diện trong thánh đường có hàng ngàn tín hữu, trong đó 
có một số nữ tu chiêm niệm. 
Tại quảng trường trước Đền thánh có hàng trăm ngàn tín hữu tụ tập để dự lễ với 
ĐTC, không kể đông đảo các tín hữu ở khu vực gần đó. Có nhiều thổ dân thuộc 
các bộ lạc xa xăm chèo thuyền về đây để tham dự thánh lễ và gặp gỡ ĐTC trong 
dịp hiếm có này. Nhiều người đến từ hôm trước và ngủ lại để dự lễ, do ĐTC cử 
hành bắt đầu từ lúc 10 giờ 35, và kính Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội. Ngoài ra 
cũng có hàng chục ngàn tín hữu từ Argentina láng giềng đến dự lễ. 
Tại lễ đài bên ngoài, cạnh bàn thờ cũng có một bản sao tượng Đức Mẹ Caacupè. 
Trong bài giảng thánh lễ,  ĐTC nhắc lại 3 giai đoạn khó khăn trong cuộc đời của 
Mẹ Maria. 
1. Trước tiên là khi Chúa Giêsu sinh ra. ”Không có chỗ cho họ trong nhà trọ” 
(Lc 2.7). Họ không có nhà, không có nơi để đón tiếp người con sinh ra. Và cũng 
có gia đình nào thân cận, thật là lẻ loi. Nơi duy nhất họ tìm được là hang súc vật. 
2. Thứ hai là cuộc chạy trốn sang Ai Cập. Thánh gia phải ra đi, phải lưu lạc. Tại 
đó, các ngài không những chẳng có chỗ, chẳng có gia đình, nhưng cả sinh mạng 
của các ngài cũng bị lâm nguy. Thánh gia phải lên đường, đến một miền đất lạ. 
Các ngài phải chạy trốn vì vị ghen tương và ham hố quyền lực của bạo chúa. 
3. Sau cùng là cái chết của Chúa Con trên thập giá. Không có tình trạng nào khó 
khăn hơn đối với một bà mẹ tháp tùng cái chết của một người con. Chúng ta thấy 
Mẹ Maria dưới chân thập giá, như mọi người mẹ, nhưng kiên vững, tháp tùng 
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con cho đến cái chết tột cùng, cái chết trên thập giá. Và Mẹ liên kết và nâng đỡ 
tất cả các môn đệ. 
Từ những ý tưởng trên đây, ĐTC đặc biệt nhắc đến các phụ nữ và các bà mẹ 
Paraguay, với lòng can đảm và xả thân, họ đã biết phục hồi đất nước bị tàn phá, 
bị sụp đổ vì chiến tranh. Ngài nói: 
”Chị em có ký ức, có gia sản được lưu truyền của những bà mẹ đã tái tạo cuộc 
sống, niềm tin, phẩm giá của dân tộc các chị em. Như Mẹ Maria, các chị em đã 
sống những những hoàn cảnh rất khó khăn, mà cứ theo lý luận thông thường, nó 
trái ngược với mọi niềm tin. Như Mẹ Maria, các chị em được thúc đẩy và nâng 
đỡ nhờ tấm gương của Mẹ, các chị em đã tiếp tục tin, cả khi không có gì để hy 
vọng nữa (Rm 4,18). ”Các chị em đã và đang tìm được sức mạnh để không bỏ 
mặc đất nước này trong sự hỗn độn”. 
Sau cùng, ĐTC kêu gọi dân chúng đừng mất ký ức, đừng mất căn cội, và bao 
nhiêu chứng ta, hãy sống niềm tin sinh động, niềm tin trở thành sự sống, và một 
cuộc sống trở thành hy vọng, niềm hy vọng đưa chúng ta tiến bước trong tình bác 
ái. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lịch Phụng Vụ: 
_ 7/12/2015: CN XV thường niên 
_ 7/19/2015: CN XVI thường niên 
_ 7/26/2015: CN XVII thường niên 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

Vấn nạn luân lý về phái tính 

Lm. Phêrô Nguyễn Đức Thắng 
 

Các linh mục cần trung thành với Lề Luật Thiên Chúa, với Giáo Huấn Hội 
Thánh, và vừa đồng hành với nhân loại, một nhân loại đang bị phân hóa và lạc 
lối (Familiaris Consortio). 
 
A. DẪN NHẬP 
Ngày nay các linh mục đứng trước một thách đố rất lớn về luân lý, đặc biệt là 
luân lý về hôn nhân gia đình. Các chủ thuyết mới cổ võ người ta không tuân thủ 
các hướng dẫn của Giáo Hội cũng như các giới luật tự nhiên, luật Thiên định. Sở 
dĩ lý thuyết của họ lôi kéo được đám đông, vì về mặt nổi của tảng băng, văn hóa 
ngày nay tôn trọng đa nguyên, và hơn nữa chúng dựa vào một số sự kiện cụ thể, 
trước mắt, để kêu gọi tới sự ủy mị tình cảm - cái được gọi là nhân văn hay tiến 
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bộ; còn về mặt chìm ẩn khuất, là vì nó thỏa mãn nhu cầu nổi loạn bên trong con 
người, theo sau chủ nghĩa tự do cá nhân hưởng thụ và tương đối. Các linh mục 
cần trung thành với Lề Luật Thiên Chúa, với Giáo Huấn Hội Thánh, và vừa đồng 
hành với nhân loại, một nhân loại đang bị phân hóa và lạc lối (Familiaris 
Consortio). Bài viết này chỉ phác họa sơ lược vấn nạn liên quan đến phái tính mà 
thôi. 
 
B. VÀI SỰ KIỆN CẦN SUY NGHĨ 
a. 02/04/2014 Úc công nhận giới tính giới tính thứ 3 hay giới tính không xác 
định. Norrie May-Welby (52 tuổi) người gốc Ái Nhĩ Lan, di dân sang Úc Châu. 
Khi sinh ra Norrie được khai là giới tính nam. Norrie đã trải qua một lần phẫu 
thuật để chuyển đổi sang giới tính nữ nhưng ca phẫu thuật thất bại. Do đó, Norrie 
vẫn không thể xác định mình thuộc giới tính nam hay nữ. Norrie đã vận động 
tranh cãi pháp lý nhiều lần cho tới khi được công nhận là không phải đàn ông 
cũng chẳng phải đàn bà. 
b. Trước đó, Đức đã trở thành nước đầu tiên thừa nhận giới tính thứ ba. Ngày 
07/05/2013. Họ thực hiện điều này vì cho rằng, việc xác định nhanh giới tính cho 
trẻ ngay khi làm giấy khai sinh sẽ gây ra những hệ lụy đau thương. Trong thực 
tế, con người sinh ra không phải ai cũng hoàn hảo về mặt tâm sinh thể lý, có 
những trục trặc, có những bất thường. Có những trường hợp rất khó xác định 
nam hay nữ vì những dị dạng của bộ phận sinh dục. Mục đích của đạo luật này 
nhằm giảm sức ép đối với cha mẹ. Cha mẹ khỏi bận tâm suy nghĩ phải phẫu 
thuật khẩn cấp cho trẻ sơ sinh mang giới tính nam hay giới tính nữ.  
c. Mới đây, ngày 29/04 vừa qua, Kenya ký luật về đa thê polygamy. Vietcatholic 
cho biết HDGM của quốc gia có số Kitô hữu chiếm 82,5% dân số này đã phản 
đối kịch liệt trước đó, nhưng bất thành. Đạo luật về đa thê đã ra đời và người đàn 
ông có thể lấy bao nhiêu vợ tùy thích mà không cần sự đồng ý của vợ chính. 
Samuel Chepkong'a, Chủ tịch Ủy Ban Công Lý và Các Vấn Đề Pháp Lý giải 
thích, theo luật này người chồng không cần phải hỏi ý kiến vợ cả xem bà ta có 
đồng ý hay không, thậm chí cũng chẳng cần thông báo cho bà ta về người vợ 
mới, mỗi khi thấy ông đi về nhà với người phụ nữ khác thì đó có thể là vợ mới 
rồi.  
d. Báo chí tại Việt nam, trong một xã hội Đông Phương với truyền thống khá bảo 
thủ, vẫn đưa các tin tức về sự diễu hành của người đồng tính, với những lời lẽ 
cảm thông, đồng điệu. Rất dễ tìm thấy các bài về chủ đề này trên các báo chính 
thống của chính phủ. Quốc Hội Việt Nam cũng đã đề cập tới hôn nhân đồng tính 
và chuyển giới tính. Khi Mr. Đàm hôn môi nhà sư, rất nhiều diễn đàn lên tiếng 
ủng hộ anh. Đâu đó tại VN xuất hiện đám cưới đồng tính vv...  
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C. TÌM HIỂU VẤN ĐỀ  
Những sự kiện- hôn nhân đồng tính, vấn đề phái tính, phá thai, đa thê- được công 
nhận trên bình diện luật pháp của một quốc gia và được rất nhiều các phong trào 
trên thế giới ủng hộ, kể cả trong xã hội nặng về Khổng – Nho giáo như Việt 
Nam, cho thấy não trạng con người ngày nay và tính cấp bách của vấn đề luân lý. 
Chúng ta không dễ dàng dựa vào Lề Luật để thuyết phục họ. Không đơn giản để 
cá nhân hay nhóm người nào đó thấy rằng họ đã sai về mặt luân lý, rằng lương 
tâm của họ đã lầm lạc nghiêm trọng. Họ cần thuyết phục, nhưng thuyết phục sao 
được? Bởi họ có rất nhiều “thế lực” chống lưng: 
a. Chính phủ công nhận: Đây là luận cứ rất quan trọng và thường được nại ra, 
bởi nó có tính pháp lý, có chỗ dựa ở công quyền. Điều này gây khó khăn cho các 
trường học, nhất là trường Công Giáo. Bởi các nhà xã hội học vẫn cho rằng đồng 
tính không chỉ là vấn đề sinh lý, di truyền nhưng có cả tác động xã hội. Rất nhiều 
LGBT (viết tắt của Lesbian, Gay, Bisexual, Transexual / Transgender: đồng tính 
nữ, đồng tính nam, lưỡng tính luyến ái, chuyển giới) là vì phong trào, vì kinh tế, 
hay vì cú shock tâm lý. Và do vậy, nó có tính lây lan. Tuy vậy, khi các bậc cha 
mẹ không muốn cho con cái mình vào trường học nơi cổ võ đồng tính và nhận 
con của người đồng tính, thì bị cáo buộc là kỳ thị, một từ ngữ mà xã hội tiến bộ 
rất dị ứng 
b. Sự xuất hiện của nhiều nhóm “tiến bộ” có tên trong danh sách LGBT. Trong 
đó có các chính trị gia, nghệ nhân, thương gia và nhất là giới showbiz, giới 
celebrities với rất nhiều fans hâm mộ. Chẳng hạn Lady Gaga, một ca sĩ và nhạc 
sĩ chuyên gây sốc, từ cách ăn mặc cho tới ngôn từ, nhưng luôn đứng đầu rất 
nhiều bảng xếp hạng: nhất về doanh thu, nhất về người hâm mộ, nhất về tiếng 
hát trong mọi thời đại vv... và bài hát của cô “born this way” cũng đứng nhất 
trong thị trường CD quốc tế. .. 
c. Những diễn biến thời sự cho thấy LGBT rất gắn bó, đoàn kết. Họ luôn luôn 
thành lập câu lạc bộ nơi họ sinh sống? Luôn kết thành nhóm và hỗ trợ nghề 
nghiệp, tài chính? Luôn phản ứng mạnh với các tín hiệu thuận hay nghịch với 
mình. Do vậy, họ ủng hộ nhiệt tình và cũng đập phá hết mình. Họ thích tập trung 
tại Các Vương Cung Thánh Đường lớn, không phải để tham dự thánh lễ nhưng 
để quậy phá, viết bẩn nhằm tạo tiếng vang lớn. Giáng Sinh năm 2010 tại thủ đô 
Oslo của Nauy, nhóm Fuck for Forest đã làm tình ngay trên cung thánh khi Giám 
Mục và đoàn rước bắt đầu tiến vô nhà thờ chính tòa. 
d. Xã hội đa nguyên: Thời đại chúng ta đang sống được mệnh danh là thời hậu 
hiện đại. Nét đặc trưng nhất của thời hậu hiện đại là tính “đa nguyên”. Người ta 
không còn có một nguyên tắc chung nhất cho bất cứ lãnh vực nào. Rõ nhất là 
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phương diện luân lý. Trong phương diện này, người ta không còn muốn tin vào 
những gì Giáo Hội dạy, hay những gì truyền thống để lại nữa. Họ đặt vấn đề tại 
sao lại chỉ có một mô hình hôn nhân duy nhất? Nhiều định chế hôn nhân khác 
nhau sẽ giúp bớt đau khổ hơn không? Người Bugis của Indonesia chẳng nhìn 
nhận có 5 giới tính (female, male, Bissu, Calabai, Calalai) và 3 phái tính đấy 
sao? Và xã hội này vẫn phát triển đấy thôi. Kenya sau một thời gian đấu tranh 
cho nữ quyền thì đã chẳng tiến lên đa thê đấy là gì vv... 

e.Sự thương cảm: Nếu các lý luận trên chưa thể hạ gục được đối tượng thì LGBT 
sẽ tung ra chiêu bài tiếp theo là kêu gọi sự thương cảm. Và chiêu này cho thấy 
công phu rất lợi hại. Thật vậy, những phản ứng nhiệt tình và thái quá của LGBT 
đôi khi gây ra tác dụng ngược, làm cho nhiều người xa tránh nó, nhưng khi 
chúng nài van đến sự thương cảm thì rất dễ làm chúng ta mủi lòng. Nào là LGBT 
cũng là con người mà, họ sinh ra đã là như thế, họ có muốn đâu, họ cũng là 
người tốt, họ cũng là người giỏi giang có ích cho xã hội, tại sao lại loại trừ họ? 
Họ cũng như chúng ta mà tại sao họ không được quyền hôn nhân? Điều này làm 
cho những ai nghĩ rằng mình là người tốt phải xét lại và dễ dàng rơi vào lý luận 
của họ là chấp nhận các định chế khác nhau về hôn nhân. Từ đó, người ta dễ có 
cảm tưởng rằng Giáo Hội ghét bỏ, kỳ thị người LGBT khi không cho họ kết hôn. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Ở một nơi sung sướng  

Nguyễn Thị Thanh Dương 
 

Cô Laura từ trên lầu bước xuống đã thấy mẹ ngồi thù lù nơi bàn ăn gần cửa 
sau, bà đang ngó xuyên qua cửa kính đăm đăm… 

-  Ủa, sao má dậy sớm thế? Con thức giờ nào cũng thấy má thức trước con 
rồi. 

Bà Tư Nhiều trả lời con gái: 

- Má già cả ngủ là bao nhiêu… sao hôm nay con dậy sớm? Mới có 8 giờ! 

Cô Laura ra bếp lục đục vừa làm vừa đáp: 

- Tùy bữa… mà con dậy sớm một chút thì giờ thong thả hơn… 

Một lát sau cô bưng ra bàn 2 ly cà phê sữa nóng mới pha và 2 chiếc bánh 
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bao cô mới hâm lại nóng hổi: 

- Má ăn điểm tâm với con. 

Bà Tư Nhiều nhìn ly cà phê sữa và chiếc bánh bao với vẻ ơ hờ: 

- Cái bánh bự thế kia má ăn sao hết, nội ly cà phê sữa cũng đủ no bụng già 
rồi. 

Cô Laura cằn nhằn: 

- Má thiệt tình, sướng mà không biết hưởng, ở Việt Nam có cà phê sữa, có 
bánh bao cho má ăn không? 

Cô nhìn theo hướng mẹ nhìn, qua khung cửa kính nhà ăn, ngoài kia một 
buổi sáng rạng rỡ, cây hoa hồng leo quanh hàng rào trên deck có hai con 
chim đang líu lo và chắp cánh bay đi… 

Cô tò mò hỏi: 

- Nãy giờ má nhìn hai con chim đó hả? 

- Ừ, má thấy nó vui quá, cứ bay đi rồi quày lại líu lo, rồi lại bay. 

- Chim trời cá nước mà má, nó bay đi khắp trời có gì lạ! 

Bà Tư Nhiều không dám nói những điều mình đang nghĩ sợ cô con gái la, bà 
quậy ly cà phê sữa và uống vài ngụm rồi cầm chiếc bánh bao lên ăn cho con 
gái vừa lòng. Lòng bà như mọi ngày lại xót xa tự hỏi không biết sáng nay 
con cháu bà ở Việt Nam đang làm gì? Có cái gì ăn sáng bỏ vào miệng 
không? 

Cô Laura uống sữa ăn bánh bao xong lên lầu thay quần áo và xách giỏ đi 
xuống: 

- Thôi con đi làm, hôm nay má nấu món cá kho với thịt ba rọi nghe, anh 
Nhàn thích món cá kho của má. 

- Sao con bỏ cá ra ngoài nhiều thế? Trong tủ lạnh còn nồi thịt kho trứng từ 
hôm kia ăn chưa hết mà… 

- Ôi, đồ ăn đã hai ngày rồi, ăn không hết thì đổ đi cho rộng tủ. Nhà này 
không thích ăn lại đồ cũ má ơi… 

Món thịt kho trứng mang tiếng là đã hai ngày mà thực tế ăn có là bao. Buổi 
chiều hôm đó cô Laura đi làm về, chắc gặp ngày hên đắt hàng, tiền tip nhiều 
cô cao hứng ghé vào nhà hàng mua mấy hộp đồ ăn mang về nhà, thế là 
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nồi thịt kho trứng thành ế ẩm, thành đồ cũ.. 

- Thật là uổng phí, ở Việt Nam người ta không có mà ăn. 

Cô Laura nhún vai: 

- Ôi, đồ ăn ở Mỹ rẻ rề má khỏi lo. Có khi một khách tiền tip cho con kho 
mấy nồi thịt trứng luôn. 

Cô Laura đi ra cửa, cô là người cuối cùng rời khỏi nhà, vì nghề làm nail của 
cô đi trễ về trễ, cửa tiệm 9 giờ sáng mở cửa cho đến 9 giờ tối. Chồng và hai 
con kẻ đi làm người đi học trước rồi. Cô quay đầu dặn dò trước khi khép 
cửa: 

- Má ở nhà cứ nằm xem ti vi, thích ăn gì thì mở tủ lạnh. Vui hưởng nhàn 
nghe má. 

Bà Tư Nhiều còn lại một mình lại thở dài khi nhìn thấy hai con chim bay 
lượn ngoài sân. Chúng tự do sung sướng hơn bà, muốn đậu muốn bay đâu 
tùy thích. 

Còn bà thì chỉ ngồi đây hay quanh quẩn trong nhà và lúc nào cũng thấp 
thỏm lo lắng chỉ sợ sẩy tay sẩy chân té ngã thì mang họa cho con vì thỉnh 
thoảng cô Laura nghiêm trọng nhắc nhở bà: 

- Má nhớ giùm con má đang là khách sống ở Mỹ không có quyền lợi chi, 
huỵch toẹt ra là má không có bảo hiểm sức khỏe, nếu bị tai nạn gì phải vô 
bệnh viện là coi như con sạt nghiệp đó… 

Bà Tư Nhiều đã sợ hãi và cẩn thận hỏi: 

- Má sẽ ráng giữ gìn, nhưng rủi má bị cảm cúm, nhức đầu, đau lưng, đau 
bụng có sao không con? 

- Ba cái bịnh vặt này thì không sao tránh khỏi, tiền khám bác sĩ con lo được. 

Rồi cô trấn an mẹ hay trấn an cho chính mình: 

- Má chỉ ráng cẩn thận trong vài tháng thôi, con tin là vài tháng nữa luật sư 
sẽ lo xong giấy tờ cho má định cư hợp pháp ở Mỹ nên không cần mua bảo 
hiểm diện du lịch làm chi cho tốn tiền, vì mua diện này mắc mỏ lắm. Khi má 
được hợp pháp hóa rồi thì chúng ta khỏi lo vụ ốm đau hay tai nạn gì nữa, 
con sẽ có cách xin thẻ khám bệnh rẻ tiền hay miễn phí cho má... 

Cho nên bà Tư Nhiều tự cho quyền bà cao lắm là chỉ ốm đau vặt vãnh thôi, 
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ngoài ra tuyệt đối không được vì bất cứ lý do gì phải vào bệnh viện. 

Bà Tư Nhiều nào có muốn sống ở Mỹ, bà đang ở Việt Nam với gia đình 
người con trai lớn tên Hiền kể từ ngày chồng bà qua đời. 

Vợ chồng Hiền nghèo lắm, Hiền nghề nghiệp không ổn định, nay thì làm 
phụ hồ, mai kia mốt nọ chạy xe ôm, còn vợ Hiền thì bán rau ngoài chợ, hai 
vợ chồng làm không đủ nuôi hai đứa con và bà mẹ chồng nếu không có món 
tiền 200 đô la Mỹ hàng tháng cô Laura từ Mỹ gởi về mục đích để nuôi má, 
báo hiếu cho má. 

Cô Laura theo chồng đi Mỹ do nhà chồng bảo lãnh từ nhiều năm nay, cô 
muốn bảo lãnh mẹ sang Mỹ sinh sống nhưng bà Tư Nhiều từ chối, nhà có 
hai đứa con, gia đình cô Laura ở Mỹ đầy đủ hạnh phúc là bà an tâm rồi, bà 
chỉ muốn sống với gia đình con trai, họ nghèo khổ có bà ở bên may ra đỡ 
đần được chút công kia việc nọ cũng vui. Vợ chồng Hiền đi ra ngoài kiếm 
tiền thì bà ở nhà trông cháu, nấu cơm hay chăm nom nhà cửa. 

Cô Laura gởi tiền về dặn anh trai và chị dâu phải lo cho má được ăn ngon 
mặc đẹp, cho má được hưởng sung sướng tuổi già... 

Không hiểu cô nghe tin “thèo lẻo” từ ai, từ đâu mà cô cho rằng cả nhà anh 
Hiền ăn bám vào đồng tiền cô gởi về nuôi má, má cô vẫn ăn đói ăn thèm, 
vẫn áo cũ sờn vai… 

Thế là cô Laura gọi phone ngon ngọt thủ thỉ với bà Tư Nhiều, làm đơn bảo 
lãnh cho bà Tư Nhiều sang Mỹ diện du lịch thăm con cháu chỉ 3 tháng thôi 
và bà sẽ trở về Việt Nam. 

Sang đến nơi thì cô Laura tuyên bố sẽ giữ bà ở lại Mỹ luôn, cô sẽ mướn luật 
sư lo cho má định cư hợp pháp, cô Laura không muốn má ở Việt Nam cực 
khổ, đồng tiền cô gởi về bị lợi dụng, mang tiếng là nuôi má mà nuôi cả nhà 
anh Hiền. 

Bà Tư Nhiều đã mấy lần lên tiếng giãi bày: 

- Con nghe hàng xóm xấu miệng làm chi? Nghe má nè, 200 đô con gởi về là  
má  tự nguyện đưa vợ thằng Hiền lo chi phí trong gia đình, có miếng ngon 
miếng dở cả nhà cùng ăn, chớ má ăn một mình sao đành? Quần áo cũ chưa 
rách chưa mòn má tiếc rẻ má mặc chớ vợ chồng Hiền không hề o ép má, 
thay vì má mặc quần áo mới thì má nhường cho hai thằng cháu nội. Chúng 
là anh chị của con, là cháu của con mà… 
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- Ôi, nhưng con không ưa… con dâu của má, bà vợ anh Hiền hay cằn nhằn 
má lắm, hồi còn ở Việt Nam con biết quá mà… 

Bà Tư Nhiều bênh vực con dâu: 

- Má biết từ ngày đó con đã không ưa chị dâu rồi. Chuyện chị dâu em chồng 
hay mẹ chồng nàng dâu nhà nào chẳng có, không ít thì nhiều. Cuộc sống có 
lúc vui buồn đụng chạm là thường, nhưng vợ Hiền đâu dám hỗn hào gì với 
má. 

Mấy tháng trôi qua rồi, đã quá hạn 3 tháng ở Mỹ của bà rồi, chẳng biết vụ cô 
Laura nhờ luật sư tới đâu. Mấy lần bà Tư Nhiều đòi về Việt Nam thì cô 
Laura gắt gỏng phản đối như pháo chuột nổ liên hồi một tràng: 

- Má à, con mang má sang đây để hưởng đời sung sướng, nhà cao cửa rộng, 
mọi thứ tiện nghi, đồ ăn thức uống đầy trong tủ lạnh, má tha hồ mặc quần 
lành áo tốt, lên xe hơi có máy lạnh. Ngán đồ ăn nhà thì vào nhà hàng có đủ 
món ngon mà khi ở Việt Nam con chắc là má từng thèm và ao ước mà dễ gì 
có được. Không lẽ má từ chối ở một nơi sung sướng như thế này, từ chối 
lòng báo hiếu của con mà trở về Việt Nam sống với anh Hiền trong căn nhà 
xập xệ và túng thiếu mọi bề nữa sao? 

Cô Laura bồi thêm để làm lung lạc cõi lòng bà mẹ: 

- Má về là con cúp luôn tiền trợ cấp gia đình anh Hiền, má nghe lời con ở lại 
thì con sẽ thương tình thỉnh thoảng gởi tiền về giúp đỡ họ. 

Bà Tư Nhiều không dám hó hé than phiền nữa, chỉ biết cầu mong vụ nhờ 
luật sư không thành để bà được trở về Việt Nam sống với gia đình thằng con 
trai. 

Bà mở tủ lạnh lấy ra nồi thịt kho trứng, những cục thịt heo xắt to kho rệu, 
những trái trứng kho đi kho lại săn cứng đậm đà nước màu, nước thịt, miếng 
ăn ngon thế này mà đổ đi sao đành... 

Bà lại chạnh lòng nghĩ tới vợ chồng Hiền và hai thằng cháu nội Tèo và Tẹo.  
Người ăn không hết kẻ lần không ra, cuộc đời sao có nhiều nỗi trớ trêu. 

Bà Tư Nhiều trút mớ thịt kho trứng vào một hộp nhựa và giấu kín sau mấy 
bó rau trong một góc tủ lạnh. Nếu vợ chồng cô Laura mà thấy đồ cũ là vứt 
thẳng tay vào thùng rác, bà tiếc lắm. Nhưng bà đã có cách của bà, vài ngày 
nữa bà sẽ nấu trở lại món thịt kho trứng, sẽ kho đồ cũ chung với đồ mới, nồi 
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thịt vẫn ngon lành, bà đã mấy lần “qua mặt” con kiểu này để tiết kiệm cho 
con mà nó nào hay biết. 

Không phải bà chỉ tiếc mớ thịt kho trứng này, mà tiếc từ một ít cá kho vụn 
hay vài con tép rang còn sót trong nồi, bà đều lấy ra bát đậy lại giấu trong tủ 
lạnh để bà ăn dần, cũng là cách tiết kiệm cho con và đỡ phí của trời. 

Không hiểu sao con gái bà sống từ bé tới lớn là con nhà nghèo thứ thiệt, 
từng túng thiếu từ miếng ăn cái mặc mà sang Mỹ đổi tính đổi nết sống làm 
sang và hoang phí thế? Chồng nó làm nghề thợ tiện không biết lương hướng 
bao nhiêu, còn nó làm nghề nail một tuần 6 ngày sáng đi tối về, kiếm đồng 
tiền cũng đầu tắt mặt tối vất vả. Vậy mà vợ chồng nó không biết sống tiết 
kiệm đồng tiền mình lao động làm ra, đồ ăn dư cũng bỏ, quần áo mặc chán 
cũng bỏ. Phải chi những thứ bỏ đó mà giúp cho nhà anh Hiền nó được thì đỡ 
khổ biết mấy. 

Bà lấy bịch cá chim mà con gái đã lấy ra từ tủ lạnh và để sẵn trong bồn rửa 
bát. Bà rửa lại cá từ trong ra ngoài cho sạch máu cá, hết mùi tanh, bà khứa 
mỗi con cá làm hai, rồi để ra rổ cho ráo nước. Xong bà thái thịt ba chỉ, thái 
củ hành, củ tỏi và ớt thật nhuyễn… 

Món cá kho của bà ngon vì công phu hèn gì chồng cô Laura không thích, 
miếng cá vừa mềm vừa béo nhờ thấm mỡ thịt ba rọi và thơm mùi gia vị 
hành tỏi gừng tiêu ớt… 

Bây giờ bà Tư Nhiều mang cá ra ngoài sân sau để kho bằng bếp ga, vì con 
bà dặn không được kho cá trong nhà sợ mùi hôi. 

Căn nhà to lớn sang trọng này vợ chồng cô Laura mua gần 500,000 đồng, 
nhà có 4 phòng ngủ đều trên lầu, ở dưới là 2 phòng khách, nhà bếp và phòng 
ăn lắp kính cao từ trần nhà xuống tới dưới. Khi bức màn to dài vén sang một 
bên là căn phòng bếp, phòng ăn lồng lộng sáng ngời nguồn ánh sáng từ bên 
ngoài hắt qua cửa kính. 

Ngồi tại bàn ăn là nhìn ra cái deck rộng sàn lót gỗ láng đẹp sau nhà. 

Cái deck có hàng lan can sơn màu trắng mỹ miều, có hoa hồng leo thơ 
mộng, có cái chuông gió mơ màng ở một góc sân. Từ đây có thể ngó sang 
những phía sau nhà hàng xóm, cũng cửa kính to cao lồng lộng, cũng cái 
deck lịch sự và đẹp như nhau. 

Các deck nhà hàng xóm trang trí đủ kiểu, trồng cây hoa leo hay hoa trong 
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bồn, có nhà bày bộ bàn ghế dưới một tấm dù rộng màu sặc sỡ để chủ nhân 
thỉnh thoảng ra ngoài ngồi uống trà hóng gió. Có nhà thì bày lò nướng BBQ 
với bàn ghế để vừa nướng thịt vừa ăn uống ngoài trời. 

Nhưng cái “deck” nhà cô Laura thì thực tế, có bếp gaz để kho cá, chiên chả 
giò và những món đồ ăn có mùi. 

Bà Tư Nhiều còn thực tế hơn nữa, bà mang quần áo ra phơi la liệt trên lan 
can mỹ miều đó, những quần áo bà đã giặt bằng tay và đem phơi nắng cho 
đỡ tốn điện máy giặt máy sấy. Mấy cái quần đen, mấy quần lót và áo lót của 
bà bay phất phơ ở sân nhà con bà chẳng liên quan đến ai, vậy mà nhà hàng 
xóm bên cạnh sang gặp vợ chồng Laura phê bình sao đó nên cô Laura không 
cho bà Tư Nhiều phơi quần áo trên lan can hay bất cứ nơi nào ngoài deck, cô 
bảo làm thế là mất vẻ sang đẹp của khu gia cư. 

Nhưng khi các con đi làm bà vẫn “lén lút” mang ra sân phơi vài cái nồi, cái 
soong, cái thớt, con dao mới rửa hay giẻ rách bà mới lau nhà cho mau khô 
và sạch sẽ, bà để dưới thấp, dưới sàn để khuất mắt nhà ông hàng xóm Mỹ 
“nhiều chuyện” kia. Rồi bà nhanh chóng mang vào nhà khi đã phơi xong, có 
trời mới biết bà đã vi phạm luật làm mất vẻ sang đẹp của khu gia cư này. 

Bà Tư Nhiều đi đứng từ trong bếp và mở cửa ra ngoài deck nhiều lần, lần 
nào cũng  rất cẩn thận, từ lúc bắt đầu kho cá cho đến khi  nồi cá để lửa liu 
riu mới vào ngồi yên trong nhà, bà chỉ sợ vấp ngã mang tai họa đến cho con 
gái. 

Con gái bà tên Lành, sang Mỹ nó đổi thành Laura. Lần đầu tiên bà Tư Nhiều 
nghe con khoe tên mới đã mắng con gái: 

- Tên Lành ý nghĩa tốt lành tử tế sao mày đổi thành “Lo ra” cho khổ vậy 
con, không lẽ mày cứ “Lo ra” cả đời?? 

Cô Lành hãnh diện: 

- Tên Mỹ con là Laura, một cái tên đẹp của phái nữ, ai biểu má dịch thành 
“Lo ra” kiểu Việt Nam làm chi. 

Bà Tư Nhiều thắc mắc luôn thể: 

- Còn cái sân sau của nhà con sao con gọi là “cái đách, cái đếch” gì đó, nghe 
phách lối quá chừng. 

- Má ơi là má, tiếng Mỹ mà má cứ dịch qua tiếng Việt Nam nghe không 
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giống ai. Cái deck là cái sân sau nâng cao có lót sàn này nè, má hiểu thế là 
đủ rồi. 

- Nhà ở Mỹ cầu kỳ quá, lót sàn cho tốn tiền và dưới gầm sinh ra ẩm thấp dơ 
bẩn là hang ổ côn trùng rắn rít chứ đẹp đẽ gì? Thà sân đất như ở Việt Nam 
lấy chổi tre quét xoèn xoẹt mấy nhát là sạch sẽ tinh tươm. 

Cô Lành phải khen: 

- Má nhà quê chưa từng ở Mỹ mà nói trúng phóc, nhiều cái deck thấp thì 
dưới sàn có khi là nơi trú ẩn của rắn rết. Nhưng deck nhà mình cao và 
thoáng thì vẫn sạch đẹp má khỏi lo. 

Bà Tư Nhiều đang ngồi chơi đợi nồi cá kho thì tiếng điện thoại reo vang, bà 
ra cầm máy lên, cô Laura những lúc ở tiệm nail chưa có khách cô hay gọi về 
nhà “canh chừng” mẹ lắm, cô không lo chuyện mẹ buồn hay vui mà chỉ lo 
mẹ  có bất ngờ tai nạn gì không. 

Nhưng lần này không phải cô Laura như bà nghĩ mà là tiếng của Hiền con 
trai bà từ bên Việt Nam: 

-  Má hả má? Con Hiền nè... 

Bà Tư Nhiều mừng rỡ lắp bắp: 

- Ừ má đây… má đây con... 

- Ở Mỹ cuộc sống vật chất đầy đủ chắc giờ đây má vui và khỏe lắm hả má? 
Vậy là tụi con mừng rồi. 

Bà không nỡ làm con trai buồn lây nên cười gượng: 

- Ừ, con đừng lo cho má… thế các con, các cháu khỏe không? Công việc 
làm của con có đều đặn không? 

Hiền trả lời theo thứ tự câu hỏi của mẹ: 

- Cả nhà vẫn khỏe má, lúc này phụ hồ không có việc mà chạy xe ôm cũng 
ế… 

Giọng bà Tư Nhiều chùng xuống lo âu: 

- Vậy các con sống ra sao? 

- Thì cơm rau và vài trái trứng luộc dầm nước mắm nước tương cũng xong. 
Nhà con cực khổ quen rồi. 
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- Trời ơi, bên này hiện giờ có dư nửa nồi thịt kho trứng, có cả bịch bánh bao 
và nhiều thứ bánh trái khác trong tủ lạnh ê hề, ước gì má gởi về bển được 
cho các cháu má ăn. 

Bà chép miệng tự than thở: 

- Hồi má còn ở nhà chúng con được hưởng lây đồng tiền con Lành gởi cho 
má nên cũng đỡ khổ. Từ hôm má đi Mỹ đến giờ đã mấy tháng mà con Lành 
không cho đồng nào má cũng đoán ra được cảnh này. 

Bà Tư Nhiều hứa liều: 

- Để chiều con Lành về má hỏi xin nó vài trăm gởi giúp con qua cơn ngặt 
nghèo. Thôi con cúp máy đi cho đỡ tốn tiền, bữa nào má kêu con Lành mua 
cho má mấy thẻ điện thoại gọi về Việt Nam thì con tha hồ nói chuyện. 

- Khoan má, có thằng Tèo muốn hỏi thăm nội nè. 

Ôi, thằng Tèo cháu đích tôn của bà, năm nay nó 14 tuổi, nó giống cha nó 
đẹp trai chỉ mỗi tội con nhà nghèo. Thằng Tèo học chăm lắm, phải chi nó 
được sống ở Mỹ như hai đứa con của Lành thì đẹp trai, giỏi giang chớ nào 
thua kém chi. Bà thương cho cháu và tội cho cháu quá. 

Thằng Tèo hãnh diện khi thấy bà nội đang ở Mỹ thật le lói, nó nào biết bà 
nội nó ngày ngày ngồi chèo queo bó gối trong căn nhà vắng như một tù 
nhân, suốt từ sáng cho đến chiều mới có người về trò chuyện đôi câu. 

Tèo hí hửng xin ngay: 

- Nội ơi… nội gởi cho con quần “din” áo thun nghe nội, con khoái hàng 
ngoại, hàng USA lắm 

Bà Tư Nhiều chưa biết trả lời sao thì thằng cháu ngây thơ xin tiếp: 

- Nội ơi, nội mua cho con cái máy vi tính đi, bạn con nói mày có bà nội, có 
cô ruột ở Mỹ mà không có máy vi tính là quê một cục… 

Bà Tư Nhiều nghe lùng bùng đầy tai và khó khăn lắm mới trả lời cho thằng 
cháu thân yêu của bà: 

- Vụ quần áo thì nội lo được, còn máy vi tính thì con đợi nội hỏi… cô Lành. 

Vừa nói bà Tư Nhiều vừa nghĩ tới một tủ đầy quần áo của hai thằng con cô 
Lành, thỉnh thoảng chúng chê đồ hết “mô đen” bỏ đi, cô Lành đem đi cho 
chỗ từ thiện nào đó. Bà lại ngậm ngùi thương thằng Tèo quá chừng. Bà 
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ngậm ngùi nhưng thực tế nhắc cháu: 

- Tèo ơi… thôi con cúp máy đi cho đỡ tốn tiền… 

Thằng Tèo ham vui: 

- Nội kể con nghe nơi nội ở đi, sung sướng lắm phải không nội, nhà cô Lành 
mấy từng lầu, nhà cô Lành có mấy xe hơi? 

Bà Tư Nhiều sợ con bên Việt Nam tốn tiền điện thoại mà vẫn phải chiều 
cháu: 

- Qua đây nội chỉ thấy nhà trệt hay nhà 2 từng chứ không ngất ngưởng nhiều 
từng như ở Việt Nam. Nhà cô Lành có 2 từng, 1 trệt và 1 lầu, nhà cô Lành 
có 3 xe hơi. 

- Trời ơi, đã quá, số nội có phước được hưởng mấy thứ này nha. 

Bà Tư Nhiều lại xót ruột nhắc nhở: 

- Tèo ơi, thôi con cúp máy đi cho đỡ tốn tiền. 

Thằng Tèo vẫn đang hào hứng không để ý đến lời của bà nội nó: 

- Nội ở Mỹ có ăn đồ Mỹ không nội? Chắc nước Mỹ siêu thế đồ ăn ngon hơn 
đồ ăn Việt Nam hả nội? Nội kể mấy đồ ăn Mỹ cho con nghe đi! 

Bà Tư Nhiều trả lời tóm gọn câu hỏi tùm lum của thằng cháu: 

- Người mình ăn đồ mình vẫn là ngon nhứt.   

Lần này giọng bà năn nỉ: 

- Tèo ơi, thôi con cúp máy đi cho đỡ tốn tiền! 

Thằng Tèo cằn nhằn: 

- Nội kỳ ghê, con đang khoái nghe chuyện bên Mỹ mà nội nãy giờ cứ kêu 
con cúp máy cho đỡ tốn tiền hoài. Vậy chớ xóm cô Lành ở có nhiều Mỹ lắm 
hả nội? Rồi nội không biết tiếng Mỹ làm sao nói chuyện với người ta? 

Bà lại chiều cháu, trả lời câu hỏi tào lao của nó: 

- Hàng xóm ở Mỹ mạnh ai nấy sống đâu như bên Việt Nam mình có chòm 
xóm sớm hôm đụng mặt nhau. Tèo ơi, thôi con cúp máy đi cho đỡ tốn tiền. 

Lần này cái điệp khúc “Tèo ơi, thôi con cúp máy đi cho đỡ tốn tiền” đã hiệu 
nghiệm, thằng Tèo đành chịu thua vì giọng rên rỉ của bà nội. Tèo sợ bà quên 
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nên cố lặp lại: 

- Dạ con sẽ cúp máy, nội nhớ mấy thứ con xin hồi nãy nghe, quần “din” áo 
thun và cái máy vi tính. 

Bà Tư Nhiều chợt nhớ ra vội níu kéo lại: 

- Khoan, khoan Tèo ơi đừng cúp máy, nghe nội dặn nè, con nhớ đừng đạp xe 
từ Gò Vấp nhà mình xuống Chợ Cầu thăm bà ngoại nữa, đường sá xe cộ 
đông đúc nguy hiểm lắm, con gọi điện thăm ngoại con được rồi. 

- Dạ, con biết rồi.Trước khi đi Mỹ nội đã dặn dò con điều này mấy chục lần 
rồi. 

Nói xong thằng Tèo ngoan ngoãn cúp máy. 

Bà Tư Nhiều thương cháu, lo cho cháu, dặn dò nó thế vì tai nạn xe cộ bên 
Việt Nam xảy ra quá nhiều chứ bà không có ác ý chia rẽ tình bà cháu của 
Tèo với bên ngoại. 

Từ ngày sang Mỹ bà Tư Nhiều có nói con gái mua cho mấy cái thẻ điện 
thoại gọi về Việt Nam, bà gọi dần, nói chuyện với con trai, con dâu hỏi thăm 
từ sui gia cho đến họ hàng xa lối xóm gần. Thẻ hết rồi nên bà đành chịu để 
con trai gọi sang như hôm nay. Nó đã nghèo lại tốn tiền điện thoại làm bà 
xót xa cả ruột gan.. 

 

o O o 

Bà Tư Nhiều ở Mỹ hơn 6 tháng thì văn phòng luật sư gởi thư cho cô Laura 
thông báo là mục đích không thành. Thế là tan vỡ bao hy vọng của cô Laura 
và làm cô tốn kém tiền bạc, khi thì vài trăm khi thì bạc ngàn, đụng tới luật 
sư thì không tránh khỏi tốn tiền hao của là vậy, họ tính tiền từ cuộc nói 
chuyện phone tham khảo hay khi cô thư ký đánh máy văn bản. Thời giờ của 
họ tính ra tiền mà. 

Bà Tư Nhiều mừng thầm nhưng cô Laura cố vớt vát nói với mẹ: 

- Anh phụ tá luật sư người Việt Nam có gợi ý cho con là nếu má kết hôn thì 
sẽ giải quyết ca này mau lẹ nhất, thành công nhất. Để con kiếm cho má một 
ông già nào vừa cô độc vừa… khờ khờ, dụ ổng làm giấy tờ cho má. 

Bà Tư Nhiều giật mình phản đối: 
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- Úy trời thần ơi… má gần 70 tuổi còn lấy chồng làm trò cười cho thiên hạ 
hả? 

Cô Laura cũng nản chí rồi, cho dù má cô có đồng ý thì kiếm một ông già 
khờ đâu phải dễ, mà chi trả kiểu “dịch vụ” tốn 30 ngàn đô thì quá đắt, cô 
chẳng dại gì bỏ ra. 

Hơn 6 tháng ở Mỹ bà Tư Nhiều chẳng béo tốt tươi vui gì mà trái lại trông bà 
còn u ẩn hao mòn đi, cứ cái đà này thì bà càng ở lại Mỹ sẽ càng tiêu đời 
sớm. 

Bà than mệt mỏi và thỉnh thoảng chóng mặt càng làm cho cô Laura lo ngại 
vội đưa bà đi khám bác sĩ. Kết quả bà Tư Nhiều bị cao huyết áp và có triệu 
chứng trầm cảm làm cô càng lo sốt vó. 

Cô Laura đâu biết rằng hàng ngày mẹ cô đã lặng ngồi nơi bàn ăn nhìn ra cửa 
kính dõi theo mây trời trôi, dõi theo bóng chim bay từ giờ này đến giờ kia 
mà cõi lòng buồn vời vợi, bà thương nhớ khung trời cũ, khu xóm xưa, bà 
mong được trở về ở chung nhà với con với cháu, miếng ăn ngon là khi tâm 
bà vui, còn hơn sống ở Mỹ ban ngày con cháu đi vắng bà ngồi thui thủi ăn 
bát cơm đầy cá thịt mà nuốt như mắc nghẹn. 

Cả ngày bà chỉ quanh quẩn ngồi thừ người nơi bàn ăn hay đi ra phòng 
khách, hay mở cửa bếp ra cái deck sau nhà như một người tù không được 
vượt quá giới hạn vòng đai giam giữ. 

Cô Laura đã phải chịu thua, vội thu xếp ngày giờ cho bà trở về Việt Nam, 
kẻo đùng một cái bà trở bệnh nặng thì bao nhiêu chuyện phiền hà và tốn 
kém sẽ xảy ra. 

Thật kỳ diệu, khi biết tin này bà Tư Nhiều sinh động hẳn lên, bà nói chuyện 
nhiều hơn. 

Bà hớn hở hỏi cô Laura: 

-   Con xem quần áo của hai thằng con có món nào chúng chê, chúng chán 
thì cho má mang về Việt Nam cho thằng Tèo, thằng Tẹo. 

Thế là bà có cả va ly quần áo còn rất tốt mà con cô Laura mới mặc qua vài 
lần, thậm chí có cái còn chưa mặc vào lần nào, quần áo đủ loại có cả quần 
“din”, áo thun như thằng Tèo ao ước. 

Rồi bà lựa lúc cô Laura vui vẻ bà hỏi thêm: 
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- Con xem hai thằng con của con có… dư cái máy vi tính nào thì cho má 
đem về Việt Nam cho thằng Tèo thằng Tẹo.. 

Cô Laura giãy nảy: 

- Trời ơi, cái gì của nhà này má cũng muốn mang về cho thằng Tèo thằng 
Tẹo của má. 

Tuy miệng cô Laura đong đỏng thế nhưng tâm cô cũng mở: 

- Thôi, để con mua tặng anh em thằng Tèo thằng Tẹo một cái máy vi tính 
mới tinh, để mỗi khi chúng xài là biết ơn cô Lành nó. 

Bà cầu cạnh thêm: 

- Con à, con ráng nhín cho má vài trăm mang về cho anh chị con, lúc này 
công ăn việc làm bết bát lắm. 

Cô Laura đồng ý mà còn thòng một câu mát mẻ: 

- Con sẽ làm vui lòng má để má làm vui lòng con trai con dâu. Coi như má 
sang đây du lịch một chuyến cho biết nước Mỹ, cảnh sống ở Mỹ và mang 
quà về cho con cháu của má ở Việt Nam 

Bà Tư Nhiều sung sướng ra mặt, vừa được trở về nơi chốn cũ vừa mang quà 
là mang bao niềm vui cho con cho cháu bà. 

-  Má cám ơn con, anh chị con hay tin này cũng mang ơn con không hết. 

Cô Laura cũng có cảm giác sung sướng thoải mái như thế. Suốt mấy tháng 
qua cô đã thấp thỏm lo lắng đủ thứ, lo hồ sơ nhờ luật sư giúp mẹ cô định cư, 
và lo nhất là trong thời gian bà ở đây chỉ sợ xảy ra đại sự phải vào bệnh 
viện. 

Bây giờ cô Laura mới hiểu ra một điều đơn giản mà sung sướng hạnh phúc 
cho cả đôi bên, thà mỗi tháng cô gởi 200 đô về Việt Nam nuôi má là xong 
bổn phận báo hiếu lại còn được tiếng giúp đỡ gia đình anh trai vì họ ăn ké 
vào những đồng tiền đó, và thỉnh thoảng cô gởi riêng cho nhà anh Hiền chút 
tiền họ mừng vui biết bao nhiêu. 

Nhìn mẹ tươi vui và lăng xăng sửa soạn hành lý cho ngày trở về Việt Nam, 
cô Laura chân tình nói với mẹ: 

- Má ơi, con đã biết ở nơi nào là nơi sung sướng hạnh phúc của má rồi. 
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Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền 
Giáo Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Anthony Nguyễn cell: 847.687.1459 
Email: acnguyensvd@yahoo.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 
Hội viên sẽ được 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. 

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 

PO Box: 760 Riverside, CA 92513.0060 
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 

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.  Thuý Trần 

House for Rent:  Nhà vùng Murrieta 3 phòng ngủ, 3 
phòng tắm cho thuê, góc Cal Oaks/ Hancock Ave., tiện 

nghi. $1550/tháng.  Liên lạc Chris:  951-816-2879. 
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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 

Lemongrass Asian Cuisine 
Lemongrass Asian Cuisine is home to the finest Thai infusion and 

Vietnamese food in the Inland Empire 
3376 Wentworth Dr, Hemet, CA 92545 

(951) 766-1506 
Website: www.lemongrasshemet.com 

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. 

Sửa computers & labtops 
Nhận sửa computers, labtops các loại. Giá rẻ cho mọi 

người. 
Liên lạc  KHOA NGUYEN @ 951.834.7709 hoặc 

951.834.6312. 

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

Furniture for Sale  
Nếu ai có cần mua furniture, 

xin liên lạc với Chị Sa 
Tel. : 951-249-2190 

 

Nhận giữ trẻ và dạy Việt Ngữ 
 

Ai có nhu cầu xin liên hệ  
Cô Hương Nhi 

 
Tel. 951-305-1798 

Grand Opening. Brand new dental office:  
Free Exam & Xrays, 50% off Teeth Cleaning & Zoom Whitening. 

Cavity Catcher Dentistry & General and Cosmetic 
42210 Lyndie Lane, Suite B 

Temecula, CA 92591 
(951) 695-5678, www.cavitycatcher.com 

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 
 


