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Bản Tin Hàng Tuần 
CN III MC B  
TIN MỪNG 

 
Ga 2, 13-25 
Lễ Vượt Qua của dân Do-thái gần đến, Chúa 
Giêsu lên Giêrusalem. Người thấy ở trong 
Ðền thờ có những người bán bò, chiên, chim 
câu và cả những người ngồi đổi tiền bạc, 
người chắp dây thừng làm roi, đánh đuổi tất 
cả bọn cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. 
Người hất tung tiền của những người đổi 
bạc, xô đổ bàn ghế của họ và bảo những 
người bán chim câu rằng: "Hãy đem những 
thứ này đi khỏi đây, và đừng làm nhà Cha 
Ta thành nơi buôn bán". Môn đệ liền nhớ lại 
câu Kinh Thánh: "Sự nhiệt thành vì nhà 
Chúa sẽ thiêu đốt tôi". Bấy giờ người Do-
thái bảo Người rằng: "Ông hãy tỏ cho chúng 
tôi thấy dấu gì là ông có quyền làm như 
vậy". Chúa Giêsu trả lời: "Các ông cứ phá 
huỷ đền thờ này đi, nội trong ba ngày Ta sẽ 
dựng lại". Người Do-thái đáp lại: "Phải bốn 
mươi sáu năm mới xây được đền thờ này, 
mà Ông, Ông sẽ dựng lại trong ba ngày ư?" 
Nhưng Người, Người có ý nói đền thờ là 
thân thể Người. Vì thế, khi Chúa Giêsu từ 
cõi chết sống lại, các môn đệ mới nhớ lời 
đó, nên đã tin Kinh Thánh và tin lời Người 
đã nói. Trong thời gian Người ở lại 
Giêrusalem mừng lễ Vượt qua, nhiều kẻ tin 
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danh Người, vì mục kích những phép lạ Người làm. Nhưng chính Chúa 
Giêsu không tin tưởng họ, vì Người biết tất cả mọi người, và không cần ai 
làm chứng về người nào; Người biết rõ mọi điều trong lòng người ta.  

 
CHIA SẺ TIN MỪNG 

Thánh Đường Điểm Hẹn  
Niềm Vui Chia Sẻ  

Một giáo xứ miền quê nọ đã được thành lập từ lâu, nhưng chưa có một ngôi 
nhà thờ xây cất hẳn hoi. Giáo dân lại nằm rải rác trong hai ngôi làng sát 
cạnh nhau. Khát vọng duy nhất của giáo dân là được có nơi thờ phượng 
đàng hoàng. Với sự hăng say bộc phát của những người nông dân, mọi 
người đã quảng đại đáp lại lời kêu gọi của cha chính xứ: kẻ góp công, 
người góp của. Thế nhưng vấn đề cơ bản vẫn là: đâu là địa điểm xứng hợp 
nhất để xây cất ngôi nhà thờ mới. Người ở làng bên này thì muốn ngôi nhà 
thờ tọa lạc trong làng của mình. Người ở làng bên kia thì lại muốn nhà thờ 
được xây cất gần bên chỗ mình ở. Thế là hai bên cứ tranh luận, không bên 
nào muốn nhường bên nào. Tiền của đã có sẵn, vật liệu cũng không thiếu, 
nhưng không biết phải đặt viên đá đầu tiên ở đâu. 

Giữa lúc vấn đề địa điểm xây cất chưa ngã ngũ, một nạn hạn hán trầm trọng 
đang đe doạ dân chúng cả hai làng. Thế là người ta chỉ còn nghĩ đến việc 
chống hạn hán hơn là xây cất nhà thờ. Năm ấy toàn dân trong hai làng đều 
phải chịu cảnh đói khát. Trong cảnh túng quẫn, lá lành đùm lá rách, dân 
làng hai bên mới nghĩ đến nhau. Một đêm kia, dân làng bên này lặng lẽ 
phân chia lúa thóc rồi mang qua cứu trợ dân làng bên kia. Trong khi đó, 
dân làng bên kia cũng có một ý nghĩ tương tự, họ cũng mang lúa thóc qua 
cứu trợ dân làng bên này. Giữa đêm tối, không hẹn mà hò, dân làng hai bên 
đã gặp nhau trong cùng một ý nghĩ và hành động. Không cần một lời giải 
thích, không cần một lời chào hỏi, họ đã hiểu nhau: Họ đặt những bao lúa 
xuống đất và ôm chầm lấy nhau… Điểm gặp gỡ của tình tương thân tương 
ái, của tình liên đới chia sẻ ấy đã được giáo dân gọi là “đất thánh” và họ 
đã nhất trí chọn địa điểm này làm nơi đặt viên đá đầu tiên xây cất ngôi nhà 
thờ mới của giáo xứ. 

Nhà thờ đúng là nơi hẹn hò gặp gỡ: hẹn hò gặp gỡ với Thiên Chúa và với 
anh em đồng bào. Không ai đến nhà thờ mà không tìm gặp được sức mạnh 
từ chính Chúa, sự an ủi nâng đỡ từ cộng đoàn anh em. Do đó, nhà thờ phải 
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là điểm hẹn của mọi nẻo đường, là nơi hội tụ của mọi xây dựng, là giải đáp 
của mọi tranh luận, là nơi gặp gỡ của tình yêu thương.  

Đền thờ Giêrusalem là nơi tập họp của dân Do Thái trên mọi khắp mọi miền 
đất nước vào dịp lễ Vượt Qua hằng năm, mừng kỷ niệm dân được Thiên 
Chúa giải phóng khỏi ách nô lệ Ai Cập, vượt qua Biển Đỏ về miền Đất Hứa. 
Năm ấy, Chúa Giêsu cũng hoà mình vào đoàn dân tiến bước về đền thờ. Vừa 
bước vào đền thờ, Chúa Giêsu đã chứng kiến những cảnh chướng tai gai 
mắt: buôn bán chiên bò, trao đổi tiền bạc, đám đông ồn ào náo nhiệt, vô trật 
tự. Không cầm mình được trước cảnh tượng đền thờ linh thiêng bị biến 
thành thị trường, sào huyệt của bọn đầu trộn đuôi cướp, Chúa Giêsu đã 
“nhào vô” thẳng tay đánh đuổi những kẻ buôn thần bán thánh, thanh tẩy đền 
thờ, trả lại sự trong sáng cho nơi cầu nguyện và gặp gỡ của Cha Ngài và của 
mọi người. 

Nhưng không phải chỉ có thế. Dưới ngòi bút của Thánh sử Gioan, hành động 
của Chúa Giêsu còn mang một ý nghĩa biểu tượng sâu sắc hơn nhiều, khi 
Gioan nói: “Các ông cứ phá hủy Đền thờ này đi, nội ba ngày, tôi sẽ xây 
dựng lại”. Sau này, dưới anh sáng Phục Sinh, các môn đệ mới hiểu đền thờ 
Chúa muốn nói ở đây chính là thân xác của Chúa Giêsu sẽ được Phục Sinh 
sau ba ngày ở trong mồ. 

Chúa Giêsu đã xua đuổi bọn con buôn, xô đổ lật nhào bàn ghế những người 
đổi tiền. Ngài phá hủy không phải chỉ để phá hủy. Phá hủy sẽ không có 
nghĩa gì cả, nếu không ăn liền với xây dựng. Ngài chỉ phá hủy những gì hủy 
hoại con người, hủy hoại mốt tương giao giữa con người với Thiên Chúa và 
giữa con người với nhau. Thực ra, chính việc buôn bán đổi chác, ồn ào trong 
đền thờ mới phá hủy đền thờ, làm cho đền thờ không còn là đền thờ, không 
còn là nơi gặp gỡ Thiên Chúa và anh em đồng bào, trái lại trở thành sào 
huyệt trộm cướp, bóc lột, cắt cổ nhau. Chính vì thế, việc phá đổ, giết chết, 
đánh mất ý nghĩa là “việc của các ông”: “Các ông cứ phá hủy đền thờ này 
đi”. Còn “việc của Thiên Chúa” là xây dựng lại đền thờ mới, là cứu sống và 
tái tạo tất cả trong Đức Giêsu khi cho Ngài Phục Sinh sau ba ngày ở trong 
mồ, và đặt Ngài làm Đức Chúa, để từ nay, Đức Giêsu Kitô trở thành trung 
tâm phụng tự duy nhất. Trong Ngài toàn thể nhân loại sẽ “thờ phượng Thiên 
Chúa trong Thánh Thần và chân lý”. 

Thời Cựu Ước, dân Do Thái tôn thờ Thiên Chúa một cách vụ hình thức, bôi 
bác, máy móc. Họ nghĩ rằng, cứ dâng cúng vào đền thờ nhiều tiền của, nhiều 
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lễ vật là Chúa hài lòng, Chúa sẽ xí xóa mọi tội lỗi cho họ. Họ tưởng dùng 
tiền của, lễ vật, quà cáp là mua chuộc, hối lộ được Thiên Chúa. Thành thử 
ra, dù có sống gian tà, xảo trá, độc ác, bất công, chỉ cần đợi dịp đại lễ hành 
hương lên đền thờ, dâng cúng cho nhiều, thế là vừa bình an trong lương tâm 
vừa được tiếng đạo đức. Chính ngôn sứ Giêrêmia đã thốt lên lời sấm chống 
lại đền thờ, vì ở đó không còn đền thờ phượng đích thực nữa. Dân chúng chỉ 
sống đạo bề ngoài mà không hoán cải đời sống, không tuân giữ Giao Ước 
mười điều răn của Thiên Chúa (x.Bđ.1). Ngôn sứ nói: “Chúa phán: Sao? 
trộm cướp, giết người, ngoại tình, thề dối, thờ cúng Thần Baal, đi theo các tà 
thần, rồi chạy vào đến trước mặt Ta trong đền thờ này, các ngươi cho thế là 
thoát nợ, để rồi tiếp tục cái trò quái gở ấy ư? Các ngươi đã biến đền thờ này 
là nơi Danh Ta được kêu cầu thành sào huyệt trộm cướp” (Gr 7,9-11). Điều 
Thiên Chúa muốn, rõ ràng không chỉ là thái độ phải có trong đền thờ mà là 
thái độ phải có trong cả cuộc sống. 

Trong cuộc sống, chúng ta thường quan niệm bổn phận đối với Thiên Chúa 
trong các nhà thờ tách rời khỏi bổn phận đối với anh em ngoài xã hội. Thực 
ra, thờ phượng Thiên Chúa đâu chỉ là đến nhà thờ đọc kinh, dự lễ và rồi 
người anh em bên cạnh có chết đói, chết rét, có gặp tai ương hoạn nạn… 
cũng chỉ là việc riêng tư của họ, không cần biết đến. Người ta không thể xây 
dựng những ngôi nhà thờ nguy nga đồ sộ mà lại làm ngơ trước những người 
đang giẫy chết bên cạnh. Người ta không thể nhắm mắt đi đến nhà thờ trong 
khi bên lề đường có bao nhiêu người lê lết trong đói khổ. Nhà thờ phải là 
nơi hẹn hò gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh em đồng loại. Nhà thờ chỉ có 
thể xây dựng ngay chính trên “Đất Thánh” của tình yêu thương, chia sẻ, của 
tình liên đới anh em mà thôi. Và việc đi đến nhà thờ cũng chỉ có ý nghĩa khi 
nó là điểm hẹn, là biểu tượng của chính những viên đá sống động, những 
viên gạch bác ái mà người ta không ngừng xây dựng trong cuộc sống hằng 
ngày. Vì chính các Kitô hữu là đền thờ của Chúa Thánh Thần (x.Cv 7,49-51; 
1Cr 3,16; 2Cr 6,16). 

Chúng ta đang tham dự Thánh Lễ là lễ tế của Chúa Giêsu trên thập giá. 
Chính Thánh Thể của Ngài giờ đây vĩnh viễn thay thế mọi lễ tế chiên bò 
trong đền thờ Giêrusalem và khánh thành một đền thờ mới với một phụng tự 
mới trong Thánh Thần và chân lý là yêu thương và phục vụ anh em cũng là 
chi thể của thân xác Chúa Giêsu Phục Sinh và là Đền thờ của Thiên Chúa Ba 
Ngôi. 
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SỐNG ĐẠO 
Tình Người Trên Đất Mỹ 

Ông James Robertson, một người Mỹ da đen ng
hèo, suốt 10 năm qua đã phải đi bộ mỗi ngày 21 
miles (34 km) từ nhà 
Detroit đến sở làm ở Rochester Hills, rồi phải đi 
bộ 21 miles (34 km) từ sở làm để về nhà, vì 
chiếc xe Honda 1988 của ông bị 
hư cách đây 10 năm nhưng ông khôngcó 
tiền sửa chữa. Cách đây một năm rưỡi, 

ông Blake Pollock, một người Mỹ da trắng, nhân viên ngân hàng, thấy 
thảm cảnh ấy, bèn rủ lòng thương, dừng xe lại để chở  
giùm cho ông James Robertson đến sở. Thế rồi, 
ông Blake Pollock kể lại câu chuyện ấy cho báo Detroit Free Press. 
Tờ báo liền đăng câu chuyện ấy lên trang báo Chủ Nhật. 
Câu chuyện người đàn ông da đen nghèo hàng ngày phải đi bộ 21 miles 
(34 km) từ nhà đến sở và đi bộ 21 miles (34 km) từ sở về nhà 
đã gây cảm động trên khắp nước Mỹ. 
Anh Evan Leedy, một sinh viên da trắng ở Đại Học Wayne State, vì 
lòng thương người, đã tự ý 
đứng ra thành lập một quỹ cứu trợ gọi là GoFundMe để 
kiếm $5,000 giúp cho ông James Robertsonmua một chiếc xe cũ. 
Thật bất ngờ, vì được quá nhiều người hảo tâm đóng góp, quỹ này đã 
đạt đến số tiền hơn$315,000!!! 
Thế rồi, thay vì bán một chiếc xe cho ông James Robertson, tiệm Suburban 
Ford ở Sterling 
Heights lại quyết định tặng cho ông một chiếc xe Ford mới toanh theo sở  
thích của ông. ÔngJames Robertson nói 
ông muốn có một chiếc Ford Taurus, vì 
ông “nhớ lại chiếc xe Taurus trongnhững năm 80.” Ông nói: “Nó không hề 
hào 
nhoáng chút nào cả, nhưng cũng giống như tôi, nó cómột trái tim mạnh mẽ 
ở bên trong.” 
Ông James Robertson không thể tưởng tượng nổi 
chiếc xe Ford Taurus đời bây giờ rất là tân kỳ, 
đến nỗi khi thấy chiếc Ford Taurus mới toanh trong tiệm Suburban Ford, 
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ông lấy làm kinh ngạc vì nó có chìa khoá điện tử. 
Sáng Thứ Sáu vừa qua, khi ông James Robertson bước vào tiệm Suburban 
Ford để nhận chiếc xe Ford Taurus mới toanh, 
ông được mọi người vỗ tay chào mừng vang dội. Và khi ông bước vào ngồi 
trong xe, bấm nút đề, nghe tiếng máy xe bắt đầu vận chuyển, 
ông suýt bật khóc vì sự xúc độngvà biết ơn. 
Ông David Fischer, Jr., giám đốc tiệm Suburban Ford kể: 
“Ông James bắt đầu khóc, và tôi nói ‘James, 
ông đừng khóc, kẻo ông làm tôi khóc theo bây giờ’.” 
Sinh viên Evan Leedy, người gây quỹ cho ông, nói: “Thật là 
ngoài sức tưởng tượng. Tôi suýt bật khóc. 
Mục đích của tôi là gây quỹ giúp ông James mua một chiếc xe quèn để 
ông ấy lái đi làm và lái về nhà. Tôi muốn gây quỹ $5,000.Thế mà ngờ 
đâu quỹ lại tăng nhanh đến trên 300 ngàn dollars!!! 
Ông James Robertson phát biểu một cách chân thành và đầy xúc động: 
“Tôi xin cảm ơn tất cả những ai đã đóng góp để giúp đỡ cho tôi. 
Đối với tôi, các bạn là những người anh hùng có thật trên đời.” 
Thế nhưng, sau 10 mười năm không lái xe, 
ông James Robertson không thể sử dụng chiếc xe FordTaurus mới toanh này
, dù ông còn cái bằng lái xe hoàn hảo. Một nhân viên của tiệm Suburban 
Ford sẽ chở ông từ nhà đến sở và dạy cho ông cách sử dụng các kỹ 
thuật tân kỳ. Sau khi ông đã quen lái chiếc xe mới, ông sẽ tự lái một mình. 
Ông nói: “Bất cứ khi nào tôi bước vào 
chiếc xe này, nó sẽ nhắc tôi nhớ lại những ngày gian khổ ấy cũng như 
cuộc sống mới của tôi kể từ hôm nay.”  

Hoàng Ngọc Tuấn dịch   
TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 

ĐTC kêu gọi chống các tổ chức bất lương  

VATICAN. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua, 21-2 dành cho cộng đoàn 
giáo phận Cassano all’Jonio, ĐTC tái kêu gọi các tín hữu tránh cộng tác với 
các tổ chức bất lương và lối sống đạo hời hợt bên ngoài. 7 ngàn tín hữu 
thuộc giáo phận Cassano all’Jonio ở miền Calabria, nam Italia, về Roma 
hành hương, dưới sự hướng dẫn của Đức GM bản quyền Nunzio Galantino, 
đáp lễ chuyến viếng thăm của ĐTC tại giáo phận này ngày 21.06.2014. Đức 
Cha Galantino cũng là Tổng thư ký HĐGM Italia. Lên tiếng tại buổi tiếp 
kiến, ĐTC ám chỉ tới miền Calabria vẫn thường bị tổ chức bất lương 
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‘Ndrangheta’, giống như mafia, hoành hành và không thiếu những tín hữu 
Công Giáo thuộc tổ chức này. Ngài nói: “Ai yêu mến Chúa Giêsu, thì lắng 
nghe và đón nhận Lời Chúa, và ai sống chân thành đáp trả tiếng gọi của 
Chúa thì không thể chiều theo những công việc gian ác.” 

Chúng tôi luôn ăn chay ở Syria 
Đức Giám Mục Antoine Audo, Chủ tịch Caritas Syria nói: Năm ngoái – 
2014 thật sự là một năm khó khăn nhất cho tất cả chúng tôi, những người 
sống tại Aleppo. Mức độ tàn phá của thành phố đạt đến đỉnh điểm. Tên lửa 
như mưa đổ trên chúng tôi, chúng tôi thường không có điện, nước và trải 
qua những đêm lạnh thấu xương.  
Nhưng chúng tôi phải tránh than phiền. Khi tôi giảng lễ vào đầu mùa chay 
thánh, tôi đã chia sẻ: “Cha thật sự không thể nói với các con về ăn chay vì 
chúng ta luôn ăn chay. Nhưng các con hãy nhớ rằng luôn có người khó khăn 
hơn các con.” 
Chúng tôi phải tập trung vào việc thăm viếng bệnh nhân, người già và cô 
đơn. Là Caritas, chúng tôi làm việc trên các dự án, nhưng tôi nói với các 
nhân viên rằng bản thân chúng ta phải làm những việc chúng ta đang làm 
càng nhiều càng tốt và thăm viếng những người cụ thể mỗi ngày. Như lời 
Đức Giáo Hoàng chia sẻ - chúng ta cần vượt ra khỏi ranh giới bản thân mình 
và đi đến vùng ngoại biên.  
Caritas Syria hiện diện ở đó để giúp tất cả những người Syria trên khắp đất 
nước. Chúng tôi làm việc tại 6 vùng: Damascus, Aleppo, Homs, Littoral, 
Horan và Jasiré. Chúng tôi giúp mọi người thông qua các chương trình cung 
cấp thực phẩm, hỗ trợ thuốc men, giáo dục, giúp trả tiền thuê, giúp người 
lớn tuổi và tư vấn tâm lý. 
Cách đây không lâu, khi tôi ra khỏi nhà, thì có một người đàn ông Hồi giáo 
đang ngồi trên đất đã được Caritas giúp đỡ. Anh ta đứng lên và nói: “Chúng 
tôi biết người Kitô giáo là ai, họ đáng giá như vàng.” 
Mọi người tin vì Daesh và những người khác cho rằng đây là một cuộc 
chiến tranh giữa người Hồi giáo và Kitô giáo, nhưng sự thật không phải như 
vậy. Những người Kitô giáo được những người Hồi giáo tôn trọng 

Quyên góp được 30 triệu mỹ kim cho Đại Hội các Gia Đình thế giới  

PHILADELPHIA. Ban tổ chức Đại hội các gia đình Công Giáo thế giới tại 
Philadel¬phia Hoa Kỳ cho biết đã quyên góp được 30 triệu mỹ kim tiền mặt 
và hiện vật để hỗ trợ biến cố này. Đại hội kỳ 8 các gia đình Công Giáo thế 
giới sẽ tiến hành từ ngày 22 đến 25.09 năm nay với sự hiện diện của 
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ĐTC Phanxicô vào những ngàv kết thúc. Đại hội sẽ đón tiếp các diễn giả và 
tham dự viên, Công Giáo cũng như không Công Giáo, đến từ Hoa kỳ và các 
nước trên thế giới, để thảo luận về những phương thức củng cố và nâng đỡ 
các gia đình, giúp họ đương đầu với những thách đố ngày nay. Số tiền 30 
triệu mỹ kim quyên góp được tương ứng với 67% trong tổng số ngân sách 
dự chi cho Đại Hội là 45 triệu mỹ kim. Chi phí cho Đại hội bao gồm cả các 
biện pháp an ninh, kỹ thuật, chuyên chở, lao động và tăng cường các cơ cấu 
hạ tầng, hệ thông viễn thông, và những hàng rào kiểm soát người đi bộ. 

Hơn 300 ngàn người từ các nước ngoài đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế 
giới trẻ tại BA Lan   

CRACOVIA. Cho đến nay đã có hơn 300 ngàn người từ các nước ngoài 
đăng ký tham dự Ngày Quốc Tế giới trẻ sẽ tiến hành tại Cracovia, ở miền 
nam Ba Lan, vào tháng 7 năm 2016. Tuyên bố hôm 25.02.2015 với giới báo 
chí, ĐHY Stanislaw Dziwisz, TGM Cracovia, cho biết trong con số vừa nói 
có 200 ngàn người từ Italia và 80 ngàn từ Pháp, 16 ngàn từ Đức. Thêm vào 
đó có hơn 10 ngàn người từ Ucraina, Slovak và Hoa Kỳ. ĐHY Dziwisz 
cũng nói rằng ngoại trưởng Ba Lan, Ông Grzegorz Schetyna, cho biết sẽ 
đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh cho các bạn trẻ đến tham dự 
Ngày Quốc Tế giới trẻ lần thứ 23 tại Cracovia từ 25 đến 31.07.2016. Đây là 
lần thứ hai Ba Lan đón tiếp Ngày Quốc Tế giới trẻ. Lần đầu vào năm 1991 
tại Tổng giáo phận Czestochowa, nơi có Đền thánh Đức Mẹ Đen, Nữ 
Vương Ba Lan.  

Ngày Quốc Tế giới trẻ, cấp hoàn vũ, liền trước đây, được cử hành tại thành 
phố Rio de Janeiro hồi tháng 07.2014 với sự tham dự của 3 triệu 700 ngàn 
bạn trẻ cùng với ĐTC Phanxicô. 

Phản đối thủ lãnh nhóm Ấn giáo cực đoan đã xúc phạm đến chân 
phước Mẹ Têrêsa Calcutta   

NEW DELHI. Nhiều vị lãnh đạo tại Ấn độ phản đối thủ lãnh nhóm Ấn giáo 
cực đoan đã xúc phạm đến chân phước Mẹ Têrêsa Calcutta. Vừa qua, khi 
khánh thành một viện cô nhi và trung tâm tiếp nhận phụ nữ ở Bharatpur, 
bang Rajashtan, Ông Mohan Bhagwat, thủ lãnh nhóm bán quân sự ấn giáo 
cực đoan gọi tắt là RSS, đã vu khống Mẹ Têrêsa là “phục vụ người nghèo 
để đạt tới mục tiêu là hoán cải họ theo Kitô giáo!” Phản ứng về lời tuyên bố 
này, Ông John Dayal, Tổng thư ký Hội đồng toàn Kitô giáo Ấn độ và là 
thành viên Hội đồng hội nhập quốc gia của chính phủ, nói với hãng tin Asia 
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News rằng: “Những lời của ông Mohan Bhagwat thật là hẹp hòi, đáng lên 
án và xúc phạm. Mọi người lành mạnh tại Ấn đều bác bỏ những lời ấy.” 
Các vị lãnh đạo các tôn giáo và chính trị thuộc các khuynh hướng khác 
nhau đều phê bình lời tuyên bố của lãnh tụ Ấn giáo cực đoan.  

Giáo Hội Lào sắp có thêm 3 linh mục 

Năm 2015 là năm ân phúc của Giáo hội Lào nhỏ bé: 3 thầy phó tế sẽ được 
phong chức linh mục cho Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang, đó là các 
tân linh mục: Phaolô Lattana Sunthon, Augustinô Saegna Sii 
Bunti, và Micae Kanthak Vilae Luong Di. Cha Tito Banchong 
Thopanhong, 67 tuổi, Giám quản Tông toà Luang Prabang, nói rằng đây 
là dấu hiệu của niềm hy vọng lớn lao. Phục vụ cho 2.600 tín hữu trong 6 
giáo xứ của Hạt đại diện Tông toà Luang Prabang hiện nay chỉ có thêm một 
linh mục nữa ngoài cha Tito. 
Cha giám quản Tito nói: “Đó sẽ là một thời điểm lịch sử cho Giáo hội 
tại Lào và là thời điểm ân sủng cho mọi người”. Ba phó tế sắp được thụ 
phong linh mục đã học tại Chủng viện Savannakhet và 
một thầy đã theo học một năm tại Philippines. Các vị lãnh đạo Giáo hội 
tại Lào cho biết sẽ mời Đức Sứ thần Toà Thánh ở Bangkok và các giám mục 
Á châu khác tham dự lễ phong chức này. 
Cha Tito cho biết thêm: Pakse có 8 chủng sinh, Savannakhet 5 chủng sinh và 
Luang Prabang 3 chủng sinh. Cha cũng nói về mối quan hệ với chính quyền 
dân sự như sau: “Tình hình là bình ổn và êm thắm, các hoạt động phụng 
tự và mục vụ của Giáo hội đều không gặp trở ngại”; đây là dấu hiệu cho 
thấy tự do tại quốc gia nhỏ bé dưới quyền Cộng sản này đang dần được cải 
thiện đều đặn. 
Trong số khoảng 6 triệu dân chủ yếu là Phật tử, có 45.000 người Công giáo 
Lào, chưa được 1% dân  số. Giáo hội Lào hiện có 4 Hạt Đại diện Tông toà, 
trong đó Luang Prabang đang trống toà, với 14 linh mục. 

 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Đổi Giờ 
CN ngày 8/3/2015 sẽ đổi giờ. Đề nghị điều chỉnh giờ đi nhanh hơn 1 tiếng đồng 
hồ. 
Cảm tạ 
Ban Mục Vụ CĐ ĐMLV chân thành cảm tạ cha Quản Nhiệm Tòng Nguyễn 
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và quý ông bà anh chị em đã đến mừng Tết Nguyên Đán Ất Mùi với đại gia 
đình ĐLMV vào ngày mùng 4 Tết vừa qua trong một bầu khí đầm ấm, vui 
tươi; một khởi đầu Năm Mới Ất Mùi thật ấn tượng. 
Ước mong mỗi tâm hồn đang nở một nụ tâm xuân, nụ tâm xuân của tình 
hiệp thông, bác ái, chia sẻ…  
Quỹ ủng hộ xây dựng Nhà thờ thu được trong đêm Mừng Xuân Ất Mùi là 
$5,133.00 
BMV chân thành cảm tạ: 
_ AC cựu chủ tịch Thu- Oanh đã mở rộng cửa và rộng lòng đón tiếp CĐ đến 
tư gia  mừng Tết và còn vất vả thu dọn bãi chiến trường ngày hôm sau. 
_Cám ơn A Tâm, A Thu, Thi-Hồng, AC chủ tịch Thoại-Sương, Trí Mai, chị 
Sa đã dành nhiều thời gian, công sức dọn dẹp và trang trí hội trường mang 
đậm màu sắc xuân quê hương với cây tre tràng pháo, lồng đèn nhánh mai…. 
_ Cám ơn các bàn tay ngọc bên bếp hồng của CĐ đã chuẩn bị ẩm thực Xuân 
thật đa dạng, hấp dẫn và ngon miệng. 
_Cám ơn tất cả các mạnh thường quân đã ủng hộ hiện vật và hiện kim cho 
các tiết mục vui xuân: đấu giá, sổ số, lôtô, múa lân, đố nhạc… 
_Cám ơn Chị Loan Ca Đoàn, Phở Đà Lạt và những vị Ân Nhân khác, mặc 
dầu trúng sổ số nhưng vẫn cống hiến hiện vật vào việc gây quỹ 
Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho lòng quảng đóng góp về mọi phương 
diện của toàn thể quý vị cho việc tổ chức Đêm Mừng Tết Xuân Ất Mùi 2015 
vừa qua. 
Chân thành ghi ơn. 
 
BMV CĐĐMLV 
 

Danh Sách Mạnh Thường Quân 
Món ăn mặn Ủng Hộ Số Lượng 

Bún Bò Huế Sương, Thoại, Liễu và Chị Tím 150+ 
Con Dê A/C Nghĩa Hạnh + A/C Thu Oanh  
Trứng Vịt Lộn A/C Nghĩa Hạnh  
Bò Kho + Bánh Mì Hạnh Pham 1 nồi lớn 
Bánh ít trần A/C Thuận Lan 100 cái 
Gỏi dưa leo, cà rốt, tôm thịt Trâm Ca Đoàn 1  khay lớn
Chả Giò A/C Tâm Hương 200 cái 
Cơm Chiên Thái A/C Uông Bằng 2 khay (60)
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Korean Miến Xào  Phở Đà Lạt 1  khay 
Sà Lách A/C Lan & Sang 2 khay 

Món ăn Ngọt Ủng Hộ Số Lượng 
Xôi Gấc A/C Thiện Phương  
Fortune Cookies A/C Sương Thoại 300 cái 
Bánh Chưng Bác Tuấn Đoàn 4 cái 
Bánh Cam A/C Khôi Tuyết  
Bánh Tiêu  Chị Hà Trần  
Xâm Bổ Lượng A/C Dung Linh  
Thạch Cà Phê + Bánh Chị Sa Ca Đoàn  
Trái Cây A/C Ngọc Liên  

Nước Uống Ủng Hộ Số Lượng 
Bia + Nước + Nước Ngọt Chuẩn + Nguyệt  
Nước + Nước Ngọt + Đá Thi + Hồng  
Trà Nóng A/C Sương Thoại  
   
Tiền (cash) Ủng Hộ  
$100.00 Mai Nguyễn(Ca Đoàn)  
$300.00 A/C Khôi Tuyết cho BMV  
$65.00 Mai Nguyễn(Ca Đoàn) ủng hộ cho 

phần thưởng đố vui, đố nhạc. 
 

$100.00 A/C Sương Thoại ủng hộ tiền lì xì 
cho các em thiếu nhi 

 

 AC Thuận Lan: ủng hộ 70 LỘC LỜI 
CHÚA, 100 bao lì xì & Khăn Bàn  

 

Quà Đấu Giá Gây Quỹ Ủng Hộ Số Lượng 
Bình cắm + Hoa Chị Sa Ca Đoàn 2 
Tượng Gổ A/C Tím 2 
3 Bức Tranh A/C Thuận Lan 3 
Tranh Sơn Dấu & Tranh 
Thiêu 

A/C Sương Thoại 4 

Tượng Ngọc Thạch A/C Tôn (Hemet) 2 

 

Building Fund/ Quỹ Xây Dựng Thánh Đường  
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 Tên   Tiền mặt 
 Lô 
tô  

 Sổ 
số   Đấu giá  

 Thái Đinh   $    100.00     
 Lộc Pham   $    100.00     

 Gia đình Bác Thạc   $    200.00     
 Phạm Tấn Sơn   $      20.00     

 GĐ Dung Nguyễn   $    200.00     

 Hồ Vô   $    100.00     
 GIA Đình bác TUẤN   $      30.00     
 Thuận Đăng   $      60.00     
 Tuấn Anh Hồ   $      50.00     
 Hà Đỗ   $    200.00     

 Tâm Hương   $    100.00     
 Bức tranh 1 Mai Nguyễn      $     320.00  
 Gia Đình Chris Phan   $    100.00     
 Trâm & Dân   $    100.00     

 Anh chị Tuấn & Hoa   $    100.00     

 Nhật & Mai   $    160.00     

 Phương & Mai   $      50.00     

 Đấu giá bình hoa anh Thu      $     170.00  
Phở Đà Lạt     $     100.00  
 Đấu giá tượng anh Nghĩa     $     100.00  
 Đấu giá bông mai anh Nghĩa     $     120.00  

 Đấu giá chị Đào      $       55.00  
 Đấu giá Kim Hoa      $     150.00  
 Anh chị Khôi& Tuyết   $    200.00     

 Vé Số   
 

$30.00 
 

$389.00   
 Lô Tô       

 Anh Chị Thuận& Lan   $    200.00     

 Lô Tô  
 

$39.00    
A/C Uông Bằng $300.00     
Ân Nhân Ẩn Danh $100.00     
A/C Ngọc Liên $100.00     
Hạnh Con Chị Hà Đỗ $80.00     
Tiền Vé Số từ Anh Dung  $       10.00     
 Bác Thức   $    150.00     
Bác Tùng  $     200.00     
 Đấu giá Anh Sương      $     600.00  
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 Mai Ca Đoan   $      30.00     
      Tổng số  

 Tổng Cộng   $ 3,040.00 
 

$69.00 
 

$389.00  $ 1,615.00  $ 5,133.00 

 
MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 

Ăn chay thế nào cho đúng nghĩa? 

Ăn chay là một dạng ăn kiêng, nhưng ăn chay luôn liên quan ăn năn. Chắc 
hẳn không ai lại không biết ăn năn là gì. Vả lại, vì “nhân vô thập toàn”, ai 
cũng có kinh nghiệm tội lỗi, thế nên ai cũng đã trải nghiệm việc ăn năn.  

Vì CÓ TỘI nên phải ĂN NĂN, nhờ ăn năn mà được THA THỨ, được tha 
thứ vì được THƯƠNG XÓT, được thương xót thì phải BIẾT ƠN. 

Ăn năn là hối cải, sám hối, hối hận về tội lỗi của mình, là sự thay đổi trong 
tư tưởng và hành động nhằm chỉnh sửa sự sai trái để được tha thứ, chúng ta 
gọi đó là “cải tà quy chánh” – nghĩa là từ bỏ đường xấu mà quay về đường 
ngay thẳng, tốt lành. Theo nội hàm Kitô giáo, tình trạng hối cải là sự thú tội 
với Thiên Chúa, từ bỏ tội lỗi, quyết tâm chừa cải và cố gắng sống tốt, phù 
hợp với Luật Chúa và Luật Giáo Hội. 

Mỗi chúng ta đều là tội nhân, đều mang “vóc dáng” của người thu 
thuế: “Lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót tôi là kẻ có tội” (Lc 18:13). Vấn 
đề không chỉ là đấm ngực, than van, mà phải thành tâm sám hối. Tất nhiên, 
chúng ta cũng phải coi chừng chính mình, đừng như người Pharisêu, kiêu 
hãnh vỗ ngực xưng tên, không đấm ngực mình mà lại dám đấm ngực người. 

Chữ “ăn năn” trong Việt ngữ có ý nghĩa sâu xa. Ăn năn là cảm thấy ray rứt, 
bị giày vò vì lỗi lầm đã mắc phải. Cha Đắc Lộ giải thích: “Năn: thứ cỏ 
đắng; Ăn năn: ăn thứ cỏ đắng, theo lối nói ẩn dụ để chỉ sự thống hối” [1]. 
Chữ phải có nghĩa, ngôn ngữ thật là thâm thúy! 

Nói đến từ ngữ “ăn năn” khiến chúng ta liên tưởng cụm từ “kết cỏ ngậm 
vành”. Tác giả J.B. Tavernier giải thích: “Nhưng nếu là trường hợp một kẻ 
có tội muốn xin tha tội đã phạm, người ta đưa kẻ phạm tội đến trước mặt 
người sẽ nghe kẻ đó xin tha tội và kẻ phạm tội phải ngậm ở miệng một nắm 
cỏ, nghĩa là do lối sống lệch lạc và cách ăn ở xấu xa của mình, kẻ phạm tội 
đã trở nên giống súc vật” [2]. 

Cách nói “kết cỏ ngậm vành” là dịch từ thành ngữ tiếng Hán: “Kết thảo hàm 
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hoàn”. Thành ngữ này có nguồn gốc từ hai điển tích: 

Điển tích“kết cỏ”: Đời nhà Tần có Ngụy Vũ Tử (có sách ghi là Ngụy 
Thù hoặc Ngụy Hùng) rất yêu quý người vợ lẽ. Khi hấp hối, ông dặn con 
trai là Ngụy Khoả hãy chôn người vợ lẽ yêu dấu theo cùng với mình, theo 
tục lệ cổ truyền của nước Tần. Ngụy Khoả thấy tội nghiệp nên không đành 
lòng làm vậy. Sau khi cha chết, Ngụy Khoả cho vợ lẽ của cha đi lấy chồng 
khác. Có người hỏi: “Tại sao không làm theo lời cha trăn trối?”. Ngụy 
Khỏa đáp: “Hiếu tử nên nghe theo lời trị mệnh chứ không nên nghe theo lời 
loạn mệnh” (tức là nên theo lời nói của người tỉnh táo, không nên theo lời 
nói của người mê sảng). 

Về sau, Nguỵ Khoả lĩnh mệnh vua đi đánh giặc, trong lúc đang giao đấu gần 
kiệt sức, sắp thua tướng giặc nhà Tần là Đỗ Hồi, tài ba lỗi lạc, vũ dũng vô 
địch. Thế nhưng Ngụy Khoả bỗng thấy Đỗ Hồi bị ngã vì vướng cỏ. Ngụy 
Khoả xông tới đâm chết Đỗ Hồi. Đêm về, Ngụy Khoả nằm chiêm bao thấy 
có một ông già râu tóc bạc phơ, tay cầm gậy trúc, đến cầm tay mình và ân 
cần nói: “Cảm ơn tướng quân vì đã không theo di huấn của cha mà chôn 
sống con gái tôi, thế nên sáng nay tôi đã kết cỏ làm vướng chân ngựa, khiến 
giặc ngã ngựa, giúp tướng quân thắng trận. Xin tướng quân ghi nhận tấm 
lòng biết ơn của cha con tôi”. Nói xong, cụ già vụt biến mất. Ngụy Khỏa 
giật mình tỉnh giấc, nhớ lại chuyện cũ, biết cụ già chính là cha của nàng hầu 
trẻ đẹp trước kia của cha mình. 

Điển tích “ngậm vành”: Đời nhà Hán có Dương Bảo mới chín tuổi. Khi đi 
chơi ở phía Bắc núi Hoa Âm (có sách ghi là Hạp Âm), Dương Bảo thấy một 
con chim sẻ vàng bị con chim cắt cắn gần chết. Dương Bảo đuổi chim cắt đi, 
đem sẻ về nhà nuôi gần 100 ngày thì chim sẻ khoẻ lại, rồi thả cho bay đi về 
đàn. Đêm ấy, Dương Bảo nằm mộng, thấy một một con chim bay đến,miệng 
ngậm bốn vòng bạch ngọc. Dương Bảo chưa kịp hiểu sự tình thì bỗng con 
chim cùng bốn vòng bạch ngọc biến thành một đứa trẻ mặc áo vàng, tiến 
đến bái tạ và nói: “Ta là sứ giả của Tây Vương Mẫu, giữa đường gặp nạn, 
trước đã nhờ người ra tay cứu vớt, nên nay đến đền ơn người đây. Xin tặng 
ông bốn vòng bạch ngọc. Đấy là biểu tượng cho sự vinh hiển mà ông và các 
con cháu bốn đời sẽ đạt được”. Quả thật, về sau con của Dương Bảo là 
Dương Chấn, cháu là Dương Bỉnh, chắt là Dương Tứ và chít là Dương Bưu 
đều được vinh hiển, có người lên đến chức Tam Công. 

Thành ngữ “kết cỏ ngậm vành” thường được dùng như một lời nguyền đền 
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ơn đáp nghĩa. Khi làm ơn cho người khác thì chẳng ai mong được họ trả ơn, 
thậm chí người ta còn nói: “Cứu vật, vật trả ơn; cứu người, người trả oán”. 
Tuy nhiên, chuyện xưa tích cũ vẫn có giá trị giáo huấn cách sống đẹp cho 
con người ngày nay: Biết thương người, biết giúp người, biết tri ân người. 
Tục ngữ nói:“Ăn quả nhớ kẻ trồng cây”. Trong “Đoạn Trường Tân Thanh” 
(Truyện Kiều), cụ Nguyễn Du cũng có câu thơ nói về ý nghĩa này: 

Dám nhờ cốt nhục tử sinh 

Còn nhiều kết cỏ, ngậm vành về sau 

Danh họa Léonardo Da Vinci (người Ý, đồng thời cũng là điêu khắc gia và 
thi sĩ nổi tiếng) quan niệm: “Ăn chay là đạo đức của con người. Ăn chay sẽ 
tránh được tội ác”. Bác học Albert Einstein là người yêu chuộng hòa bình, 
tôn trọng sự sống của muôn loài, và đã nhận định: “Không gì ích lợi cho sức 
khỏe của con người để có cơ hội sống lâu trên quả địa cầu này bằng cách 
ăn chay”. 

Ăn chay có lợi cho sức khỏe thể lý, ngừa bệnh và trị bệnh. Ăn chay còn có 
lợi cho tinh thần, cho tâm linh. Dù vô tội, Chúa Giêsu vẫn “ăn chay ròng rã 
bốn mươi đêm ngày” (Mt 4:2). Vậy thì chúng ta không thể không ăn chay, 
vì tất cả chúng ta đều là tội nhân. Tuy nhiên, chúng ta phải kín đáo chứ đừng 
phô trương (Mt 6:1-18), nếu không thì chỉ vô ích. Ma quỷ sẽ “bó tay” nếu 
chúng ta ăn chay và cầu nguyện (Mt 17:21). 

TRẦM THIÊN THU 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 

Hạt Bụi Nào Trong Mắt   

Trần Quang Thiệu   

Chiều thứ hai, đi làm về, Bill nhận được lá thư của gia đình từ Việt Nam. 
Vừa bóc thư, Bill vừa lầm bầm: 

– Không biết kỳ này ông già lại ca bản gì nữa đây. 

Những hàng chữ viết nắn nót trên tờ giấy mỏng như đập vào mắt Bill: 

Bân con, 

Bố suy nghĩ mãi rồi mới viết lá thư này trong lúc buồn buồn nhớ tới các con. 
Bố đặt tên con là ‘Bân’, chữ ‘Bân’ (斌) có nghĩa là ‘lịch thiệp’ và có chữ 
‘Văn’ đứng cạnh vì bố hằng mong mai sau lớn lên, con sẽ theo con đường 
văn chương, làm rạng danh dòng họ Nguyễn Hữu, một giấc mơ mà bố ôm 
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ấp, nhưng biết đời mình không thể đạt thành. 

Như con biết, 17 tuổi bố bỏ học, dở thầy, dở thợ, vất vả với đời sống, rồi 
cuối cùng, trở thành anh công chức quèn, lấy vợ, nuôi con, và mong cho con 
nối được giấc mộng không thành của đời mình. 

Khi con bước chân vào đại học, bố đã vui mừng, tưởng rằng con sẽ thành 
người như bố ước mơ. Tiếc thay vận nước điêu linh, con cũng như bao nhiêu 
thanh niên đều phải thi hành nghĩa vụ, và rồi trôi nổi tới phương trời xa! Bố 
mẹ ngày ngày chờ con về, và ngày con trở về thăm nhà lần đâu tiên, bố đã 
để rơi giọt nước mắt mừng vui trên đôi má nhăn nheo. Nhưng rồi, bố nghe 
con nói về nếp sống mới, và bố ngỡ ngàng. Không, bố không còn kỳ vọng 
có con làm rạng danh dòng họ Nguyễn Hữu như bố từng mơ ước trước đây, 
nhưng có gì như hụt hẫng mỗi lần cha con chuyện trò. 

Ngày xưa, có lần bố đạp xe đi làm, bị một chiếc xe chở đầy lính Mỹ vượt 
qua mặt, những người lính cười nói ồn ào, vứt xuống lòng đường thanh kẹo 
cao su như bố thí, bố đã tức tủi nghẹn ngào. Ngày con về, nói cười hả hê với 
những danh từ xa lạ, bày ngổn ngang những món quà đắt giá cũng làm bố 
ngỡ ngàng. Nhưng bố chỉ thật sự chua xót khi giơ tay vuốt tóc đứa con trai 
của con. Tên nó là gì nhỉ, Tim hay Tím gì đó. Nó lắc đầu tránh bàn tay của 
bố và lầu bầu cái gì đó mà bố không hiểu. Bố biết là có lẽ từ đây giòng họ 
Nguyễn Hữu sẽ không còn trên thế gian! 

Con à, có lẽ bố già quá rồi nên không còn thích nghi với những thay đổi của 
cuộc sống. Bố nhìn con, nhìn cháu và lòng bố xót xa. Con bây giờ là Bill 
chứ không phải là Bân. Tóc con cột đuôi gà, chứ không còn hớt cao như 
xưa. Thế nhưng tóc của vợ con lại ngắn ngủn, nửa nâu, nửa vàng, ôm sát 
khuôn mặt kiêu kỳ. Thằng Tim ‘Hey man’ chứ không “Thưa bố’ như con 
thủa nào. Cuối đời mà bố vẫn bơ vơ. Bố nói thế, con hiểu không, Bân? 

Tuy nhiên bố cũng cám ơn các con rất nhiều. Tiền các con gửi về giúp bố 
mẹ hàng tháng đủ cho bố mẹ sống thoải mái lúc tuổi già. Căn nhà nhỏ gần 
rạch Thị-Nghè khang trang hơn cũng là nhờ các con. Chiều chiều, đứng nhìn 
dòng nước, bố thấy lòng mình cũng dịu dàng như con nước trôi. 
Bây giờ đã gần ngày Noël. Bên phương trời đó, có lẽ các con đang bận rộn 
mua sắm, hội hè. Bố bây giờ ít ra khỏi nhà. Ngay cả những ngày Tết, bố 
cũng chỉ thắp hương khấn ông bà, xin các người tha thứ và, dù sao đi nữa, 
cũng xin phù hộ cho các con ở phương xa. 

Bố chỉ cầu mong sao cho gia đình con luôn luôn đưọc hạnh phúc, thuận 
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vợ, thuận chồng. Và nếu bố được khuyên con đôi lời thì bố mong rằng con 
hãy nghĩ tới cội nguồn. Dù sao đi nữa, con vẫn là người Việt da vàng, cố giữ 
lấy phần nào nếp sống của tổ tiên. 

Lần tới, có về thăm nhà, con cố đưa bố ra ngoài Bắc. Bố muốn về thăm lại 
núi Ba Vì và quê Bất Bạt một lần trước khi nhắm mắt xuôi tay. “Bên này đất 
nước nhớ thương nhau.” Chúng mình cùng quê với Quang Dũng đó con. 

Chúc các con những ngày vui. 

Bố của con, 

Nguyễn Hữu Cầu 

 

Gấp lá thư đút vào túi Bill thở dài: 

– Ông già càng ngày càng lẩn thẩn. Không biết là sống thêm được bao năm 
nữa. 

Bỗng nhiên, Bill chợt bùi ngùi, nghĩ thầm: 

– Ngày xưa ông chỉ mong mình đậu Cử Nhân văn chương, đi dạy học, sống 
đời thanh bạch; thế nhưng, lưu lạc sang xứ này, mình lại kiếm ra khối tiền, 
nhưng chỉ có mỗi cái bằng Master … Card nên ông ấy vẫn buồn. Thôi, sang 
năm mình về một mình, không mang theo vợ con, nhất là cái thằng Tim cà 
chớn, rồi đưa ông ra Bắc thăm quê hương như ông ấy muốn! 

Bill ngồi xuống bàn, cầm bút, định viết vài hàng trả lời bố, nhưng một ý 
tưởng chợt lóe ra trong đầu, Bill vỗ bàn: 

– Tại sao mình không mời ông già sang chơi với mình ít lâu. Biết đâu chừng 
những gì ông già thấy tận mắt sẽ giúp ông hiểu thêm về đời sống ở Mỹ, sẽ 
thông cảm và thương yêu con cháu hơn. 

                                              o0o 

Cụ Cầu leo lên chiếc xe Van, thắc mắc: 

– Sao anh lại phải đi cái ‘xe tải’ như thế này? Không đủ tiền mua xe nhỏ hả 
con? 

Bill mỉm cười: 

– Ở đây ai có ‘xe tải’ là khá đó bố, còn xe nhỏ thì ai mà chả có! Cả nhà đều 
muốn ra phi trường đón bố nên con phải lái chiếc xe lớn này. 
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– Thế hả? Bố cứ tưởng… 

Cụ Cầu nhướng mắt nhìn ra ngoài. Sao chẳng có ai đi bộ nhỉ? Mà toàn xe 
hơi không à, lâu lâu mới có chiếc xe gắn máy, mà sao xe gắn máy lại chạy 
nhanh hơn cả xe hơi? Ăn mặc thì cứ như thằng điên, đầu còn đội cả nón sắt! 

Xa lộ 101 kẹt cứng, chầm chậm, nhưng rồi Bill cũng về đến nhà ở San Jose. 
Bill thở phào đỡ bố ra khỏi xe: 

Nhà mình đây. Bố nghỉ cho đỡ mệt, rồi sẽ tính sau. 

Cụ Cầu ngơ ngắc nhìn căn nhà to lớn trên sườn đồi. Thế này thì ở sao cho 
hết. Nhà chúng nó có bốn người. Con thì một đứa đi học xa, chỉ còn một đứa 
ở nhà. Cụ nhìn con: 

_ Này anh Bân, thế cái nhà này bao nhiêu tiền? 

Bân thở ra: 

– Vài trăm ngàn bố ạ. 

– Vài trăm ngàn? Thế tiền đâu mà lắm thế. 

– Tiền nhà băng cho muợn. Ở đây ai cũng nợ cả, bố ạ. Mình trả góp hàng 
tháng mà! 

– Thế anh làm bao nhiêu tiền một tháng cho đủ để trả tiền lời? 

– Vài ngàn thôi. Nhưng con dặn bố thế này nhé. Bố hỏi con làm bao nhiêu 
một tháng thì được, chứ đừng hỏi người quen. Ở đây, họ kỵ những câu hỏi 
như vậy, không như ở VN mình. 

– Thế à. Lạ nhỉ… 

Phải mất đến cả tháng, cụ Cầu mới quen dần, mới không còn lúng túng với 
vòi nước nóng lạnh trong phòng tắm, mới biết làm thế nào để hệ thống báo 
động không kêu ầm ĩ khi mở cửa ra vào, mới hết giật mình vì tiếng điện 
thọai reo, và mới dám nhấc máy nghe xem có phải Bân gọi từ sở về.  

Những náo nức ban đầu khi Bân đưa cụ đi thăm Little Sài Gòn, thử thời vận 
ở Las Vegas, đã nhạt nhòa. Cụ bắt đầu cảm thấy hiu quạnh. Hàng ngày, hai 
vợ chồng Bân đi làm, và Tim đi học, chỉ còn mình cụ quanh quẩn trong nhà, 
xem mấy cuốn băng nhạc cũ, hoặc thơ thẩn ngoài sân nhìn hoa cỏ. Hàng 
xóm chẳng quen ai. Lâu lâu, có ông Ấn Độ già đi ngang nhà nhe hàm răng 
móm mém cười, nhưng hai người ngôn ngữ bất đồng, chẳng nói với nhau 
được một câu. 
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Buổi chiều, Tim đi học về là nó trốn biệt trong phòng, có hỏi nó câu nào thì 
cũng như không. Thằng bé ú ớ khoa chân, múa tay, hoặc chỉ toét miệng ra 
cười! 

Bân thương bố nên dắt cụ đi bộ ra đường lớn, chỉ cách cho cụ đi xe buýt tới 
khu chợ VN để cụ đi dạo, và nhặt báo chợ về đọc cho đỡ buồn. Bân ghi số 
điện thoại nhà, điện thoại sở, đưa cho cụ và dặn dò: 

– Bố cứ leo lên xe buýt, xuống phố chơi cho vui. Có lạc thì gọi điện thoại 
cho con, hoặc cứ ngồi trên xe buýt, cuối cùng xe cũng về đến chỗ cũ! Đừng 
sợ bố ạ. 

Thấy Bân dặn dò mình như con nít, cụ Cầu vừa buồn cười, vừa tức: 

– Có sợ cái ‘đếch’. Núi rừng Bắc-Việt tôi còn biết đường đi. Phố xá ở đây 
rộng rãi, đường trải nhựa, đi dễ như bỡn. Anh cứ để mặc tôi! 

Cụ Cầu nói thế, nhưng rồi hai lần Bân phải lái xe tới đón cụ về. Lần thứ 
nhất, cụ nhởn nhơ đi bộ từ nhà ra đường lớn, rồi lang thang sao đó đi luôn 
lên xa lộ 680! Cụ bị cảnh sát giao thông chặn lại, và mặc người cảnh sát nói 
gì cụ cứ lắc đầu, đưa cái ID card ra như thể là bị hỏi giấy tờ ở VN. Họ đành 
‘bắt’ cụ về station, tìm thông dịch viên Việt Nam, lúc đó cụ mới đưa số điện 
thoại ra để cho họ gọi Bân đến đón cụ về. 

Lần thứ hai, cụ ngồi trên xe buýt, nhưng quên chỗ xuống xe. Xe chạy tuốt 
lên đến tận Menlo Park, rồi ngừng lại, không chạy nữa vì cuối đường, và tài 
xế hết phiên! Cụ xuống xe, tìm điện thoại công cộng gọi cho Bân, nhưng 
không hiểu operator muốn nói gì nên đành chịu đứng đó, cứ thấy người da 
vàng nào là lên tiếng gọi “Ông ơi cho hỏi thăm” hoặc “Bà ơi cho hỏi thăm”. 
Mấy tiếng đồng hồ sau mới có một cô bé Việt Nam đi qua, giải thích cho cụ 
là cụ đã sang area code 650 rồi, chứ không còn ở vùng 408 nữa nên opeartor 
nhắc cụ bỏ thêm tiền mới gọi được. Cô gái giúp cụ gọi Bân và, về đến nhà, 
cụ cứ tấm tắc: 

– Không biết con cái nhà ai mà tử tế thế. Lại không nhận cả tiền gọi điện 
thoại mình đưa trả. 

Bân hỏi: 

– Thế bố có hỏi tên và số điện thoại của cô ấy không để con gọi cám ơn. 

Cụ Cầu cười: 

– Sợ vãi đái nên chẳng nhớ gì! 
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Sau hai tai nạn đó, cụ Cầu hết muốn đi ‘giang hồ’ một mình. Bân sợ bố buồn 
nên xin nghỉ phép, đưa bố lên Seatle thăm người bạn già nhiều năm không 
gặp. Bác Bảo nằm liệt giường trong nhà già, bật khóc nức nở khi thấy bạn 
vào thăm. Cụ Cầu cũng rớt nước mắt nắm tay bạn: 

– Cũng đến hơn chục năm rồi mới gặp lại bác. Nghe tin bác bị bệnh mà 
không ngờ đến nông nỗi này. 

Bác Bảo cố cầm nước mắt: 

– Khổ lắm bác ạ. Chỉ muốn chết cho nhẹ nợ. 

– Giời bắt sao thì đành chịu vậy thôi. Thế các anh các chị ấy có vào thăm 
thường không? 

– Có bác ạ. Cuối tuần nào chúng nó cũng thay nhau vào thăm. Ngày thường 
đứa nào cũng bận đi làm, đi học, chẳng có ai ra vô, chỉ có mấy bà y tá Mỹ 
đen lâu lâu vào lật mình như lật con nít ấy. 

Bân và Phú, người con trai bác Bảo, bỏ ra ngoài để cho hai người bạn già 
nói chuyện tâm tình. Phú thở dài: 

– Thế nào cụ cũng cho mình là bất hiếu. Nhưng không làm được gì hơn anh 
ạ. Tôi đã nghĩ đến chuyện đưa ba tôi về VN, nhờ một người họ hàng xa 
chăm sóc để cụ có người chuyện trò hàng ngày, thế nhưng vẫn không đành 
lòng vì xa xôi quá, chúng tôi làm sao mà thăm viếng thường xuyên. Đằng 
nào cũng khổ. Ông cụ nhà anh còn khoẻ quá, thân hình thẳng băng, và bước 
chân còn vững trãi. 

Bân gật đầu: 

_ Vâng. Bố tôi còn khoẻ, nhưng tuổi cũng đã cao. Chỉ là vấn đề thời gian. 
Trước sau gì rồi chúng ta cũng sẽ có cùng một vấn đề. 

Cụ Cầu mắt đỏ hoe, câm nín trên đường về. Lâu lâu, cụ thở dài. Xe chạy qua 
một rừng thông cụ nói với con giọng buồn buồn: 

Cảnh ở đây đẹp quá. Cứ như Đà Lạt ở Việt Nam mình. Thế nhưng cô đơn 
trong nhà già thì thật là đáng sợ. Cảnh đẹp mà làm gì, và cuộc đời đến lúc 
này còn có gì để tiếc thương. 

Bân cũng không biết nói gì hơn, nghĩ thầm, không biết mai sau chuyện gì sẽ 
xảy ra cho bố mình và cho cả chính mình! 

                                             o0o 
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Cụ Cầu nhất định đòi về VN ngay, chứ không ở hết sáu tháng như dự trù. Cụ 
bảo vợ chồng Bân: 

– Bố nóng ruột quá. Vẫn biết mẹ các con rất khỏe mạnh, nhưng đi lâu, bố 
chẳng yên tâm. Các con lấy chỗ máy bay cho bố về. Bố cũng đã thấy nước 
Mỹ. Ngày xưa, có bao giờ nghĩ rằng có ngày mình được đến chơi đất nước 
này. Bà nội con suốt đời không ra khỏi cổng làng. Bố như thế cũng là mãn 
nguyện lắm rồi. 

Bân nài nỉ mãi, nhưng cụ Cầu không thay đổi ý muốn, nên anh ta đành lòng 
đưa bố ra phi trường. Nhìn bố vẫy tay giã từ, Bân muốn khóc vì chẳng biết 
bao giờ mới gặp lại. Bân hứa với bố là sẽ về thăm nhà thường hơn, nhưng 
không biết là có giữ được lời vì cuộc sống quay cuồng trên đất nước người. 
Thằng Tim sống gần ông nội ba tháng nên cũng đã quen thân, chứ không 
còn xa lạ như lúc ban đầu. Khi cụ Cầu vuốt tóc nó giã từ, nó không còn né 
tránh, trái lại Tim vòng tay ôm cụ như nó thường hun bố mẹ mỗi lần đi đâu 
về. 

– Good bye, Grand-Pa. 

Tim đưa tay vẫy ông nội và, khi bóng cụ Cầu đã khuất sau cánh cửa phi 
trường, Tim hỏi Bân: 

– Are we going to see Grand-Pa again? 

Bân vuốt tóc con: 

– Yes, son. We’ll see him again. Grand-Ma too. 

Một tuần sau khi cụ Cầu ra về, Bân lại nhận được thư bố. Từ ngày cụ Cầu ra 
về, Bân cứ ngơ ngẩn buồn. Những ngày qua cha con gần gũi, Bân cảm thấy 
mình hiểu và yêu quí cha hơn. Hình như ông cụ đã đổi tính ít nhiều, không 
còn khó khăn như xưa, và có cái gì mơ hồ trong tình cảm của cụ mà Bân 
chưa nhìn ra. 

Bân chậm trãi bóc lá thư. Bao giờ cũng vẫn vậy, thư trên giấy mỏng, nét chữ 
nắn nót như thể người viết để cả tâm hồn vào những dòng chữ. 

Các con của bố, 

Bố đã về tới Sài Gòn, nhưng hơi mệt vì đường xa nên hôm nay mới viết cho 
các con. Mẹ con đón bố ở phi trường, không ôm hôn như Mỹ, không cả cầm 
tay, nhưng nước mắt lưng tròng, đầy ắp ân tình. Bố mới đi có ba tháng, mà 
thấy như là đã xa mẹ con một đoạn đời. 



 22

Mẹ con cám ơn những món quà các con gửi. Vải vóc và bánh trái mẹ con 
đem biếu hàng xóm láng giềng, chỉ giữ lại mấy lọ dầu gió và hộp sâm, 
phòng khi trái gió, trở trời. Hàng xóm ở VN mình dù sao cũng thân thiết chứ 
không như người xa lạ ở chỗ các con. 

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Sống gần các con có vài tháng ở bên 
đó, nhưng bố đã hiểu các con nhiều hơn. Ngày xưa, có lẽ bố đã quá khe khắt 
với các con mà không biết là mình đã lỗi thời, ôm mãi những giá trị cổ điển 
của những ngày tháng cũ.  
Danh vọng làm khổ con người. Bố làm khổ bố, và cả con nữa, Bân, vì 
những ước mơ hão huyền cho giòng họ Nguyễn Hữu. Nghĩ lại, bố mới thấy 
những võng lọng vua ban cho tổ tiên cất dấu trong nhà từ đường ở quê nhà 
Sơn Tây không phải là những gì đáng hãnh diện trong khi đa số họ hàng 
nghèo đói, quanh quẩn trong mảnh đất khô cằn. 

Các con tha phương, và cũng chẳng có danh vọng gì, nhưng dù sao, các con 
cũng có đời sống vật chất đầy đủ, và yên vui. Lẽ dĩ nhiên các con cũng có 
những băn khoăn, lo lắng về đời sống, nhưng đó không phải là những dằn 
vặt làm héo hon con người. Bố mừng cho các con, và cám ơn các con đã lo 
lắng cho bố mẹ vào lúc tuổi già. 

Thấy tình cảnh bác Bảo, bố cũng cảm thương, nhưng thôi, cứ cho đó là số 
phận. Bố mẹ chọn nơi này để sống hết cuộc đời thay vì sang ở với các con 
như các con đã yêu cầu. Đất nước này dù sao cũng là quê nhà, có anh có em, 
có hàng xóm láng giềng, và dù cho có chân yếu, tay mềm thì cũng vẫn còn 
có người cho mình nương tựa lẫn nhau. Các con cứ yên tâm, đừng lo nghĩ 
cho bố mẹ lúc này. 

À, còn điều này nữa. Thằng Tim không phải là đứa trẻ hư hỏng như bố nghĩ 
trước đây. Qua bên đó, bố mới biết là nó được nuôi dạy và lớn lên trong môi 
trường tự do nên hành động và cư xử phóng khoáng thế thôi, chứ thực ra, nó 
vẫn đầy tình cảm gia đình. Bố nghĩ lại những gì được dạy bảo như vòng tay 
thưa gửi, cúi đầu dạ thưa, chưa chắc đã là đường lối tốt. Bố không chắc, 
nhưng biết đâu lối giáo dục đó đã chẳng đưa đẩy con người vào vòng quỵ 
luỵ, dễ trở thành tay sai cho ngoại bang! 

Bân con, bố chưa bao giờ khen con, cũng như ông nội không bao giờ khen 
bố, nhưng con cần biết là con không làm gì cho bố phải thất vọng hay buồn 
tủi đâu. Bố nói thế chắc là con cũng đã hiểu lòng bố lúc này. 
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Lúc nào rảnh, vợ chồng con về chơi với bố mẹ. Nhớ mang cả thằng Tim về, 
nghe con. 

Bố của con, 

Nguyễn Hữu Cầu. 

Bân gấp lá thư, mắt mờ như muốn khóc. 

– Bố ơi, có bao giờ con oán trách bố đâu, nếu con làm gì được cho bố vui 
lòng thì con cũng làm hết sức mình. 

Thằng Tim ở trên lầu chạy xuống, hỏi: 

_ Daddy, are you crying? 

Bân lắc đầu, nói bằng tiếng Việt: 

_ Không, có hạt bụi nào bay vào mắt bố đó thôi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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



 24

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

   

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 

Brandon Yuong Photography:  
chuyên chụp ảnh Đám Cưới Hỏi 

Chuyên nghiệp, sáng tạo, hình ảnh đẹp,  
ấn tượng, lãng mạng 

Website: http://brandonyuong.com 

Email: celebrate@brandonyuong.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. 

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

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 


