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Bản Tin Hàng Tuần 
 CN VI PHỤC SINH C 

TIN MỪNG 
Ga 14, 23-29 
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn 
đệ rằng: "Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời 
Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, 
và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. 
Kẻ không yêu mến Thầy, thì không giữ 
lời Thầy. Lời các con nghe, không phải là 
của Thầy, nhưng là của Cha, Đấng đã sai 
Thầy. Thầy đã nói với các con những điều 
này khi còn ở với các con. Nhưng Đấng 
Phù Trợ là Thánh Thần, mà Cha sẽ sai 
đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy 
các con mọi điều, và sẽ nhắc nhở cho các 
con tất cả những gì Thầy đã nói với các 
con. Thầy để lại bình an cho các con, 
Thầy ban bình an của Thầy cho các con. 
Thầy ban cho các con không như thế gian 
ban tặng. Lòng các con đừng xao xuyến 
và đừng sợ hãi. Các con đã nghe Thầy nói 
với các con rằng: Thầy đi, rồi Thầy trở lại 
với các con. Nếu các con yêu mến Thầy, 
thì các con hãy vui mừng vì Thầy về với 
Cha, bởi lẽ Cha trọng hơn Thầy. Giờ đây 
Thầy nói với các con trước khi việc xảy 
ra, để khi việc xảy ra, thì các con tin".  
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Bình An 

Lương Thực Hàng Ngày 
Trong cuốn sách Go Down to the Potter’s House của Donagh O’Shea, ông có 
một câu chuyện về một ông vua có hai hoạ sĩ trong triều là hai đối thủ gay gắt. 
Một ngày nọ, nhà vua nói: “Trẫm quyết định một lần này cho xong để biết ai 
trong hai khanh là hoạ sĩ giỏi nhất. Hai khanh phải vẽ cùng một đề tài và như 
vậy, trẫm sẽ ở giữa để phán xét. Và đề tài là bình an”. 
Hai người hoạ sĩ đồng ý, và một tuần sau trở lại với các bức tranh của họ. 
Hoạ sĩ thứ nhất giới thiệu bức tranh của mình. Nó cho thấy một phong cảnh thơ 
mộng với những ngọn đồi đều đặn kề bên nhau và một mặt hồ không gợn sóng. 
Toàn bộ phong cảnh nói lên sự hài lòng, bình an, tĩnh lặng. Tuy nhiên, khi nhà 
vua nhìn vào bức tranh, ngài không thể giữ cho mình khỏi ngáp. Rồi quay lại hoạ 
sĩ, ngài nói; “Bức tranh của khanh đẹp, nhưng nó làm ta buồn ngủ”. 
Kế đó, hoạ sĩ thứ hai đã trình bày công trình của mình. Nó cho thấy một thác 
nước chảy ầm ầm. Lối vẽ hiện thực làm cho người ta như nghe thấy tiếng gầm 
của nước khi va vào các tảng đá ở bên dưới hàng trăm thước. 
“Nhưng đây không phải là một cảnh bình an như trẫm đã ra lệnh”, nhà vua tức 
giận nói. Hoạ sĩ không đáp lại nhưng xin nhà vua tiếp tục xem. Rồi nhà vua nhận 
ra một chi tiết mà trước đó ngài không để ý: ở giữa các tảng đá bên dưới thác 
nước, có một bụi cây mọc lên với một tổ chim trên cành. Khi nhìn kỹ, nhà vua 
thấy có một con chim trong tổ: một con se sẻ đang ấp trứng, đôi mắt lim dim. Nó 
đang chờ các con nó được sinh ra, một hình ảnh bình an hoàn hảo. 
Nhà vua rất thích thú khi nhìn vào điều đó. Quay lại người hoạ sĩ thứ hai, ngài 
nói: “Trẫm rất thích bức tranh khanh đã chuyển tải một điều rất quan trọng về 
bình an, đó là có thể sống trong bình an cả khi ở giữa cảnh ồn ào hỗn loạn của 
đời sống”. 
Đức Giêsu đã nói về sự bình an trong suốt bữa Tiệc Ly. Người nói với các tông 
đồ: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. 
Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao 
xuyến cũng đừng sợ hãi”. 
Quả là một thời điểm lạ lùng để nói về sự bình an vì mọi sự đang rối loạn ở xung 
quanh Người. Làm thế nào mà lúc đó Người có thể nói về sự bình an? Bởi lẽ 
bình an là hiệp thông với Thiên Chúa. Và Đức Giêsu đã ở trong sự hiệp thông 
trọn vẹn với Thiên Chúa. Vì thế, Người có thể nói về sự bình an cả khi các kẻ thù 
đang siết chặt vòng vây xung quanh Người và cái chết đang ở một góc tối nào 
đó. 
Bình an không giống như sự yên tĩnh. Yên tĩnh thuộc về ngoại giới. Bình an chủ 
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yếu thuộc về nội giới. Bình an là một tình trạng của sự tĩnh lặng nội tâm và chỉ 
rõ những mối quan hệ đúng đắn với Thiên Chúa và với những người khác. Một 
thành phần chủ yếu của bình an là sự chính trực. Vì thế đối với kẻ xấu, không có 
sự bình an. 
Bình an là kết quả của việc người ta tín thác vào Thiên Chúa và khi ước muốn 
làm vui lòng Người là việc quan trọng nhất trong đời sống của người ấy. Đó là 
điều mà người ta có thể có cả khi ở giữa sự xáo trộn, xung đột và những vấn đề 
chưa giải quyết được. 
Đức Giêsu ban bình an của Người cho chúng ta: “Thầy để lại bình an cho anh 
em”. Bình an mà Người ban cho chúng ta không phải là thứ bình an để chúng ta 
trốn tránh thực tại. Nó là một điều rất thâm sâu và độc lập với những hoàn cảnh 
bên ngoài. Bình an ấy vượt qua mọi sự hiểu biết, bình an mà thế gian này không 
thể ban cho và không một ai có thể lấy mất của chúng ta. 
  

SỐNG ĐẠO 
Mang Thánh Ca lên truyền hình Việt Nam 

Từ lâu, thánh ca hợp xướng vốn chỉ phổ biến 
trong nhà thờ hay các buổi biểu diễn mang đậm 
tính tôn giáo. Thế nhưng, trong chương trình 
Tìm kiếm tài năng Việt Nam (VietNam’s Got 
Talent 2016) trên kênh VTV3 lúc 21h00 ngày 
8.4.2016, khán giả Việt Nam và đặc biệt là 
người Công giáo không khỏi bất ngờ và tự hào 
khi lần đầu tiên một nhóm hợp xướng Công giáo 

mang thánh ca đi dự thi và được chọn vào vòng chung kết. 
Được thành lập từ cuối tháng 7.2015, dàn hợp xướng trẻ Công giáo Hà Nội 
(HCYC - Hanoi Catholic Youth Choir) gồm hơn 30 thành viên trong độ tuổi từ 
19-26. Nhóm được thành lập với mục đích làm sáng danh Chúa thông qua hoạt 
động âm nhạc như biểu diễn Thánh nhạc, phục vụ thánh lễ, truyền giáo bằng con 
đường âm nhạc…, cũng như tạo không gian âm nhạc bổ ích cho những ai yêu 
thích nghệ thuật và đưa đến cho công chúng những bản hợp xướng nhà đạo được 
tập luyện công phu. 
 
Dù đang là học sinh, sinh viên hay đã đi làm, nhưng với niềm đam mê âm nhạc, 
các bạn đều đặn quy tụ với nhau vào mỗi tối thứ 2 tại nhà thờ Thái Hà (TGP Hà 
Nội) để sinh hoạt và tập luyện, dưới sự đồng hành của cha Giuse Đỗ Đình Tư 
(Cssr). Anh Jeronimo Trần Vương Duy, thành viên nhóm cho biết: “Việc hát và 
biểu diễn thánh ca giống như một hình thức truyền giáo bằng âm nhạc. Phía sau 
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cuộc sống bộn bề lo toan, những bản thánh ca giúp mình có được sự thư giãn, 
bình an thật sự, giống như là được ngồi lại và tâm sự cùng Chúa vậy. Đến với 
dàn hợp xướng trẻ, mình có cơ hội thể hiện niềm tin, lòng tự hào là con Thiên 
Chúa đến với mọi người”. 
Giải thích về cơ duyên đến với cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt Nam, trưởng 
nhóm Phaolô Lê Đoài Huy (sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam), 
đồng thời là chỉ huy trưởng dàn nhạc chia sẻ: “Tụi mình nhận thấy đây là một cơ 
hội tốt để được nói về Chúa trên truyền hình, được giới thiệu về thánh ca cho 
nhiều người hơn, và cũng là cách để giới thiệu rộng rãi nghệ thuật hợp xướng, 
đặc biệt cho giới trẻ”. 
Tại đêm thi sơ tuyển khu vực phía Bắc, nhóm đã trình diễn ca khúc “Tiếng hát 
thiên thần” (nhạc Pháp, lời Việt). Phần trình diễn của nhóm không chỉ mang lại 
cho ban giám khảo sự hài lòng mà còn khiến người xem hết sức bất ngờ. “Việc 
hát nhóm, hát hợp ca ở Việt Nam dường như chưa có phong trào. Nhưng khi 
thấy phần trình diễn của các bạn thì tôi rất bất ngờ”- Giám khảo Thanh Lam 
nhận xét. Và cũng chính Diva nhạc Việt này là người bấm nút vàng, mang lại cơ 
hội cho nhóm được đi thẳng vào vòng bán kết (miễn thi vòng loại sân khấu). 
Trong đêm thi bán kết 5 (phát sóng trực tiếp trên VTV3 ngày 8.4), nhóm đã trình 
diễn tác phẩm “Benedictus” và nhận được những đánh giá cao từ phía ban giám 
khảo: “Khi mà khán phòng xuống đèn và các bạn hát, tôi muốn bay lên luôn; 
nhẹ nhàng, bay bổng như thiên thần sắp mọc cánh”- nghệ sĩ Việt Hương tâm sự. 
Là khán giả theo dõi chương trình qua màn ảnh nhỏ, bạn Trần Thị Thủy (sinh 
viên, hiện đang sinh hoạt tại giáo sở Don Bosco Đà Lạt) khoe: “Theo dõi phần 
thi của nhóm, bản thân mình rất vui và tự hào khi lần đầu tiên nghe một bản 
thánh ca trên sóng truyền hình. Phần trình diễn của nhóm truyền cảm hứng cho 
mình rất nhiều, đặc biệt đánh thức bản thân trong việc bày tỏ đức tin cho mọi 
người”.  
Một số trang mạng xã hội như Youtube, Facebook…, các video trình diễn của 
nhóm phát lại nhận được hàng ngàn lượt xem và bình luận của khán giả. Mọi 
người tỏ ra hết sức hào hứng, thích thú và cầu chúc nhóm thành công. Riêng các 
trang cộng đồng của hội đoàn Công giáo trên internet cũng liên tục chia sẻ clip 
trình diễn của nhóm. 
Kể về quá trình tập luyện của nhóm, anh Huy bày tỏ: “Sau khi được vào vòng 
trong, cá nhân tôi là trưởng nhóm rất áp lực trong việc làm sao chọn được tác 
phẩm phù hợp với trình độ của các ca viên, cũng như để khán giả có thể cảm 
nhận được. Đức Thánh Cha Phanxicô và nữ tu Cristina Scuccia - người đoạt 
giải nhất The Voice Ý năm 2014 - là những người truyền cảm hứng cho rất nhiều 
người, và tất nhiên trong đó có cả chúng tôi. Nhưng cảm nhận rõ ràng nhất là sự 
dẫn dắt của Chúa trong mỗi bước đường”. 
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Việc chọn thánh ca để tham gia dự thi một chương trình quốc gia có lẽ sẽ khiến 
nhiều người e ngại, thế nhưng phần thi và sự thành công của nhóm đã chứng 
minh không nhất thiết phải có những tiết mục thật hoành tráng mới thu hút khán 
giả. “Nhiều khi, sự lắng đọng và lựa chọn của các bạn với một giai điệu giản dị, 
đẹp đẽ ghi dấu ấn nhiều hơn một tiết mục quá nặng thi thố”- Giám khảo Huy 
Tuấn nói. 
 

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
ĐTC: các con hãy “bắt sóng” với Chúa Kitô như dùng sóng điện thoại 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những thách đố cho các bạn thiếu niên để 
cam kết thực hành các việc lành phúc đức nhằm giúp nhận ra khuôn mặt của 
Chúa Giêsu nơi tha nhân. 
ĐTC đã nói trong một đoạn video ngắn gửi đến các thanh thiếu niên dịp các bạn 
trẻ quy tụ tại Sân vận động Olympic ở Rome: “Như các con đã biết, công việc 
của lòng thương xót là những cử chỉ đơn giản ngay trong đời sống mỗi ngày, sẽ 
giúp các con nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu nơi tha nhân.” 
“Chúa Giêsu trong mọi người như trong những người trẻ của các con, nơi 
những người đói, người khát; là người tị nạn, ngoài ngoại kiều, kẻ ốm đau, và 
khẩn xin sự giúp đỡ của các con, tình bạn của con”. 
Sứ điệp qua video này được gởi đi hôm thứ Bảy 23.04 nhân dịp ngày dành riêng 
cho các thiếu niên trong Năm Thánh Lòng Thương Xót. Các bạn trẻ từ khắp nơi 
trên thế giới đã hành hương về Roma đến với Cửa Thánh tại Vương Cung 
Thánh Đường Thánh Phêrô để nhận ơn Toàn Xá. Cũng dịp này chính Đức 
Thánh Cha Phanxicô ngồi tòa giải tội cho các bạn trẻ tại quảng trường thánh 
Phêrô và cùng với ngài có 150 cha giải tội khác. 
Trong sứ điệp qua video, Đức Thánh Cha nói lòng thương xót đòi hỏi phải tha 
thứ và ngài thừa nhận công việc này không không dễ dàng chút nào. 
“Có những lúc, trong gia đình, ở trường, trong giáo xứ, tại các phòng tập thể 
dục, hoặc ở những nơi vui chơi, có những người đã xúc phạm đến ta; hoặc 
chúng ta đã cảm thấy rất khó chịu về ai đó và tha thứ không phải dễ dàng”. 
Nhưng cho dù có những người xúc phạm đến mình thì việc trả thù là “một con 
sâu gặm nhấm linh hồn mình và làm cho chúng ta không hạnh phúc.” 
“Các con đừng mang oán hận trong lòng và có ý định trả thù. Các con hãy tha 
thứ! Chúng ta hãy tha thứ và quên đi những lỗi người khác phạm đến mình … 
nhờ đó chúng ta mới học được những Lời dạy của Chúa Giêsu và trở thành môn 
đệ của Người, và nên chứng nhân của lòng thương xót.” 
Đức Thánh Cha cũng bày tỏ sự tiếc nuối vì không thể tham dự được với các 
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thanh thiếu niên tại sân vận động Olympic. Nhưng ngài sẽ cử hành thánh lễ cho 
các bạn trẻ vào ngày Chúa nhật tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Phêrô. 
“các con đã được tham dự ngày dành riêng cho các con với niềm vui vào sáng 
nay tại quảng trường Thánh Phêrô và đã nhận Bí tích Giao Hòa, và sau đó các 
con đã bước qua Cửa Thánh.” 
“Đừng quên rằng Cửa Thánh là nơi các con gặp gỡ với Chúa Kitô, Đấng đem 
chúng ta đến với tình yêu của Chúa Cha, và Ngài mời gọi chúng tôi hãy có lòng 
thương xót như Thiên Chúa là Đấng giàu lòng xót thương.” 
Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các thanh thiếu niên hãy thiết lập một mối 
liên hệ cá nhân với Chúa Giêsu. Ngài đã so sánh cần có một mối liên hệ với 
Chúa Kitô liên tục như việc bắt sóng điện thoại. 
“Hãy nhớ rằng … khi Chúa Giêsu không ở trong lòng mình thì cuộc sống của 
các con mất tín hiệu!” 
ĐGH bất ngờ xuất hiện giải tội ngoài trời ở Quảng trường thánh Phêrô 

  
Sáng ngày thứ bảy 23-04, Đức Giáo hoàng 
Phanxicô bất ngờ xuất hiện ở Quảng trường thánh 
Phêrô, để giải tội cho các thiếu niên nam nữ tham 
dự Năm Thánh cho Thiếu niên. Đức Giáo hoàng 
ngồi gần hàng cột và giải tội cho các thiếu niên 
khoảng từ 13 đến 16 tuổi. 

150 linh mục cùng hiện diện trong buổi xưng tội ngoài trời này ở Quảng trường 
thánh Phêrô, nhân dịp Năm Thánh cho Thiếu niên. Khoảng 70.000 thiếu niên ở 
Ý và từ khắp thế giới dự sự kiện này. 
Đức Giáo hoàng đến Quảng trường thánh Phêrô lúc 11h30, trước sự ngạc nhiên 
vui sướng của mọi người. 
Mặc áo chùng trắng và dây stola tím, Đức Phanxicô ngồi ở một ghế bình thường 
và giải tội ngoài trời cho các thiếu niên, không khác gì 150 linh mục quanh cha. 
Tình hình các tôn giáo năm 2050 
Theo một nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Pew, Kitô giáo có thể vẫn 
còn là tôn giáo lớn nhất trên thế giới cho đến giữa thế kỷ 21, đặc biệt là ở châu 
Phi. Nghiên  cứu cho biết, ước tính đến năm 2050, số Kitô hữu chiếm 31,4% dân 
số thế giới và số người Hồi giáo là 29,7%. 
Tháng Tư năm nay, Trung tâm nghiên cứu Pew của Hoa Kỳ chuyên về các vấn 
đề tôn giáo, đã công bố một nghiên cứu về bức tranh toàn cảnh tôn giáo trên thế 
giới vào năm 2050. 
Ghi nhận đầu tiên của dự báo này là sự phát triển rất mạnh mẽ của 
Hồi giáo (tăng 73%): từ 1,6 tỉ lên 2,76 tỉ tín đồ, theo sát Kitôgiáo (từ 2,17 
tỷ lên 2,92 tỉ). Tại châu Âu, số người Hồi giáo sẽ vào 
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khoảng từ 8,4% đến 10,2%, tùy thuộc vào tác động của phong trào di dân. Một 
số quốc gia như Bosnia-Herzegovina hoặc Macedonia có thể trở thành quốc gia 
đa số là người Hồi giáo. 
Người Hồi giáo có tỉ suất sinh cao nhất 
Sự tăng trưởng mạnh mẽ của Hồi giáo chủ yếu có nguyên nhân nhân khẩu 
học: với tỉ suất sinh là 3,1 con trên một phụ nữ, người Hồi giáo có một 
tỉ suất sinh cao hơn nhiều so với những người theo các tôn giáo khác: Kitô giáo 
là 2,7 và Phật giáo là 1,6. 
Thật vậy, đối với các Phật tử, tỉ suất sinh thấp này sẽ dẫn đến tình trạng chựng lại 
về số các tín đồ (khoảng 486 triệu). Ngược lại, Ấn giáo (từ 1 tỉ lên 1,38 tỉ tín đồ) 
và Do Thái Giáo (từ 13,8 triệu lên 16 triệu tín đồ) chưa bao giờ có nhiều tín đồ 
như thế trong suốt lịch sử của mình; dù vậy tại Hoa Kỳ, Do Thái giáo sẽ không 
còn là tôn giáo lớn nhất (ngoài Kitô giáo), và phải nhường vị trí dẫn đầu cho Hồi 
giáo. 
Mặc dù số lượng người vô thần, bất khả tri hay không theo tôn giáo nào tiếp 
tục gia tăng (từ 1,1 tỉ lên 1,3 tỉ người), nhưng tỉ lệ của họ so với dân số thế giới 
vẫn sẽ giảm từ 16% xuống 13,2%, trừ ra tại một số nước phương Tây. 
Về lĩnh vực này, Hoa Kỳ và Pháp sẽ là ngoại lệ: số người không theo tôn giáo 
tiếp tục gia tăng tại hai quốc gia này, đến độ tại Pháp, họ sẽ trở thành nhóm đa 
số vào năm 2050 (44% dân số) 
Tương lai của Kitô giáo ở châu Phi 
Cho đến năm 2050, Kitô giáo vẫn là tôn giáo lớn nhất trên thế giới. Và tương lai 
của Kitô giáo chắc chắn nằm ở châu Phi: vào năm 2050, cứ 10 Kitô hữu thì có 4 
người ở vùng Nam Sahara. 
Sau đó, Trung tâm Nghiên cứu Pew dự báo Hồi giáo sẽ dần dần bắt kịp Kitô 
giáo. Đến năm 2070, tín đồ của hai tôn giáo này đều chiếm 32,3% dân số thế 
giới; và đến năm 2100 Hồi giáo sẽ vượt lên với 34,9% dân số thế giới so 
với 33,8% của Kitô giáo. 
Các tu sĩ Salesien phát động chiến dịch chống tệ nạn trẻ em nô lệ 
MADRID: Nhân Ngày quốc tế chống tệ nạn trẻ em nô lệ 16 tháng 4 vừa qua, các 
tu sĩ Don Bosco mạnh mẽ phát động chiến dịch chống tệ nạn này có tên là “Bẻ 
gẫy xích xiềng của trẻ em nô lệ”. 
Trong một thông cáo gửi tới hãng thông tin Fides của Bộ Truyền Giáo, văn 
phòng truyền giáo Salesien Tây Ban Nha khẳng định rằng: chúng tôi muốn trao 
ban tiếng nói cho hàng triệu trẻ em, cho thế giới thấy tệ nạn này, và đòi hỏi các 
biện pháp giúp nhổ tận gốc rễ tệ nạn này của thế kỷ XXI. Các tu sĩ Salesien cũng 
nhấn mạnh rằng tuy nạn nô lệ đã đưọc huỷ bỏ cách đây 200 năm, nhưng hiện nay 
trên thế giới vẫn có 9 triệu trẻ em là nạn nhân của nạn nô lệ và các khai thác lạm 
dụng đủ loại trong lãnh vực lao động và kỹ nghệ tình dục. Việc tuyển lựa nhân 
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công với đồng lương thấp, cảnh nghèo túng, thiếu cơ may, và cảnh gia đình tan 
nát, cũng như sự kiện đánh mất đi các giá trị cộng đoàn là các lý do chính của 
nạn trẻ em nô lệ. 
Các nhà máy làm gạch và máy dệt bên Afghanistan và Ấn Độ dùng các trẻ em 
công nhân và bắt các em làm việc như nô lệ trong các điều kiện vô nhân. Bên 
Brasil trẻ em phải làm việc trong các hầm mỏ. Tại Myanmar trẻ em làm việc 
trong các cánh đồng trồng mía. Bên Sierra Leone trẻ em làm việc trong kỹ nghệ 
tìm kim cương, và tìm Coltan bên Cộng hoà dân chủ Congo. Trong khi bên Ai 
Cập và Benin trẻ em hái bông trong các đồn điền trồng bông. Bên Côte d’ Ivoire 
trẻ em hái cacao. Và tại nhiều nước khác trên thế giới hàng ngày có hàng triệu 
người trẻ em và người trẻ bị khai thác bóc lột sức lao động trong các công xưởng 
hay trong gia đình, trong kỹ nghệ nạn mại dâm hay ăn mày. Mục đích chiến dịch 
của các tu sĩ Salesien Don Bosco là cống hiến cho các trẻ em nạn nhân của nô lệ 
một cơ may mới, để các em bẻ gẫy xích xiềng nô lệ và tự làm chủ cuộc sống của 
mình. 
Các chủng sinh được phong chức trong trại tị nạn 

 
Sau khi chủng viện ở Qaraqosh bị phá hủy sau 
cuộc tấn công của ISIS, dù phải bỏ quê nhà chạy 
trốn, 4 chủng sinh người Irắc đã không từ bỏ ơn 
gọi của mình. 
Bây giờ, một năm rưỡi sau khi quê nhà bị hủy 
hoại, các thầy đã được phong phó tế, với nghi thức 
được cử hành nơi một nhà thờ trong trại tị nạn ở 

Erbil. 
Thầy Remi Marzina một trong bốn tân phó tế cho biết, ‘Mọi người muốn hi 
vọng, và khi thấy bốn người trẻ sẽ trở thành phó tế, và một thời gian sau là linh 
mục, thì mọi người sẽ có hi vọng và sức mạnh để ở lại. 
Cả bốn thày đều học tại chủng viện thánh Ephraim, trong thành phố Qaraqosh đa 
số Kitô giáo nhưng hiện giờ đang nằm dưới sự kiểm soát của ISIS. 
Các thầy đã buộc chạy trốn khỏi thành phố khi phiến quân tấn công vào ngày 06-
08-2014, buộc tất cả mọi người phải cải sang đạo Hồi, nạp thuế thân hoặc chết. 
Trước đó, thầy Remi và chị mình từng bị thương khi xe buýt chở họ bị đánh bom 
vào năm 2010. 
Từ khi chủng viện Qaraqosh bị đóng cửa, bốn thầy đã hoàn tất đào tạo tại chủng 
viện Al-Sharfa, Harissa, Li Băng. Sau khi học xong, các thầy trở về Irắc để chịu 
chức. 
Cả gia đình thầy Remy đều chạy trốn đến Erbil, và vẫn đang thuê một căn nhà 
nhỏ để ở. Gia đình thầy cho biết rằng các thầy đã khẩn khoản nài xin giám 
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mục cho nghi thức phong chức được diễn ra trong trại tị nạn, bởi ‘các thầy là 
những người tị nạn.’ 
Như thầy Remi cho biết, ‘Chúng tôi muốn mọi người biết, chúng tôi muốn nói 
với mọi người rằng những người trẻ chúng tôi sẽ trở thành linh mục,’ và sự kiện 
này sẽ là một dấu chỉ hi vọng cho các Kitô hữu giữa cuộc bách hại tàn khốc của 
ISIS. 
Đức Hồng y Hồng Kông yêu cầu Trung Quốc chấm dứt đàn áp tôn giáo 
Dẫn đầu một buổi cầu nguyện trước văn phòng liên lạc tại Hồng Kông của Trung 
Quốc hôm Chúa nhật 24/4, Đức Hồng Y Joseph Zen Ze-kiun – nguyên Giám 
mục Hồng Kông – yêu cầu chính quyền Bắc Kinh chấm dứt các cuộc đàn áp Kitô 
hữu, đồng thời yêu cầu tự do tôn giáo. 
“Đối mặt với tất cả các cuộc đàn áp này, chúng ta không thể để nó xảy ra mãi 
như thế. Chúng ta không thể làm ngơ mãi như vậy được. Nếu chúng ta cứ giữ im 
lặng mãi như thế, nghĩa là chúng ta đồng lõa với sự dữ”, Đức Hồng y Zen nói với 
một nhóm khoảng 100 tín hữu hiện diện trong buổi cầu nguyện. 
Cùng ngày, Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông (JPC) thông báo 
kết luận của một chiến dịch ký tên vào thỉnh nguyện thư xin Đức Thánh Cha 
Phanxicô cầu nguyện cho tình hình tự do tôn giáo và chấm dứt đàn áp tôn giáo ở 
Trung Quốc.  
Ông Yan-yan, thuộc Ủy ban Công lý và Hòa bình Giáo phận Hồng Kông – phát 
biểu với hãng tin UCAN rằng họ đang hy vọng Đức Thánh Cha có thể can thiệp 
vào việc xoá bỏ các chiến dịch tháo dỡ Thánh giá tại các nhà thờ và tìm kiếm 2 
vị Giám mục bị mất tích thông qua lời hiệp thông cầu nguyện vào Ngày Thế giới 
cầu nguyện cho Giáo Hội tại Trung Quốc, tức ngày 24/5 tới. Ngày này do Đức 
Benedict XVI thiết lập năm 2007. 
Được biết, chính quyền tỉnh Chiết Giang thực hiện một chiến dịch quy mô lớn 
nhằm tháo dỡ Thánh giá tại tất cả các nhà thờ. Đã có ít nhất 1.700 cây Thánh giá 
đã bị tháo dỡ và phá hủy kể từ cuối năm 2013. 
Người Công Giáo cũng rất quan tâm đến số phận của Đức Giám mục James Su 
Zhimin (84 tuổi) thuộc Giáo phận Bảo Bình và Đức Giám mục Cosmas Shi 
Enxiang (95 tuổi) Giáo phận Yixian. Theo thỉnh nguyện thư, các vị Giám mục 
này đã bị cầm tù trong hơn nửa cuộc đời của mình. Tức các Ngài đã “tự dưng 
mất tích khoảng 18 năm và 15 năm rồi! 
  

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Lịch Phụng Vụ: 
_ 01/05/2016: CN VI Phục Sinh 
_ 8/05/2016: Lễ Chúa Thăng Thiên/ Mừng Ngày Hiền Mẫu 
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_ 15/05/2016: Lễ Chúa Thánh Thần 
_ 22/05/2016: Lễ Chúa Ba Ngôi 
_ 29/05/2016: Lễ Mình Máu Thánh Chúa 
  

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
Kitô hữu có được thờ ơ với vận mệnh dân tộc? 
Người Kitô hữu hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa tình yêu đất nước. Bởi mọi 
người đều được liên kết với nhau cùng một vận mệnh là đất nước này… 
Quê hương đó, cần… tôi không? 
Lúc này, hơn bao giờ hết, ai có chút quan tâm đều biết rõ hiện tình đất nước 
mình bi đát, nổi trôi thế nào. Bên cạnh những suy thoái, ung nhọt về mọi mặt 
kinh tế, chính trị, văn hóa xã hội, người Việt nào thao thức đều hiểu rằng vận 
nước như nghìn cân treo sợi tóc. 
Lòng người ly tán. Gần nửa thế kỷ sau ngày đất nước chấm dứt cuộc chiến khốc 
liệt, lòng người vẫn ly tán. Người Việt vẫn đếm dân số nước mình gần 100 triệu, 
cộng thêm hơn 3 triệu đồng bào hải ngoại nhưng cũng biết rằng đó là một quần 
thể chia rẽ, mất niềm tin, thậm chí nhiều người vẫn còn phải ôm lòng thù hận. 
Nước láng giềng phương Bắc luôn lăm le, thèm thuồng đất nước chúng ta và ra 
sức chi phối, kiểm soát, giành giật và cướp đoạt. Với sự tiếp tay do ngu dốt, hèn 
nhát, hay lòng tham lam của chính một số người gọi là “đồng bào ta” – cùng 
“bọc trăm trứng” trên đất nước này, có thể là cả một số người ngay trong bộ máy 
của nhà cầm quyền hiện nay. 
Sự khinh ghét hoà trộn với sự sợ sệt đảng cầm quyền. Nhiều người bỏ mặc Tổ 
quốc cho nhà cầm quyền định đoạt. Nhiều người khác chọn cách bỏ nước ra đi. 
Trong một status ngày 13/3/2016 trên facebook, luật sư Hồ Minh Kính ghi nhận: 
“Làm việc cho chương trình EB5 mới thấy số người giàu có VN đầu tư vào Mỹ 
500,000 USD để đổi lấy thẻ xanh cho gia đình ngày càng tăng, chủ yếu là doanh 
nhân ở độ tuổi 40-50, sở hữu nhiều triệu đôla”. 
Trước tình trạng ấy, là Kitô hữu mà chỉ lo cho đời sống đạo đức cá nhân, thờ ơ 
với vận mệnh đất nước, thì có khác gì đang thực thi Tin Mừng một nửa? 
Giáo huấn xã hội của Giáo hội về mối tương quan với tha nhân, dân tộc 
Bất kể với tư cách cá nhân từng Kitô hữu, hay là cộng đoàn Hội Thánh, chúng ta 
đều không được miễn trừ trách nhiệm với dân tộc và quốc gia mình. Bởi vì tất cả 
chúng ta cùng chia sẻ chung các giá trị của cuộc sống, luân lý, tâm linh, tinh thần 
của dân tộc và đất nước mình, cho nên vận mệnh của dân tộc và đất nước ta được 
gắn liền với vận mệnh của từng Kitô hữu và vận mệnh của cả Giáo hội Việt 
Nam. 
Đức Giêsu, vị Thầy chí thánh của chúng ta, đã mang lấy thân phận cũng như vận 
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mệnh của từng con người và toàn thể nhân loại này vào bản thân Ngài. Trong đó, 
có thân phận và vận mệnh của toàn thể đồng bào Việt Nam ta. Chúng ta yêu mến 
Chúa, sống việc phụng vụ thờ phượng Chúa trong nhà thờ, điều đó thật là tốt đẹp 
và phải đạo. Tuy nhiên, như thế mới chỉ thực thi một nửa bổn phận người Kitô 
hữu. Chúng ta còn phải vâng lời Chúa, yêu mến tha nhân, quan tâm đến mọi 
người xung quanh, nhất là người nghèo, người bị áp bức bất công, người đang 
trong cơn khốn khó…! 
Trong Tông huấn Niềm vui Tin mừng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tái xác nhận: 
“Ơn cứu độ chúng ta có chiều kích xã hội, bởi vì Thiên Chúa trong Đức Kitô, 
không chỉ cứu giúp từng cá nhân, nhưng còn cứu giúp các mối tương quan trong 
xã hội giữa con người với nhau”. 
Có thể sống đầy đủ Tin Mừng hơn chăng? 
Người Kitô hữu hãy cùng nhau thắp lên ngọn lửa tình yêu đất nước. Bởi mọi 
người đều được liên kết với nhau cùng một vận mệnh là đất nước này, cho nên 
phải cùng nhau gánh lấy giang sơn. Trách nhiệm này được thôi thúc bởi tình liên 
đới phận người với nhau, là anh em cùng “bọc trăm trứng”, nhất là con của Cha 
chung trên trời. Đó cũng là việc làm theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã mang lấy 
phận người chúng ta và liên đới đến tận cùng. 
Tình yêu Kitô giáo thúc đẩy chúng ta lên tiếng trước những bất công xã hội, 
trước những thân phận nghèo khổ bị thiệt thòi do hậu quả toan tính của những 
người giàu có, quyền thế hay phe nhóm lợi ích. 
Tình yêu Chúa và yêu tha nhân đưa đến sáng kiến, giải pháp để thực thi và đề 
xuất mọi người thực thi, làm sao nâng đỡ và thăng tiến được đời sống của đồng 
bào ta, gìn giữ, xây dựng và phát triển dân tộc và đất nước ta thịnh vượng, vững 
bền. 
Kitô hữu Việt Nam cần thay đổi nếp sống đạo của mình. Đạo không chỉ đóng 
khung trong nhà thờ. 
Ước chi mỗi người và mọi người Kitô hữu có những nhận thức luân lý sâu xa 
hơn, để cùng Giáo hội hoàn thành trách nhiệm trở thành người đánh thức lương 
tâm xã hội. 
Thuận Kiệt  

 
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG  

Bé Khoai Mì  
Nguyễn Thị Hữu Duyên 

Căn nhà của cặp vợ chồng người Mỹ trắng đối diện nhà Hà vừa đăng bảng bán 
được ba tuần thì đã có người mua. Gia đình chủ mới dọn đến mấy hôm rồi, sự 
có mặt của họ làm xáo trộn đời sống đang an bình của Hà. Vẫn biết quả đất 
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tròn nhưng chẳng lẽ nó nhỏ như vậy sao? 
Hôm qua đi làm về Hà nghe Hợp bảo gia đình mới bên kia chỉ có ba người, 
một người đàn ông ngồi xe lăn chắc cũng trên sáu mươi tuổi, một phụ nữ còn 
trẻ, xinh đẹp khoảng ngoài ba mươi và một bé gái độ ba bốn tuổi. 
Hà nhìn chồng nhíu mày: "Vậy họ là cha con ông cháu hay chồng già vợ trẻ, 
con mọn?" 
"Làm sao biết được, hôm nào mình sang thăm rồi sẽ biết." 
Hợp lắc đầu, vô tư. Đàn ông là thế nhưng đàn bà lại khác, với bản tính tò mò 
sẵn có của phụ nữ, Hà vừa nấu ăn vừa phóng mắt sang nhà hàng xóm. Qua 
màn cửa sổ nơi phòng khách Hà loáng thoáng thấy bóng người đàn ông trung 
niên đang ngồi trên xe lăn chơi đùa với bé gái kháu khỉnh. Cả người đàn ông 
và cháu bé đều trông rất quen nhưng Hà không thể nhớ nỗi là ai. 
Sáng nay khi ra xe Hà thấy sân nhà bên ấy ướt nước có lẽ họ rửa sân và tưới 
cây cảnh vì đã mấy tháng nay ông bà già Mỹ ấy về ở với con cái nên nhà này 
không ai chăm sóc. Người phụ nữ duy nhất bên ấy trẻ trung cao ráo xinh đẹp 
đang dọn dẹp ngoài gara không thấy rõ mặt nhưng hình như rất quen, dáng dấp 
này Hà đã gặp đâu đó và bao giờ mà không thể nào nhớ nỗi. Ai nhỉ? Hà chịu 
thôi, không tài nào nhớ được, có lẽ người giống người. 
Trong bửa ăn chiều, Hợp bảo ngày mai thứ bảy, là ngày nghĩ, em thu xếp sắm 
chút quà rồi hai vợ chồng qua chào láng giềng vì "nhứt cận lân nhì cận thân," 
anh sẽ đi mua một con búp bê làm quà cho bé gái, Hà đồng ý và phụ họa "Dạ, 
bà con xa chẳng qua láng giềng gần mà anh". Đồng hồ trên tường chỉ 11 giờ 
đêm vậy mà Hà cứ chong mắt hết nhìn lên trần nhà lại xoay qua khung cửa sổ 
suy nghĩ lung tung không thể nào ngủ được. Dáng dấp người đàn ông này gợi 
nhớ một người, có thể nào là anh ấy sao? Còn đứa bé thì trông giống…à, chị à 
khẽ trong cổ họng, cái não đã chịu mở ra rồi. 
Hà ngồi phắt dậy, rón rén rời khỏi giường bước nhẹ bước ra bàn rót ly nước 
lọc uống cạn một hơi, tỉnh người, câu hỏi quay quắt trong đầu: giống bé Khoai 
Mì quá, chẳng lẽ đó là anh Phúc cha của bé Khoai Mì còn cháu gái là con của 
Khoai Mì? Chẳng lẽ người con gái mình nhìn chưa rõ mặt ngoài gara là bé 
Khoai Mì? Đúng rồi, cô ấy có vóc dáng giống hệt mẹ nên Hà nhìn thấy quen vì 
mẹ Khoai Mì gần gũi với Hà năm sáu tháng nên Hà nhớ rất rõ. Còn chồng 
Khoai Mì đâu sao không thấy? Trước giờ họ ở đâu? 
Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh nhà hàng xóm ấy nhảy múa trong trí Hà. Chị 
chép miệng đứng lên "Đợi ngày mai sẽ rõ," rồi êm êm trở lại giường, nhè nhẹ 
nằm xuống bên chồng. 
Đã quyết định thế nhưng sao vẫn không khép mắt được, người mới cảnh xưa 
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bỗng chốc hiện về như muốn chia sẻ cùng bóng đêm nỗi dậy sóng trong tâm 
hồn chị. Hà làm sao quên được hình ảnh người đàn ông của mối tình đầu đời, 
nếu thật sự là anh ấy thì sao nhỉ? Vui hay buồn? Đã không thành vợ thành 
chồng thì biết được tin tức nhau, sống gần nhau chắc là sẽ vui. 
Hà nhẩm tính, đã hơn ba mươi năm rồi còn có thể nhận ra nhau không? Lại 
nhớ đến bài thơ Tình già của Phan Khôi mà bây giờ thấy giống tâm trạng của 
mình, "Hai mươi bốn năm xưa (còn mình thì khoảng 34 năm rồi,) Một đêm 
vừa gió lại vừa mưa (Mình và anh Phúc chia tay nhau vào đêm hè) Bên ngọn 
đèn mờ trong gian nhà nhỏ. Đôi mái đầu xanh kề nhau than thở…" 
Hà khẽ thở dài nhớ lại thời gian ấy. 
* 
Đó là năm 1976 Hà tốt nghiệp lớp 12 trong thời điểm đổi thay của đất nước, 
sau đó về nhà nấu cơm chờ đợi kiếm việc làm thích hợp để giúp gia đình vì ba 
đã đi cải tạo. Đầu năm 1977 Hà ghi danh học khoá sư phạm cấp tốc sáu tháng 
do Sở giáo dục đào tạo. Khi tốt nghiệp Hà và khoảng hai mươi anh chị, bạn, 
được "Đảng và nhà nước phân công" về công tác ở vùng kinh tế mới xã Lộc 
Ninh huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. 
Vùng đất này được chính quyền khai phá "cơ bản," có nghĩa là những cây cổ 
thụ to thì được đội "cưa xẻ" của phòng Kiểm Lâm đốn hạ hết chở đi cưa xẻ, 
lấy gỗ bán lại cho công trường xây dựng hoặc các cơ quan có nhu cầu xây 
dựng. Dân từ thành phố lên vùng kinh tế mới sẽ được cấp đất và cho sáu tháng 
nhu yếu phẩm để sống khai phá tiếp phần đất được phân cho mình ít nhiều tuỳ 
theo số lượng nhân khẩu; rồi tiếp tục khai phá cho trở thành đất sản xuất. 
Những phần đất ấy đa số còn những cây con thì dân dùng búa, rìu, hoặc cưa 
tam giác tự hạ xuống làm củi để nấu nướng hoặc bán cho những chuyến xe đò 
chở về tỉnh, lấy tiền mua thêm gạo, nước tương, nước mắm, mì gói, khô mắm 
mà ăn. Đất thì dùng cuốc, xẻng để cày xới mà "tăng gia sản xuất, trồng trọt 
chăn nuôi" cho đúng đường lối và chính sách Đảng là "nhà nhà có đất, người 
người có đất," ai cũng tự làm chủ lấy đất của mình, thật lý tưởng (?) 
Có gia đình thì sẽ có trẻ em, có trẻ em thì phải có trường học thế là từng "Đoàn 
giáo viên xung phong" được đào tạo cấp tốc, sáu tháng, ba tháng tuỳ theo từng 
địa phương. Đoàn giáo viên xung phong này sẽ phải đi khai phá đất, mở 
trường học và kiếm học sinh để cho có học sinh mà dạy, nếu không thì bị "mất 
dạy," mà khi bị mất dạy thì sẽ bị kiểm điểm, bị phê bình, bị ghi vô lý lịch 
"Không thực hiện tốt công tác được giao." 
Đoàn của Hà có tám thầy, bảy cô; các Thầy "quan hệ kết nối" với bộ đội và uỷ 
ban xã để vận động xây cất trường và nhà tập thể cho giáo viên, kế hoạch sau 
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ba tháng phải xong để khai giảng năm học mới vào đầu tháng chín. 
Thế là đoàn giáo viên chia nhau mỗi người một việc, các cô đạp xe đi vòng 
vòng khắp nhà dân để lấy danh sách trẻ trong độ tuổi đi học mời gọi đến 
trường. Các thầy ráo riết cất trường, vách đất, lợp tranh, ghế học trò làm bằng 
những cây rừng có thân tròn nhẵn đường kính cở cổ tay em bé. Khoảng năm 
hay sáu cây ghép lại thành một băng cho ngồi vừa cái mông đóng lên cái giá 
gỗ có chân chôn xuống nền, mỗi băng bề ngang khoảng bốn tấc, bề dài khoảng 
hai mét ngồi được năm em (ngồi riết chai đít hết.) Bàn viết thì cũng làm theo 
cách ấy, nhưng trên mặt bàn có phủ tấm ván cho bằng phẳng dễ viết, những 
miếng ván này đưa thẳng từ xưởng cưa về nên còn sần sùi, sợ các em bị dằm 
sóc vào tay nên các cô phải dùng tiền túi mua giấy nhám về chà cho mòn 
những cái dằm lớn, dằm nhỏ để an toàn cho các em. 
Nhà tập thể giáo viên cũng cất xong nhưng các cô giáo không dám ở vì thiếu 
thốn đủ thứ. Không giường mà chỉ ngủ võng, mỗi người được cấp cho cái 
võng nylon hai lớp, cột vào hai đầu cây cột nhà rồi chui vào giữa nằm, giản 
đơn tiện lợi khỏi giăng mùng. Muỗi chích nát lưng, khi trời nóng thì trùm một 
lúc mồ hôi đổ hầm hập, do đó chỉ có các thầy ở còn các cô giáo được gửi trọ 
nhà dân xung quanh trường. 
Hà và hai chị bạn được giới thiệu ở trọ nhà bác Sáu bán nước giải khát cách 
trường khoảng năm trăm mét. Bên cạnh nhà bác Sáu là nhà vợ chồng anh chị 
Phúc dân ở Bùi Môn, gia đình anh có máy dệt vải. Anh cưới chị vào tháng 10 
năm 1974, chị về làm vợ, làm dâu chưa được bao lâu thì đến ngày mất nước. 
Gia đình anh có tên trong danh sách "Tư sản mại bản" bị tịch thu hết máy móc 
và căn nhà ở Bùi Môn; còn căn nhà và mảnh vườn nhỏ ở Củ Chi gia đình dời 
về đó, vợ anh phải mua gánh bán bưng để lo cho gia đình. Mỗi sáng chị đón xe 
lam đi đến chợ Cầu muối ở Sàigòn mua mấy bao khoai lang về rửa từng củ 
khoai, nấu từng nồi khoai rồi chở từng thúng khoai trên baga xe đạp ra chợ 
chiều gần nhà bán kiếm từng đồng lời nuôi gia đình. Anh Phúc là sinh viên 
năm thứ hai trường kỹ thuật Phú Thọ nên biết chút đỉnh về máy móc. Anh che 
tấm bạt, treo lên hàng rào cái bảng "Bơm vá xe đạp." 
Năm 1976, trong đợt đổi tiền lần thứ nhất "năm trăm chỉ đổi lấy có một đồng," 
ba anh đã uất ức đến đứng tim mà chết. 
Mấy tháng sau mẹ anh vì quá buồn lo sầu khổ nên cơn đau bao tử bộc phát 
nặng phải đưa đi cấp cứu ở bệnh viện. Mỗi ngày được phát cho ba chục viên 
thuốc xuyên tâm liên uống làm ba lần, thời đó bệnh viện không có thuốc, bệnh 
gì cũng thấy bác sĩ cho uống cùng thứ thuốc ấy. Tim, gan, phèo phổi gì cũng 
dùng xuyên tâm liên để trị. Uống được mươi ngày, bệnh càng nặng cho đến 
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một đêm bà lặng lẽ về với ông không một tiếng rên than, chỉ thấy bờ môi bà 
rướm máu có lẽ bà đã cắn chặt để nén cơn đau đớn. Bác sĩ ghi vào hồ sơ bệnh 
án "Bệnh nhân chết vì bị ung thư bao tử". 
Anh Phúc cố nuốt nước mắt ngược vào lòng, bán phần đất bên cạnh nhà lo cho 
mẹ mồ yên, mả đẹp. Thời gian ấy chị vừa có thai hai tháng, vì hôi cơm tanh 
cá, không ăn uống được nên chị ốm yếu, xanh xao, gầy rọc hẳn, anh không cho 
chị bán buôn nữa vì sợ ảnh hưởng cái thai. 
Số tiền bán đất còn lại mòn dần vì anh sửa xe cũng không đủ sống, anh quyết 
định bán luôn căn nhà và "đăng ký" đi kinh tế mới lập nghiệp. Anh thầm tính, 
với số tiền ấy sẽ đủ nuôi vợ con khoảng ba năm, còn anh thì sẽ sống với số 
lương thực của nhà nước cấp và cố gắng lao động để trồng trọt chăn nuôi ba 
năm sau con lớn, vợ khoẻ và cùng anh nuôi gà vịt bán cũng có được cuộc sống 
ổn định. Thôi thì, phải biết theo thời thế mà sống vả lại anh cũng muốn giống 
như nhà thơ nào đó "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, người khôn người đến chốn lao 
xao." 
Thời thế này thì đành phải thế, anh chưa từng biết cái khổ cực của lao động tay 
chân như thế nào, chưa từng cày sâu cuốc bẩm ra sao nên anh tưởng mọi việc 
sẽ như mình tính. Rõ là "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ," sau này anh tâm sự 
với Hà như vậy. 
Đa số dân lên vùng Kinh tế mới đều được nhà nước khuyến khích trồng cây mì 
vì cây khoai mì không bỏ thứ gì, củ mì dùng để ăn, làm bột, xác mì nuôi heo, 
thân cây và vỏ củ mì cho bò ăn hoặc phơi khô làm củi, lá già cho bò ăn, đọt mì 
non luộc lên chấm muối dành cho người ăn cũng qua bữa. Anh Phúc làm đổi 
công với bác Sáu đã trồng được mấy công mì và vẫn còn đang tiếp tục khai 
phá đất để trồng thêm. 
Một hôm chị bị thai hành mệt và khó thở anh vội vàng đưa chị đi trạm xá 
khám thai quên khoá cái tủ sắt duy nhất anh mang từ Sàigòn lên nên kẻ gian 
lẻn vào lấy hết số tiền và vàng của anh chị. Từ đó hai vợ chồng thường xuyên 
ăn cơm độn khoai mì như bao nhiêu người khác, chỉ thương cho chị đang 
mang thai gần ngày sinh nở. 
Khi Hà và hai bạn đến ở nhà bác Sáu, bọn Hà và bác Sáu thường chia xẻ lon 
gạo, tô canh tép hay chén cá kho cho chị, để chị có thêm phần dinh dưỡng nuôi 
thai nhi trong bụng. Họ thân nhau như ruột thịt, mọi người giúp anh chị sắm 
quần áo, khăn tã cho bé, nôn nao mong sớm được thấy mặt bé ra đời. 
Ngày 25 tháng 12 năm 1977, giai đoạn khổ nhất từ sau 30-4 -1975, chị chuyển 
bụng hạ sinh một bé gái đẹp như thiên thần. Vì ăn uống thiếu thốn nên chị kiệt 
sức nhiều trong hậu sản; hai tháng sau chị bị ngộ độc khoai mì và ra đi vĩnh 
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viễn. 
Chỉ có hai năm mà đội lên đầu ba vành tang trắng, tưởng chừng anh Phúc 
không còn nước mắt để khóc nữa. Nỗi đau như chai lì vô cảm, không ai thấy 
anh nhỏ một giọt lệ nào khi đưa tang vợ; anh chỉ rơi nước mắt khi ôm con thơ 
vào lòng âm thầm ngồi trước bàn thờ mỗi đêm. 
Nhớ vợ, thương con anh cô đơn với thân gà trống nuôi con và gọi bé là: Khoai 
Mì, hỏi vì sao anh lại gọi bé tên ấy và anh có định làm khai sinh với tên khác 
cho bé không? Mắt anh ửng đỏ, giọng trầm buồn: "Tôi muốn qua cái tên đó 
nhắc nhớ cái chết của vợ tôi, và cũng để cho tôi đừng quên bổn phận mình với 
đất nước với đồng loại đang trong cảnh đói nghèo, bi đát tột cùng này." 
Hà và hai người bạn trọ chung nhà bàn với bác Sáu mang bé về chăm sóc cho 
anh được rảnh tay lo kiếm tiền nuôi con. Anh Phúc lúc đầu còn ngần ngại chưa 
đồng ý, anh lắc đầu nguầy nguậy, bác Sáu kiên nhẫn giải thích: "Anh à, được 
các cô giáo thương cháu giúp như vậy là quý quá. Anh cần phải lo đi làm thêm 
kiếm tiền mua sữa cho cháu; sống nơi rừng thiêng nước độc này cháu còn bé 
dễ bệnh tật, anh phải có chút tiền mà đưa cháu đi bác sĩ hoặc lo thuốc thang 
khi cần. Vả lại anh là đàn ông đâu biết cách chăm sóc trẻ con như chúng tôi." 
Nghe có lý và cũng nể bác Sáu nên anh thuận tình, vả lại hai nhà sát cạnh nhau 
chứ có xa xôi cách trở gì đâu. Từ đó bé Khoai Mì là con chung của mọi người, 
bé kêu ba cô giáo bằng mẹ khi bắt đầu bi bô tập nói. 
Dường như biết thân phận mình bé Khoai Mì rất dễ: dễ ăn, dễ ngủ, dễ tắm, dễ 
nuôi, dễ mọi thứ và đặc biệt là rất khoẻ mạnh. Không đủ tiền mua sữa hộp nên 
bé phải bú "độn" với nước cơm pha đường thùng mà không bị đau bụng hay 
tiêu chảy. Thật ngán ngẩm cái giai đoạn lầm than ấy, "lao động là vinh quang" 
nên người lớn ăn cơm độn khoai, bé bú độn nước cơm thay sữa mà không ai 
dám hé môi than phiền lời nào. Cứ mỗi tối anh nhận Khoai Mì về ngủ với con. 
Một năm qua mau, nhìn bé chập chững bước những bước đầu đời lòng anh 
cũng nguôi ngoai nỗi thương nhớ vợ hiền. 
Tình cảm thật khó nói, nó đến bất ngờ chỉ với một chữ "yêu", nó trêu ghẹo, nó 
gây thờ thẩn, nó tạo nhớ nhung nhưng không thể định nghĩa được nó. Ai đó đã 
viết "Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Nó 
chiếm hồn ta bằng nắng nhạt, bằng mây nhè nhẹ gió hiu hiu" Cũng thể ấy, Hà 
thương con rồi yêu cha từ lúc nào không biết; anh Phúc cũng đã nhìn Hà bằng 
ánh mắt âu yếm tự bao giờ không hay. 
Tình cảm giữa hai người nảy sinh qua cây cầu nối là bé Khoai Mì. Hè năm 
1979, Phúc theo Hà về thăm gia đình cô và nhân dịp này anh ngỏ lời xin được 
tổ chức "Lễ tuyên bố" với Hà. 
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Nhưng Mẹ không tán thành mối tình này vì cho rằng Hà là con gái mới lớn lại 
đi lấy một người hơn đến bảy tuổi, đã có một đời vợ, có con riêng cộng thêm 
cái nghèo. Mẹ giọt vắn giọt dài tỉ tê: 
"Gia đình mình đã quá khổ, mẹ mong con có tấm chồng kha khá cho đở cực 
tấm thân, lại giúp được cho các em phần nào." 
Hà nao lòng trước những giọt nước mắt của mẹ, cô như đứng trước ngã ba 
đường, còn năm đứa em thơ dại và phải lo thăm nuôi ba trong trại cải tạo mỗi 
quý. 
Tuy mối tình đầu đời có tạo cho Hà nhiều cung bật cảm xúc nhưng cô là người 
sống với lý trí nhiều hơn. Do đó suy tới nghĩ lui nhiều đêm trằn trọc cô quyết 
định nếu không thành vợ thành chồng với anh Phúc, Hà nguyện sống độc thân 
trọn đời để cùng mẹ lo cho gia đình. 
Tình yêu mới nẩy mầm như cây non hé nụ, không thể phát triển thêm vì bị tình 
cảm và bổn phận đối với gia đình đè nặng như cây lớn đè cây bé. Hôm nói cho 
anh biết mẹ không chấp nhận việc hai người thành thân, Hà gục đầu vào vai 
anh nức nở: "Nếu không thành vợ anh thì em sẽ ở góa trọn đời. Em quyết định 
rồi, em ở vậy lo cho mẹ và các em, em hứa sẽ cùng anh lo cho bé Khoai Mì 
đến lớn nếu anh không bước thêm bước nữa." 
Từ sau đêm ấy, Hà rũ rượi như con chim bị thương. Mỗi lần ôm Khoai Mì vào 
lòng, trái tim Hà thắt từng cơn, thầm nhủ "Chờ thời gian sẽ năn nỉ mẹ thêm." 
Anh Phúc cũng lảng tránh không dám gặp Hà thường, nỗi buồn và sự cơ cực 
khiến anh già trước tuổi. 
Bé Khoai Mì càng lớn càng giống mẹ như đúc, gương mặt trắng hồng giữa 
nắng trưa hè đôi má như hai qủa lựu rám nắng, cặp mắt to, đen bóng tợ hai hạt 
nhản lúc nào cũng sáng rực lung linh như hai vì sao đang nhấp nháy. Mỗi khi 
nghe gọi đến tên, bé cười nhoẻn đôi môi đỏ mộng trên chiếc miệng nhỏ xíu 
trông xinh xắn vô cùng, Hà và mọi người vẫn thương yêu lo lắng cho bé. 
Đầu xuân 1980, anh Phúc xin phép đưa bé về Sàigòn để thăm bà nội của anh. 
Đêm ấy, sau khi Khoai Mì ngủ, Hà phụ sắp soạn quần áo của bé để anh mang 
theo, Hà nhìn anh qua ánh đèn dầu leo lét: 
"Anh định đi mấy ngày để em biết mà soạn đồ cho Khoai Mì?" 
Anh kéo Hà ngồi xuống bên cạnh, nâng cằm người yêu lên nhìn sâu vào đáy 
mắt luôn u buồn của Hà, nén xúc động anh thì thầm vừa đủ Hà nghe: 
"Hà nè, anh ra đi lần này không biết bao giờ trở lại. Bà nội gom góp được số 
vàng cho anh và chú Út đi vượt biên, mang cả bé Khoai Mì theo. Xin lỗi em, 
anh phải ra đi chưa biết thế nào, sống chết ra sao, anh xin tạ lỗi vì đã không thể 
mang em theo được cho đến tận cùng trời cuối đất như lòng hằng ao ước. Nếu 
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anh còn sống, quả đất còn tròn và mình còn có cơ duyên gặp lại nhau mà em 
vẫn độc thân anh sẽ xin lấy em làm vợ." Anh nói một lèo như thể sợ bị ai ngăn 
lại, Hà chới với như vừa bị tung lên khoảng không. 
Chóang váng, mụ mẫm, ánh mắt đã buồn càng thêm u uất nhìn chằm chằm anh 
khiến anh phải quay đi lãng tránh, ôi ánh mắt này có lẽ sẽ theo anh suốt đời. 
Hà cắn chặt môi, cố nén nỗi đau vào lồng ngực. Giọng anh như gió thoảng bên 
tai, đứt quãng "Anh xin lỗi,.. cho anh xin lỗi em ngàn lần... Anh thề yêu em 
đến trọn kiếp này. Hãy quên anh đi em, rồi thời gian…" Anh định nói thời 
gian sẽ là liều thuốc mầu nhiệm giúp em quên anh, nhưng Hà đã vuột khỏi tay 
anh bỏ chạy về nhà. 
Vậy đó, tình yêu của Hà và anh Phúc chấm dứt kể từ đêm chia tay ấy. Thế rồi, 
một tháng, hai tháng… một năm trôi qua không có tin tức gì cha con Khoai 
Mì. Để chạy trốn kỷ niệm Hà xin nghỉ dạy, chuyển qua công việc thuyết minh 
phim cho đội chiếu phim tỉnh đoàn và về ở với gia đình. 
Vì nhớ bé Khoai Mì và vẫn không có ý định lập gia đình nên Hà đã quyết định 
mang về một bé gái bị bỏ rơi giữa chợ để nuôi làm con. Hà nghĩ rằng sẽ không 
bao giờ có người đàn ông nào khiến tim Hà rung động như anh Phúc. Ban đêm 
Hà đi thuyết minh phim, ban ngày mua bán những mặt hàng nhu yếu phẩm 
kiếm thêm thu nhập. Khi con gái nuôi được năm tuổi Hà gặp Hợp, rồi những 
buổi hẹn hò, những lần họp bạn bình thơ, những chuyến công tác thuỷ lợi 
chung làm sâu đậm thêm tình cảm giữa hai người. 
Thấy Hợp có nhiều đức tính giống anh Phúc trái tim Hà lại rung động bởi sợi 
tơ tình được nối lại với nhịp yêu. Hà kết hôn với Hợp mang theo con gái nuôi 
về Sàigòn sống với gia đình chồng cho đến khi sinh được con trai mười tháng 
thì cả gia đình chồng đậu phỏng vấn đi Mỹ theo diện H.O. Hợp cũng có tên 
trong danh sách xin đi Mỹ trước khi gặp Hà bảy năm. 
Ngày chia tay chồng, Hà quay vào phòng ngồi bó gối nhìn con, đắng lòng nhớ 
lại lần chia tay với anh Phúc, tuy có khác nhau nhiều nhưng vẫn là hai chữ 
"chia tay." Với Phúc là chia tay một mối tình vô vọng, không mong gì có dịp 
đoàn tụ với nhau. Với chồng là sự chia tay trong hy vọng đoàn tụ nơi một xứ 
sở mới tốt đẹp hơn; lần chia tay này Hà đã là gái một con trông mòn con mắt 
với nhiều cám dỗ cho cả hai. 
Thời gian qua nhanh, rồi cũng đến ngày Hà được chồng bảo lãnh qua Mỹ với 
hai con. Gia đình hạnh phúc, con cái thành nhân, con gái đi dạy học, con trai 
đang học trường Y, vợ chồng Hà vẫn còn đi làm. Bây giờ không ngờ gặp lại 
anh Phúc và bé Khoai Mì nơi đây. Tại sao anh phải ngồi xe lăn? Anh bị tai 
biến chăng? Bao lâu rồi? Lâu nay anh vẫn sống độc thân? 
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Cố nhắm mắt nhưng cái đầu lì lợm vẫn mở, Hà nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ 
sáng. Hà cố dỗ giấc ngủ với dự định ngày mai sẽ làm ổ bánh khoai mì nướng 
(món bánh anh Phúc thích nhất) mang sang tặng nhà "hàng xóm." 
* 
Tám giờ sáng, Hà ra sân tưới cây chị cố ý đưa mắt sang nhà đối diện vì Hà 
muốn biết chính xác có phải là cha con bé Khoai Mì không? Cửa vẫn đóng im 
ỉm, chắc họ còn ngủ nhưng không thấy xe đậu ngoài sân, có lẽ cô ấy đậu trong 
gara. Hà thất vọng vào nhà chuẩn bị cơm trưa và làm bánh như đã định. 
Từ cửa sổ nhà bếp Hà nhìn qua nhà đối diện rất rõ, chị vừa nấu nướng vừa để 
ý chờ bên kia mở cửa. Khoảng chín giờ ba mươi, họ về đến, à, họ đi chợ sớm. 
Hà hồi hộp bước ra sân vườn đứng bên cây ổi sum suê vờ tìm ổi nhưng thực ra 
ánh mắt lọt qua khe lá chăm chú quan sát những người từ xe xuống. 
Kia rồi, người phụ nữ rời tay lái xuống mở cốp xe lấy chiếc xe lăn đẩy lại phía 
cửa bên kia, đỡ người đàn ông ngồi vào xe. Hà đưa tay chặn ngực, tim đập 
thình thịch. Đúng là anh Phúc và Khoai Mì rồi, cô ấy đẹp và giống mẹ quá, 
giống từ gương mặt đến vóc dáng, cả tướng đi cũng giống. Anh Phúc trông 
dày dạn hơn nhưng không thể nào Hà nhầm lẫn cái gương mặt chữ điền với 
hàm râu quai nón ấy. Hà ngồi bệt xuống khoảng đất có bụi hồng nhung um 
tùm mắt dõi theo cha con họ trong hồi hộp và xúc động. Hà quệt vội hai giọt lệ 
nóng vừa lăn dài. Khoai Mì tiếp tục đỡ con gái xuống xe, cháu khoảng ba, bốn 
tuổi giống y Khoai Mì lúc còn nhỏ. Bé chạy đến đòi đẩy xe cho ông, hạnh 
phúc hiện rõ trên gương mặt của cha con ông cháu họ. 
Hà đứng lên môi hé một nét cười mãn nguyện chị lẩm bẩm: "Thật quả đất vẫn 
tròn," chị đi vội vào nhà để chuẩn bị nướng ổ bánh khoai mì. Vừa làm bếp chị 
vừa nghĩ đến thái độ anh Phúc không biết sẽ ra sao với cuộc hội ngộ bất ngờ 
này, cả chồng chị nữa? Biết tính chồng nhân hậu và rất cảm thông nên Hà mới 
dám dành cho anh sự ngạc nhiên này. Chị tủm tỉm một mình "Hợp ơi, anh luôn 
là người chồng tốt và là người yêu tuyệt vời của em, anh Phúc chỉ là người của 
dĩ vãng mà thôi, em biết anh hiểu lòng vợ anh mà." 
Hà ngồi trước gương nhìn kỹ từng nét trên mặt, kẻ lợt lằn chì đen lên mi mắt 
trông có vẻ buồn hơn, Hà nhớ anh Phúc thường bảo "Đôi mắt em buồn thiu à"; 
dặm tí phấn hồng, phớt nhẹ lớp son chị săm soi từng nét thắc mắc "Không biết 
anh Phúc có nhận ra mình không?" Thảo nào Phan Khôi đã viết "…tình cờ đất 
khách gặp nhau, Đôi mái đầu đều bạc. Nếu không quen lung đố nhìn ra được, 
con mắt còn có đuôi." Chị cố che lấp mấy dấu chân chim nơi đuôi mắt bằng 
chút phấn hoá trang. 
Mười một giờ trưa, đoán chừng gia đình hàng xóm chuẩn bị bữa ăn đã xong, 
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vợ chồng Hà sắp xếp qua thăm trước giờ ăn "Để kịp tặng ổ bánh cho họ ăn 
tráng miệng," Hà nói. Chị hồi hộp tay xách ổ bánh thơm lừng tay ôm con búp 
bê còn trong hộp, ông xã nhấn chuông. Thiếu phụ ra mở cửa vừa thấy vợ 
chồng Hà cô vui vẻ mời vô phòng khách, cô xin lỗi vì mới về chưa ổn định 
nên chưa qua chào gia đình Hà được. Lát sau cô đẩy xe lăn cho bố ra chào 
khách, anh Phúc vui vẻ bắt tay Hợp, hai người tự giới thiệu với nhau. 
Nãy giờ Hà cố ý kéo dài thời gian mở quà cho cháu gái và quay lưng về phía 
anh Phúc để nén xúc động. Khi chị quay lại chào anh mặt đối mặt, anh sửng 
sốt ấp úng: 
"Xin lỗi…là Hà phải không?" 
"Dạ là em đây," giọng chị lạc đi "Thật không ngờ gặp lại bố con anh ở nơi 
này, em cứ ngỡ là mơ." 
Niềm vui vỡ oà, sóng mũi cay cay hai hàng nước mắt ứa ra Hà quay sang 
chồng: 
"Anh Đây là anh Phúc và con gái là Khoai Mì mà em đã thường kể cho anh 
nghe, anh nhớ không?" 
Chồng Hà cũng bất ngờ như anh Phúc. Hai người đàn ông nhìn nhau thoáng 
một nốt lặng, mỗi người một suy nghĩ. Không biết họ nghĩ gì nhưng chắc chắn 
là họ tìm cách tránh sự khó xử cho cả hai, chắc chắn họ không muốn Hà buồn. 
Khoai Mì đặt vội khai nước lên bàn sà xuống cạnh Hà, ôm vai chị lắc lắc 
giọng gấp rút, vui mừng, phá tan bầu không khí ngỡ ngàng của mọi người: 
"Vậy cô là cô Hà mà khi con còn bé cô đã nuôi con thay mẹ đây sao? Ôi, 
không ngờ con được gặp cô ở đây, cô đẹp quá, ba con nhắc cô hoài và kể cho 
con nghe về thời khốn khổ đó. Ngoài cô còn hai cô và bà Sáu cùng nuôi con 
nữa đúng không cô?" 
Vừa lau nuớc mắt vừa vuốt tóc Khoai Mì, Hà chỉ biết gật đầu chứ không thốt 
thành lời. Anh Phúc hít một hơi dài rồi thở ra nhè nhẹ, hết nhìn chồng Hà rồi 
đến hai người phụ nữ lắc đầu: 
"Thôi, hai người đừng làm cho ông trời đổ mưa nghen. Đàn ông chúng tôi sợ 
nước mắt lắm đó, phải không anh?" 
Anh Phúc khéo léo kéo chồng Hà vào cuộc, thế là câu chuyện tự nhiên hơn sau 
phút giây ngỡ ngàng của cuộc gặp gỡ bất ngờ này.  Nhờ vậy, câu chuyện dần 
tự nhiên, thoải mái. 
Một bữa cơm trưa thân mật được góp với món cá kho tiêu và canh mùng tơi 
nấu tôm tươi của Hà mang qua. Hai người đàn ông vừa trò chuyện vừa nhâm 
nhi vài chai bia, Hà và Khoai Mì cũng cụng ly rượu đỏ mừng ngày hội ngộ. 
Anh Phúc cho biết lần đi vượt biên đó trời thương nên một tuần họ đến đảo, 
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sáu tháng sau bác của anh Phúc ở Úc bảo lãnh ba người qua đoàn tụ. Tại Úc 
anh đã một thân nuôi Khoai Mì với đồng tiền trợ cấp của chính phủ. Đến khi 
cháu đủ tuổi đi học thì anh cũng đi làm và vẫn sống cảnh gà trống nuôi con; 
anh thường kể cho con nghe cuộc sống khốn khổ ở Việt nam và lý do mẹ mất. 
Anh thường nhắc đến những ân nhân đã giúp anh nuôi cháu và mối tình không 
thành của anh với cô Hà. Anh làm phụ bếp cho nhà hàng ban ngày, buổi tối ở 
nhà với con để nhắc nhở và giúp con học hành, hai bố con anh là nguồn khích 
lệ lẫn nhau. Anh Phúc chọn tên Mỹ cho Khoai Mì là Kiera vì mái tóc đen 
nhánh giống mái tóc của mẹ. Nhưng ở nhà anh vẫn gọi là Khoai Mì. Khoai Mì 
là học sinh giỏi mỗi năm, cô tốt nghiệp ngành nha khoa theo mong ước của bố. 
Chồng cô là bác sĩ ở Mỹ qua Úc thực tập để bảo vệ luận án tiến sĩ, trong thời 
gian đó họ gặp nhau. 
Theo chồng về Mỹ sống ở Ohio là một tiểu bang khá lạnh, khi con gái được 
hai tuổi thì chồng Hà vĩnh biệt vợ đẹp con thơ trong một tai nạn giao thông. 
Hôm ấy anh con rể chở cha vợ đi từ Michigan về Ohio, tuyết rơi dầy đặc hạt 
tuyết to như những mảng bông của trái gòn từ trên cây rơi xuống trắng cả bầu 
trời và ngập cả đường, Đến một cua quẹo gắt anh đã giảm tốc độ nhưng vì 
không nhìn thấy rõ lằn ranh, anh không định vị được nên tay lái trượt qua len 
đường bên kia. Xe ngược chiều cũng không thắng kịp và tay lái bị trượt theo 
tuyết, tai nạn xảy ra cả hai tài xế đều tử vong. Anh Phúc bị chấn thương hai 
chân bất tỉnh, sau tai nạn hai chân anh liệt hẳn không còn cử động được nữa, 
từ đó anh Phúc phải di chuyển trên xe lăn. 
Anh lắc đầu hướng ánh mắt thương cảm về con và cháu: "Số phận nghiệt ngã 
cứ đuổi theo Khoai Mì, thật tội cho nó, mới chừng ấy tuổi đầu đã hai lần chịu 
tang; mới hai tháng đã mang tang mẹ, hơn nửa đời người lại đội tang chồng. 
Nếu không có nghị lực chắc cháu đã ngã qụy chứ không đứng nổi đến ngày 
nay để lo cho bố, cho con" 
Hà cố nuốt nhưng cổ họng nghẹn lại không trôi được miếng cơm. Anh Phúc 
cho biết quyết định chuyển về Cali sống là theo ý của Khoai Mì, cô bảo Nam 
Cali thời tiết ôn hoà hai chân bố sẽ không đau nhức thường xuyên như ở xứ 
lạnh. Năm trước cô nộp đơn xin việc ở các trung tâm nha khoa đến năm nay 
mới có chỗ chấp nhận. Xin được việc làm ở quận Cam, Khoai Mì bèn tìm mua 
nhà và quyết định di chuyển ngay. Không ngờ thượng đế nhân từ còn cho anh 
và Khoai Mì có được niềm vui là tìm được căn nhà vừa ý mà lại được gặp Hà 
sau mấy mươi năm bặt vô âm tín. 
Anh nhìn Hợp ánh mắt xa xăm giọng bức xúc: "Cũng may là đi được đến bến 
bờ tự do chứ nếu còn kẹt lại ở Việt Nam, ngày nay không biết bố con tôi ra 
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sao? Có thể cháu Khoai Mì đang mua gánh bán bưng hay bán vé số dạo hoặc 
đi làm mướn làm thuê..." 
Hợp đồng tình: 
"Anh nói đúng lắm, biết bao nhiêu đứa trẻ chứ không riêng gì cháu khi qua 
được đất nước tự do trở thành nhân tài. Nếu các cháu ở lại Việt nam chắc chắn 
không được đi học tới nơi tới chốn thì nói gì đến chuyện phát triển tài năng 
cho được." 
Anh Phúc mời mọi người nâng ly chúc mừng cho buổi hội ngộ như huyền 
thoại này: 
"Biết Hà có mái ấm gia đình, có người chồng tốt và con cái đều thành nhân 
lòng tôi vô cùng ấm áp và mừng vui. Từ nay tâm hồn tôi sẽ nhẹ nhàng và 
không còn tiếc nuối gì nữa. Ít nhiều gì Hà cũng là ân nhân của bố con tôi nên 
xin phép anh Hợp cho Khoai Mì được cơ hội đền ơn đáp nghiã mẹ nuôi của 
cháu." 
Ông xã Hà mở lời: 
"Từ nay sống cạnh nhau đây, anh cho phép chúng tôi xem gia đình anh như 
người nhà, anh lớn tuổi hơn nên làm anh của chúng tôi, còn cháu (anh quay 
sang Khoai Mì) hãy xem cô chú như ba mẹ cháu vậy, cháu cứ gọi cô Hà là mẹ 
nếu thích còn chú là ba, vì suýt chút nữa cô Hà cũng đã là mẹ cháu rồi, đúng 
không?" 
Hợp cười giòn sau câu hỏi khiến mọi người bật cười theo. Khoai Mì nhìn bố 
dò ý, anh Phúc khoát tay với con: 
"Còn không cám ơn ba mẹ đi, từ nay có thêm người thương yêu con, lo cho 
cháu ngoại và con gái bố là bố mừng rồi đấy." 
Hà mở vòng tay, Khoai Mì nhào vào hôn chị chùn chụt giọng nhẹ như gió 
thoảng: "Từ nay con có mẹ rồi. Mẹ ơi..." 
Tiếng gọi thiêng liêng ấy khiến mọi người đều xúc động. Hà đi cắt ổ bánh 
khoai mì bưng đến bàn, anh Phúc chớp chớp mắt cảm động vì không ngờ Hà 
còn nhớ đến món bánh thuở cơ cực ấy, anh nhìn sang Khoai Mì, nhìn Hà rồi 
lại nhìn ổ bánh, cả ba như nhập nhoè trong mắt anh. Bưng đĩa bánh mời Hợp, 
Khoai Mì vòng tay như trẻ con: 
"Dạ, con xin cám ơn ba Hợp cho con được làm con của ba mẹ. Xin mời ba 
dùng bánh." Cô cũng mời anh Phúc và Hà cùng thưởng thức món bánh nướng 
mang tên cô do tay mẹ Hà làm. Hà vuốt tóc Khoai Mì, lòng bồi hồi, lặng yên 
để lắng nghe con tim đang thổn thức với niềm hạnh phúc bất ngờ vừa đến, chị 
vấn lòng: "Tôi đang mơ hay tỉnh đây?" 
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Garden Grove, 3/ 25/2016 
Nguyễn Thị Hữu Duyên 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

Vườn Cây Mỹ Tho 
Có bán hầu hết các loại cây ăn trái. Đặc biệt: có 2 loại cây thuốc trị 
cảm và ngăn ngừa được các bịnh như: Tiểu Đường, Cao Máu, Mỡ 
trong máu, lọc gan. Nhận thẻ tín dụng 

Đia Chỉ: 19644 Grand Ave, Lake Elsinore CA 92530. 
Phone: 940 284 6219 hoặc 940-284-5055

 

 
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 
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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 


