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CN XII THƯỜNG NIÊN B 
LỄ SINH NHẬT THÁNH GIOAN 
TẨY GIẢ 
TIN MỪNG 
Lc 1, 57-66. 80 
"Nó sẽ gọi tên là Gioan". 
Khi đến ngày sinh, bà Êlisabeth sinh hạ 
một con trai. Láng giềng bà con nghe biết 
Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với 
bà liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, 
người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, 
và họ lấy tên Dacaria của cha nó mà đặt 
cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: 
"Không được, nó sẽ gọi tên là 
Gioan". Họ bảo bà rằng: "Không ai trong 
họ hàng bà có tên đó". Và họ làm hiệu 
hỏi cha con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin 
một tấm bảng và viết: "Tên nó là Gioan". 
Và mọi người đều bỡ ngỡ. 
Bỗng chốc lưỡi ông mở ra, và ông liền 
chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều 
kinh hãi. Và trên khắp miền núi xứ 
Giuđêa, người ta loan truyền mọi việc đó. 
Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng 
nghĩ rằng: "Con trẻ này rồi sẽ nên thế 
nào? Vì quả thực, bàn tay Chúa đã ở với 
nó". Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: 
nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ 
mình ra cùng dân Israel. 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ 

Vào một buổi trình diễn văn nghệ nọ; trong số đó có những người thợ mỏ, 
những người đàn ông, đàn bà, con trẻ… đang dự buổi trình diễn, người ta 
bỗng nghe thấy tiếng khóc của một đứa trẻ con. Nhưng từ trong đám người 
thợ mỏ, người ta thấy một người có thân hình vạm vỡ, đầu tóc rậm rì, ông 
đứng lên ghế la lớn:  

- “Yêu cầu ban nhạc tạm ngưng một lúc, để chúng tôi nghe tiếng khóc của 
đứa bé. Biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa được nghe những âm thanh kỳ diệu 
ấy”. 

Thế là cả ban nhạc và các ca sĩ đều dừng lại và tiếng đứa bé khóc càng lớn 
hơn. Người ta thấy những giọt nước mắt lăn trên gò má của những người xa 
vợ, xa con, xa chồng… 

Đại thi hào Victor Hugo của Pháp đã có lý khi nói: “Không gì buồn thảm 
cho bằng một ngôi nhà không có tiếng cười, tiếng khóc của những trẻ thơ”. 
Trẻ thơ là niềm vui, là hy vọng của con người. Người Mỹ thường nói: “Mỗi 
một trẻ thơ được sinh ra đều có thể làm Tổng Thống tương lai của Hoa kỳ”. 
Thật thế, mỗi một đứa trẻ sinh ra đều là niềm vui, niềm hy vọng cho gia 
đình, cho dân tộc, cho quốc gia. 

Hôm nay Giáo hội tưởng niệm ngày sinh của một con người mà đã có lần 
Chúa Giêsu ca ngợi là: “Người cao trọng nhất trong số những người sinh ra 
bởi người nữ” (Mt 11,11) 

Quả thật! không kể Mẹ Maria, Thánh Gioan Tẩy giả là vị thánh duy nhất 
được Giáo hội mừng ngày sinh nhật. Ngày sinh của thánh Gioan sẽ loan báo 
một kỷ nguyên mới cho nhân loại mà Chúa Giêsu sẽ khai mở. Cha của ngài 
là một người câm, mẹ ngài là một người đàn bà son sẻ. Trong bối cảnh đó, 
ngày chào đời của Thánh Gioan Tẩy giả loan báo rằng: thời của Đấng Cứu 
Thế đã đến, thời của sự câm lặng đã trở thành loan truyền của ơn cứu độ. 
Thời mà sự son sẻ đã trở thành đông con nhiều cháu. Ngày sinh của Gioan 
Tẩy giả là thời loan báo về ngày cứu độ. Lời loan báo ấy mà Thánh Gioan 
đã không ngừng hô lớn trong những ngày sau này, ngài chính là tiên tri của 
Chúa, ngài chính là đấng tiền hô của Chúa. 

Mừng ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy giả, Giáo hội cũng muốn nhắc nhở 
mỗi người Kitô hữu chúng ta về sứ mạng làm tiên tri và sứ giả của mình. 
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Ngày sinh của Thánh Gioan Tẩy giả mời gọi chúng ta nhớ lại ngày tái sinh 
của chúng ta. 

Nhờ phép rửa, chúng ta đã trở thành ngôn sứ loan báo hồng ân cứu độ của 
Chúa. Ngọn nến Giáo Hội trao cho chúng ta trong ngày lãnh phép rửa là 
biểu trưng cho ánh sáng mà chúng ta phải không ngừng chiếu tỏa ra xung 
quanh. Dù sống trong hoàn cảnh nào, người tín hữu Kitô chúng ta cũng phải 
có sứ mệnh chiếu toả ánh sáng ấy (Mt 5,16). Ngạn ngữ có câu: “Nếu bạn 
không trở thành sao sáng ở trên trời, thì ít ra bạn hãy trở thành ngọn đèn soi 
sáng trong nhà bạn”. 

Mừng ngày sinh nhật của thánh Gioan Tẩy giả, chúng ta cũng còn phải nhớ 
lại con đường Ngài đã đi qua, con đường ấy được Ngài góm tọn trong khẩu 
hiệu: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. 

“Chúa Giêsu phải được lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi”. 

Tạp chí “Truyền bá đức tin” có thuật lại câu chuyện một cụ già Ấn Độ như 
sau. Lúc còn là thanh niên, anh đã say sưa nghiện ngập đủ mọi thứ: cà phê, 
thuốc lá, rựơu mạnh có tiếng. Nhưng rồi một hôm, chàng đọc thấy trên mặt 
báo lời kêu gọi giúp nuôi chủng sinh ở các giáo phận nghèo. Đọc xong 
chàng rất đổi phân vân, một đàng chàng muốn mình phải làm một cái gì đó, 
đàng khác, chàng thấy những cám dỗ trên quá hấp dẫn, chả có vẻ tội lỗi gì 
cả! 

Tuy nhiên, chàng đã quyết định: bỏ tất cả... nhưng dần dần với thời gian. 
Chàng đóng góp số tiền tiêu sài ấy vào quĩ truyền bá đức tin để giúp nuôi ít 
chủng sinh nghèo. Cứ thế liên tiếp trong mấy mươi năm, nhiều thế hệ chủng 
sinh, linh mục đã được chàng giúp đỡ. Họ liên lạc thư tín với chàng mỗi lúc 
một nhiều...Thời gian trôi qua, đến ngày chàng thanh niên nghiện ngập 
thành ông cụ già 85 tuổi. Ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 85 của cụ, cụ tuyên bố 
trước mặt họ hàng: “Với những hy sinh suốt mấy mươi năm qua, tôi đã đài 
thọ cho việc huấn luyện các chủng sinh, và đến nay, con số các linh mục rải 
rác khắp nơi được tôi giúp đỡ đã lên đến 30 người. Tôi rất hạnh phúc. Tôi 
đã đầu tư thành công, và tôi sẽ còn tiếp tục đầu tư như thế cho đến giờ Chúa 
gọi”. 

Vâng cụ già đã biết làm cho mình nhỏ đi và cho Chúa được lớn lên, lớn lên 
qua những cánh tay nối dài của Ngài. 

Ước gì khẩu hiệu này cũng trở thành lý tưởng và luật sống của mỗi người 
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chúng ta. Sống đối với người tín hữu Kitô chúng ta là sống cho Chúa. Sống 
đối với người tín hữu Kitô chúng ta là không ngừng khước bỏ và cắt xén đi 
những gì là thừa thãi trong cuộc sống, để trở nên đồng hình đồng dạng với 
Chúa Giêsu. Sống đối với người tín hữu Kitô chúng ta là suy nghĩ và hành 
động trong Chúa Kitô, để dung mạo của Ngài được chiếu sáng trong chúng 
ta, và nhờ ơn cứu độ của Ngài được loan báo cho mọi người. 

 

SỐNG ĐẠO 
Chuyến tàu 60 phút 

... Cuộc đời là những chuyến đi 

Gặp nhau rồi lại chia ly là thường... 

Câu thơ trên đây tôi không còn nhớ của ai, trong bài thơ nào nhưng dường 
như nó đã trở thành lời nói quen thuộc khi ngẫm về cuộc đời trần thế trong 
những dịp gặp lại những người bạn thân yêu. Mỗi chuyến đi xa từ tuổi thơ 
cho tới hết thời sinh viên của tôi thường gắn liền với mỗi chuyến tàu hỏa tu 
tu xình xịch. Con tàu chầm chậm thả mình trên đường ray khi qua cánh đồng 
mỗi mùa mỗi sắc, khi qua xóm làng, bờ đê, giếng nước, con đò, gốc đa, 
tiếng trẻ chăn trâu nô đùa tóc vàng hoe cháy nắng...Rồi tới ga, tàu dừng, kẻ 
xuống, người lên, mới quen ai đó rồi lại chia tay ai đó...Tâm hồn người đi 
cũng thoáng bâng khuâng... thoáng da diết ánh nhìn về phía cuối sân ga... 
bóng dáng ai rao bắp ngô, quả ổi...áo trắng gầy trong nắng như bóng mẹ 
ngày xưa đi bán hàng sau mỗi buổi tan trường... 

...Những chuyến tàu ngày xưa đã xa xôi lắm, nhưng thói quen và cảm nghĩ 
về việc đi tàu thì còn rất sâu đậm trong tôi. Chính vì thế mà trong suốt 5 năm 
nay kể từ khi được trở thành người tín hữu thì mỗi khi tham dự Thánh Lễ, 
tôi luôn cảm thấy mình như được lên một chuyến tàu vậy. Mỗi chuyến tàu 
thiêng liêng chỉ chừng 60 phút thôi nhưng đã cho tôi cảm nghiệm tuyệt vời 
nhất nơi đời sống thiêng liêng. Hành trang đi tàu đời thường thì lỉnh kỉnh 
lắm, nào ba lô, túi xách, hoa quả, bánh trái ăn đường... Nay hành trang lên 
tàu thiêng liêng thì nhẹ nhàng, càng nhẹ càng tốt, thậm chí tôi còn muốn dứt 
ra khỏi mọi ràng buộc thế gian khi an tọa trong chỗ ngồi mà Thiên Chúa đã 
sắp xếp cho tôi. Lên tàu thiêng liêng rồi, tôi không còn sợ đói, sợ thiếu tiền 
mua bánh, chính Thiên Chúa, Người lái tàu ẩn mình đã cho tôi ăn uống thỏa 
thuê qua bữa tiệc Ngài dọn sẵn nhờ các thừa tác viên của Ngài. Cứ 17h30 
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phút hàng ngày, tôi tan sở rồi lên đường tới nhà thờ hòa tan mình vào hành 
trình ơn gọi của Giáo Hội. Tôi yêu mến Giáo Hội Công Giáo hơn bao giờ ở 
chỗ rất trung tín với giờ dâng Thánh Lễ. Tôi cảm thấy khi tôi bước vào hành 
trình ơn gọi Kitô hữu thì tôi không đơn côi, giáo hội địa phương của tôi 
không đơn côi mà ở khắp nơi trên địa cầu, chúng tôi kết nối niềm tin Thiên 
Chúa trong nhau nhờ việc cử hành Thánh Lễ. Xếp gọn việc mỗi ngày, cánh 
cửa văn phòng khép lại để rồi cánh cửa con tàu thiêng liêng mở ra đón tôi 
vào Thánh Lễ. Sau mỗi Thánh Lễ, tôi như được tới mỗi ga mới, gần nhà Cha 
trên trời hơn... 

Những hành khách đi trên chuyến tàu với tôi khi quen, khi lạ, còn có cả 
người ngoại quốc nhưng chúng tôi thân thiện và không đề phòng nhau mà 
trao ban hết cả sự bình an của Chúa cho nhau. Bởi chúng tôi biết rằng chỉ 
khi chúng tôi biết trao đi trong Chúa thì chúng tôi mới cảm nghiệm được 
hạnh phúc Thiên đàng. Cử hành phụng vụ trong Thánh lễ hàng ngày luôn 
luôn là lặp đi lặp lại. Các bài đọc cũng được xoay vòng theo thời gian, định 
kỳ năm cũng được trở về. Có người chưa biết tới Giáo Hội Công Giáo hay 
thậm chí cũng có người tín hữu đôi khi cũng thắc mắc: Sao ngày nào cha 
cũng dâng lễ mà không thấy chán nhỉ? Chừng ấy những cử chỉ, những lời 
nói, những đáp thưa... nhưng đối với tôi và những người đã được đắm chìm 
sâu trong Tình Yêu của Chúa thì lại thấy mỗi lần đi tham dự Thánh lễ, mỗi 
lần lên chuyến tàu thiêng liêng là mỗi lần được cảm nghiệm mãnh liệt hơn 
về con đường Chúa đã đi qua. Như giọt nước từ vách núi cứ thấm đi thấm 
lại trên cùng một phiến đá, chúng tôi cũng được Chúa dạy bảo ân cần qua 
Giáo Hội thân yêu nhờ Thánh Lễ hàng ngày, đặc biệt là Thánh Lễ ngày 
Chúa nhật. Cho tới hôm nay, khi được nghe một Tân Linh Mục chia sẻ về 
lần đầu tiên Ngài cử hành Phụng Vụ trên bàn thờ với tư cách là vị chủ tế, 
trái tim tôi đã rung động sâu xa hơn, xác tín hơn vào Bí tích Thánh Thể. 
Ngài nói: "Cũng vẫn là đôi tay tôi, đôi tay con người bình thường, đôi tay 
không hề thay đổi với dấu chỉ mới lạ nào nhưng khi đã được Chúa trao ban 
Thiên chức Linh Mục thì đôi tay ấy đã được Chúa nâng lên, cùng công thức 
truyền phép thì bánh và rượu đã trở thành Mình Máu Chúa. Chao ôi, thật kỳ 
diệu, kỳ diệu biết bao..." Thế đấy, là hành khách thường xuyên của chuyến 
tàu về Thiên đàng, tôi xúc động bồi hồi đến nỗi không thể viết được thêm gì 
nữa cả. Những gì sâu sắc tới độ cứa vào lòng, tới độ chỉ có thể giữ ở trong 
lòng chứ không trào ra nổi bằng lời, bằng chữ. 

Lạy Chúa, những gì chúng con tán tụng, ngợi khen quả thật không thêm gì 
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cho Chúa, nhưng với chúng con, chúng con đã được lớn thêm lên, niềm vui 
ngược vào tim rồi trở nên của lễ hiến dâng... rồi trao ban trạng thái bình an 
tới muôn người chúng con gặp gỡ. Đối với con, được tham dự Thánh Lễ mỗi 
ngày hạnh phúc biết bao... Con sẽ đi chuyến tàu thiêng liêng ấy tới khi nào 
Chúa muốn con dừng lại mới thôi...Amen! 

Hà Nội, 19.06.2012 - Maria Phaolô Hồng Nhung 

  

TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
Chuỗi Mân Côi toàn cầu, cầu nguyện cho hàng linh mục trên toàn thế 
giới  
WHĐ (14.06.2012) Năm 2002, Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II công bố 
“Ngày cầu nguyện xin ơn thánh hóa các linh mục” sẽ được cử hành hằng 
năm vào lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Trước đó, vào ngày Thứ Năm 
Tuần Thánh mỗi năm ngài đều gửi Thư cho các linh mục. Đến thời Đức giáo 
hoàng Bênêđictô XVI, ngài đã cho cử hành một Năm Linh mục từ lễ Thánh 
Tâm Chúa Giêsu năm 2009 đến lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm 2010, để 
giúp các linh mục canh tân chiều sâu nội tâm, trở nên chứng nhân mạnh mẽ 
và sắc bén hơn cho Tin Mừng trong lòng thế giới hôm nay, và cùng nhau 
tiến bước trên con đường đổi mới con người và đất nước hôm nay. 

Năm nay lễ Thánh Tâm là ngày 15 tháng Sáu. Vào ngày này, mọi tín hữu 
đều được mời gọi cầu nguyện cho các linh mục. Trong các phương pháp cầu 
nguyện, chuỗi Mân Côi là phương pháp đơn giản, phổ biến và rất hữu hiệu. 

Ông Thomas Mc Kenna, giám đốc điều hành Hội Ái hữu Linh mục Công 
giáo (Hoa Kỳ), đã chỉ rõ mối liên hệ “không thể thiếu được” giữa chuỗi Mân 
Côi và hàng linh mục công giáo. Ông khuyến khích tất cả mọi người công 
giáo nên cầu xin Đức Trinh nữ Maria cho hàng linh mục. Ông cũng ghi 
nhận: “Từ thánh Đa Minh đến các Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II và 
Bênêđictô XVI, Giáo hội có truyền thống luôn xin các tín hữu cầu nguyện 
với Đức Mẹ cho hàng linh mục”. 

Từ năm 2010, một chuỗi Mân Côi toàn cầu đã được phát động vào ngày lễ 
kính Thánh Tâm Chúa Giêsu để cầu nguyện cho hàng linh mục trên toàn thế 
giới. Năm nay, chuỗi Mân Côi toàn cầu lần thứ ba – do tổ chức World Priest 
(Linh mục Thế giới) bảo trợ – cũng sẽ bao trùm thế giới trong bầu khí cầu 
nguyện với kinh Mân Côi suốt 24 giờ. 
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Bắt đầu từ Los Angeles, tiểu bang California, Hoa Kỳ vào lúc 0g (giờ GMT) 
ngày 15 tháng Sáu với năm mầu nhiệm Vui, chuỗi lần hạt Mân Côi sẽ đi 
vòng quanh trái đất, sau mỗi nửa giờ lại đến một địa điểm khác, lần lượt suy 
niệm các mầu nhiệm Vui–Thương–Mừng–Sáng. Cuối cùng sẽ kết thúc tại 
Wisconsin, Hoa Kỳ vào lúc 24g (giờ GMT) bằng năm mầu nhiệm Vui. 

Trong số các địa điểm tham gia chuỗi Mân Côi này, có: Vatican, Anh, Pháp, 
Đức, Bỉ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Ukraina… Nazareth, Trung 
Quốc, Philippines, Sri Lanka, Ấn Độ, Brunei… Hoa Kỳ, Canada, Mexico, 
Brazil, Argentina… Australia, New Zealand v.v… 

Mọi người có thể hợp ý lần chuỗi với những người trực tiếp lần chuỗi tại 60 
đền thờ tham gia chương trình này trên khắp thế giới, cứ mỗi nửa giờ. 

Ngoài ý cầu nguyện chung cho các giám mục, linh mục và phó tế trong giáo 
phận, còn có rất nhiều ý nguyện được đề nghị trong chuỗi Mân Côi toàn cầu 
này, chẳng hạn xin cho các linh mục biết: 

– lắng nghe và sống lời Chúa; 

– đem Chúa Giêsu đến cho người khác; 

– loan báo Chúa Giêsu là Chúa và là Đấng Cứu độ; 

– có lòng tin sâu xa vào các bí tích; 

– chuyên cần cầu nguyện; 

– kiên trì chịu đau khổ vì Chúa Kitô; 

– trung tín với lời hứa linh mục; 

– cảm nghiệm sức mạnh của thập giá; 

– yêu mến Đức Mẹ; 

– trở thành người đem lại bình an và hòa giải, 

– chứng nhân của hy vọng … 

 
Tại Vatican, Đức hồng y Raymond L. Burke – Chủ tịch Tối cao Pháp viện 
Tòa Thánh – người sẽ hướng dẫn lần chuỗi năm sự Thương, nói: “Chắc chắn 
vào ngày 15 tháng Sáu sắp tới tôi sẽ lần chuỗi Mân Côi cầu nguyện xin ơn 
thánh hóa các linh mục. Thánh hóa các linh mục là ý cầu nguyện hằng ngày 
của tôi và vì thế tôi rất vui mừng tham gia chương trình cầu nguyện toàn cầu 
này”.  
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Chân Phước Gioan Phaolô II, vị Giáo Hoàng của Sự Sống 

 
Vatican (Vat. 5/06/2012) – Xin trích 4 chứng từ tri ân viết từ Ý gửi đến Văn 
phòng Án Phong Chân Phước và Hiển Thánh cho Chân phước Gioan Phaolô 
II, vị Giáo Hoàng của Sự Sống! 

… Thư ngày 23-4-2012: 

Tháng 2 năm 2007 con biết mình đợi một bé trai. Ðây là lần mang thai thứ 
hai. Rủi thay lần mang thai trước, con bị sẩy thai. Nhưng lần này thì khó 
khăn cũng bắt đầu xuất hiện. Các bác sĩ khuyên con nên cẩn trọng, tránh đi 
lại và nên nằm nghỉ trên giường. Con thi hành mọi chỉ dẫn của bác sĩ với hy 
vọng sẽ mang thai cho đến đủ ngày đủ tháng. Thế rồi lần khám thai thứ hai 
mang đến một tin buồn bất ngờ. Khi siêu âm người ta khám phá ra bào thai 
có những triệu chứng của bệnh Down! Ðể có thể biết chắc chắn hơn thì cần 
làm một khám nghiệm khác. Và cuộc hẹn được ấn định vào cuối tháng Ba. 
Thế nhưng khi con liên lạc thì y tá cho biết là cuộc hẹn dời tới ngày 2-4! 
Con vô cùng lo âu và không muốn cho cái giờ và cái ngày hẹn này nó đến! 
Trong khi đó thì em gái con lại nói: 

- 2-4 là ngày tưởng niệm Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II từ trần! Ðây là 
một trùng hợp rất đáng lưu ý! 

Thế là con bắt đầu cầu nguyện với Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con 
không xin cho con trai khỏi mắc chứng Down – bởi vì con lành mạnh hay 
con khuyết tật, con vẫn thương – nhưng chỉ xin cho bào thai khoẻ mạnh, còn 
con thì không bị đau đớn nhiều. 
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Thế rồi ngày 2-4 cũng đến. Con thật lo âu và bị căng thẳng. Nhưng chẳng 
mấy chốc mọi lo âu biến mất. Bởi vì, kết quả cuộc siêu âm cho biết đứa bé 
sẽ không mắc chứng bệnh Down. Còn con thì những khó khăn trong việc 
mang thai được khắc phục. Con có thể đi đứng bình thường và các chữa trị 
không gây nguy hiểm cho bào thai. 

Ngày 15-10-2007 bé Gabriele Karol chào đời, mẹ tròn con vuông! Bé trông 
thật dễ thương, khoẻ mạnh và đầy sức sống. 

Ký tên: Geraci Marianna. 

… Thư ngày 9-4-2012: 

Biết mình gặp khó khăn trong vấn đề mang thai, con liền phó thác tất cả cho 
Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II. Con xin ngài cầu bầu cùng Chúa cho 
chúng con được hồng phúc trở thành bậc cha mẹ của một đàn con. Và quả 
thật chúng con được toại nguyện. Năm 2006, bé gái Chiara chào đời. Năm 
2009, bé trai Simone sinh ra và đặc biệt nhất là ngày 2-4-2012 bé gái Anna 
chào đời. 

Ðức Chân phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã âu yếm gửi đến chúng 
con bao dấu hiệu tràn đầy yêu thương! Con cảm nhận sự hiện diện gần gũi 
của ngài và con ký thác toàn gia đình xinh đẹp của chúng con cho sự che 
chở phù hộ của ngài. 

Ký tên: Cavada Alessandra. 

… Thư ngày 1-3-2012: 

Hôm ấy là ngày 17-10-2007, sắp đến ngày nở nhụy khai hoa! Ðã 3 ngày qua 
con nhập viện và hồi hộp lo lắng mong cho mau đến cái giây phút hạnh 
phúc của một phụ nữ. Ðó là biến cố trở thành mẹ! Thế nhưng niềm vui bỗng 
biến nhanh thành ác mộng. Rau thai bị rách. Và điều nguy hiểm hơn cả là 
bé gái trong bụng con bắt đầu uống một ít nước! Chúng con đã chọn trước 
tên cho bé là Maria Karol. Vì thế, chúng con sung sướng ngần nào khi biết 
bé thoát hiểm nguy. Chúng con chân thành tri ân Ông Nội Karol Wojtyla! 

Ký tên: Guerra Marianna. 

… Thư ngày 29-2-2012: 

Xin chân thành tri ân Ðức Karol đã lắng nghe lời chúng con và đã dâng lên 
tòa Chúa ước nguyện của chúng con là muốn có một đứa con. 

Ngày 1-5-2011 con và chồng con đến thủ đô Roma để kính viếng linh cữu 
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ngài nhân lễ tôn phong Chân phước của ngài. Chúng con viết một lá thư và 
xin đặt cạnh linh cữu. Con cám ơn vì bao ánh sáng ngài mang đến trong 
cuộc đời con và giờ đây là lời van xin được hồng phúc có một đứa con. Khi 
con vừa trao lá thư cho nhân viên canh giữ linh cữu thì con cảm thấy người 
rúng động và một cảm xúc thật mạnh như có vòng tay ôm. Con quay lại thì 
thấy bên phải một khung kính có hình một bé trai. Thật lạ lùng!… 

Chúng con trở về nhà và ngày 20-5-2011 con biết mình mang thai. Ngày 30-
12-2011, bé Tomaso mở mắt chào đời. Con xin ngài che chở cuộc đời bé và 
vô cùng tri ân ngài vì đã ban cho chúng con hồng phúc này. Tình yêu ngài 
thật lớn lao và con xin cám ơn ngài về món quà sự sống nhận được nhờ lời 
chuyển cầu của ngài. Xin ngài tiếp tục che chở phù trì chúng con và ban cho 
chúng con thật nhiều ánh sáng của Thiên Chúa. 

Ký tên: Petroni Gianna. 

  

Nữ tu Jean Berchmans Minh Nguyệt 

 

Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ: Hành Hương Mẹ La Vang   

BÙI HỮU THƯ 

Hoa Thịnh Đốn, ngày 16 tháng 6, 2012: 
Thánh Lễ Đại Trào tại Vương Cung Thánh 
Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, 
Hoa Thịnh Đốn do Đức Cha Vincent 
Nguyễn Văn Long, Tổng Giáo Phận 
Melbourne, Úc chủ tế đã bế mạc cuộc 
Hành Hương Mẹ La Vang năm 2012. 
Trước Thánh Lễ là cuộc rước kiệu. Toàn 
dàn chào Hiệp Sĩ Đoàn đã hướng dẫn đoàn 
kiệu vào nhà thờ với tiếng trống rầm rộ của 
Đoàn Trống Thiếu Nhi giáo xứ Các Thánh Tử Đạo. Theo sau là Kiệu Các 
Thánh Tử Đạo do các thanh thiếu niên trong Đoàn Thanh Sinh Công khiêng, 
rồi đến kiệu Mẹ La Vang do Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, và Phong Trào 
Tông Đồ Fatima khiêng rồi tới các đoàn thể mặc đồng phục cầm cờ hiệu: 
Hội Cao Niên, Huynh Đoàn Đa Minh, và các hội đoàn của giáo xứ Mẹ Việt 
Nam và các nơi khác. Rất nhiều cộng đoàn từ các nơi xa xôi phút chót đã đi 
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xe buýt đến và cũng nhập vô đoàn kiệu. 

 

 
Cuộc rước kiệu Các Thánh Tử Đạo và Mẹ La Vang cùng Thánh Lễ Đại Trào 
với sự chủ tế của Đức Cha Nguyễn Văn Long Phụ Tá Giám Mục 
Melbourne, Australia, đã diễn ra trong bầu khí trang nghiêm trong Vương 
Thánh Đường tràn đầy các giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân. Trong số các giáo sĩ 
đồng tế có khoảng 20 vị: Đức Cha Long, Đức Ông Trí (chủ tịch Liên Đoàn), 
Cha Chính (Phó chủ tịch Liên Đoàn), Cha Huỳnh (chủ tịch Miền Trung 
Đông), Cha Vượng, Cha Tuấn, Cha Sơn thuộc giáo xứ CTTĐ, cha Trọng 
(Arlington), Cha Võ Sơn Tổng Thư Ký (Oakland, CA), Cha Thư (NC), Cha 
Bảo (CA), Cha Bình, Cha Thúy (Virginia Beach)... và Thầy Phó Tế Trần 
Công Huấn (Philadelphia). 

Ước tính có khoảng 1,500 người ngồi trong nhà thờ, cùng với 80 ca viên 
trong ca đoàn tổng hợp GiáoXứ Các Thánh Tử Đạo, Cộng Đoàn Mẹ La 
Vang Chantilly, Giáo Xứ Mẹ Việt Nam và ca đoàn DC, và ban nhạc hòa tấu 
với 20 nhạc công.  

Đầu lễ, Đức Ông Rossi, chánh xứ nhà thờ chánh tòa cũng đã cám ơn quý 
cha trong Liên Đoàn về việc tổ chức hành hương hành năm tại đây. Ngài 
cũng nhắc đến gương sáng của 118 vị Thánh Tử Đạo Việt Nam và sự hiện 
diện quý báu của Mẹ La Vang giữa lòng thủ đô Hoa Thịnh Đốn.  
Trong bài giảng Đức Cha Long khuyên mọi người nhớ đến căn tính của 
người Kitô hữu Việt Nam, đến những người đã bị đàn áp, tù đầy và bỏ mình 
vì tranh đấu cho công lý và tự do, đến hàng trăm người thiệt mạng khi vượt 
biên và vượt biển tìm tự do. Ngài cũng yêu cầu mọi người đóng góp cho 
công trình công lý hóa dân tộc, làm đầy tớ và làm chiến sĩ chống sự dữ, 
tranh đấu cho sự thật và nhân bản của con người, luôn luôn tìm về bên Mẹ 
và hy vọng nơi một tương lai tươi sáng hơn. 
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Tổ chức Caritas quốc tế và cuộc chiến chống lại nạn đói trên thế giới 

Trong hai ngày 1-2 tháng 6 vừa qua (2012) đại hội quốc tế về nạn đói và an 
ninh lương thực trên thế giới đã diễn ra tại Vienne, thủ đô nước Áo. Đại hội 
do Caritas Quốc Tế, Caritas Áo và Caritas Âu châu cùng tổ chức, với sự 
tham dự của 700 người gồm các đại diện Caritas quốc gia, các tổ chức xã 
hội dân sự, các đại diện chính quyến và các cơ cấu quốc tế đến từ khắp nơi 
trên thế giới. Mục đích đại hội là tìm ra các giải pháp toàn cầu lâu bền cho 1 
tỷ người trên thế giới đang phải đau khổ vì bị đói. Trong số 35 thuyết trình 
viên thuộc 20 quốc gia khác nhau có ông Kofi Annan, nguyên tổng thư ký 
Liên Hiệp Quốc, hiện là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc và Liên Minh Ả Rập tại 
Siria. Nhưng ông đã không thể tham dự đại hội và ông Tesafai Tecle, 
nguyên phó giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế FAO đã thuyết trình 
thay. Ngoài ra cũng có bài thuyết trình của Đức Hồng Y Oscar Rodriguez 
Maradiaga, chủ tịch Caritas Quốc Tế. Trong bài tham luận Đức Hồng Y 
khẳng định rằng "Nạn đói trên thế giới không phải là một định mệnh, đó là 
một thảm kịch có thế tránh được". 

Sáng 14-6-2012 Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã tiếp kiến ông José 
Graziano da Silva, Tổng giám đốc tổ chức Lương Nông Quốc Tế viết tắt là 
FAO. 

Thông cáo Phòng Báo Chí Tòa Thánh cho biết cuộc hội kiến đã diễn ra 
trong tình thân hữu. Dấn thân của Tòa Thánh và Giáo Hội công giáo chống 
lại nạn đói và nghèo túng được đánh giá cao, nhất là tại Phi châu, và nhằm 
sửa chữa tình hình an ninh lương thực thế giới đang gây ra nhiều lo âu hiện 
nay. Hai bên cũng ghi nhận rằng mặc dù có đủ các tài nguyên để thỏa mãn 
các nhu cầu thực phẩm của toàn thế giới, vẫn còn có các chướng ngại thuộc 
trật tự quốc tế, xã hội và chính trị ngăn cản việc thỏa mãn các nhu cầu ấy. 
Tòa Thánh và tổ chức FAO cầu mong rằng lãnh vực nông nghiệp tái chiếm 
vai trò hàng đầu trong chiến lược phát triển và có được sự bảo đảm bình 
đẳng và hữu hiệu hơn trong việc điều hành hệ thống lương thực. 

Linh Tiến Khải 
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SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 

 

Mời Tham Gia Sinh Hoạt Ca Đoàn 

Ca Đoàn Thánh Linh CĐ ĐMLV tha thiết mời gọi tất cả những quý vị nào 
muốn dâng lời ca tiếng hát ca tụng Thiên Chúa xin cùng tham gia Ca Đoàn; 
không phân biệt tuổi tác, tài năng... 

Giờ tập hát: 30’ trước Thánh Lễ CN và 45’ sau Thánh lễ CN. 

Trân trọng kính mời, 

Ca Đoàn Thánh Linh 

Y Phục nghiêm chỉnh khi tham dự Thánh Lễ 

Trong suốt mùa hè 2006 ĐGM John W. Yanta thuộc giáo phận Amarillo, 
Texas đã nhắc nhở giáo phận của ngài về cách ăn mặc thích hợp khi tham dự 
Thánh Lễ: 

Khi thời tiết nóng nực đổ xuống trên chúng ta cũng là lúc mùa hè đến và là 
thời điểm của mùa nghỉ hè. Đây là lúc thích hợp để nhắc nhở về cách ăn mặc 
nhã nhặn đặc biệt khi tham dự Thánh lễ, khi nhận lãnh Mình Thánh Chúa, 
khi thi hành thừa tác viên Thánh Thể và thừa tác viên Lời Chúa. 

Vào thời điểm này tôi và nhiều quý vị thường nghe những lời phàn nàn về 
sự thiếu kính trọng và tôn kính Nhà Chúa  và sự hiện diện thánh thiêng của 
Chúa Giêsu trong Phép Thánh Thể. Thiếu sự tôn trọng người khác và thiếu ý 
thức khi khêu gợi sự cám dỗ về đức khiết tịnh nơi người khác phái cùng 
tham dự Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. 

Chúng ta phải ăn mặc kín đáo trong nhà thờ. 

Không mặc áo lưng trần, áo hở vai, áo dây và đồ đi bãi biển khi tham dự 
Thánh Lễ. 

 

MỖI TUẦN MỘT VẤN NẠN 
CHÚA KITÔ HIỆN DIỆN TRONG TRẦN THẾ DƯỚI NHỮNG HÌNH 
THỨC NÀO? 

LM Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn 

Hỏi: xin cha giải thích rõ những hình thức hiện diện khác nhau, của Chúa 
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Giêsu-Kitô trong trần thế và  cách hiện diện nào là quan trọng nhất. 

Trả lời:  Chúa Giê su-Kitô vừa là Thiên Chúa thật đồng bản tính với Chúa 
Cha và Chúa Thánh Thần. Chúa cũng là Con Người thật, sinh bởi Đức Trinh 
Nữ Maria nhờ quyền năng của Chúa Thánh Thần. Là Con Người, nên Chúa 
vừà có nhân tính ( Humanity) vừa có Thiên Tính ( Divinity). Nhưng hai bản 
tính này kết hợp chặt chẽ với nhau đến mức không thể tách rời ra được. 
Nghĩa là không khi nào Chúa Giêsu ngưng là Con Người để chỉ là Thiên 
Chúa, và ngược lại, cũng không khi nào Ngài chỉ là Thiên Chúa và ngưng là 
Con Người. 

Là Con Người, Chúa đã mang xác phàm để chia sẻ thân phận con người với 
nhân loại trong mọi phạm trù, trừ tội lỗi. Người đã chịu khổ hình thập giá, 
chết, sống lại và lên trời, ngự bên hữu Chúa Cha và sẽ trở lại trong vinh 
quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết như chúng ta tuyên xưng trong Kinh 
Tin Kính các ngày Chúa Nhật và Lễ Trọng. Trước khi về trời, Chúa Giêsu 
đã nói với các Tông Đồ như sau: 

“….Và đây Thầy ở cùng anh  em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28:20). 

Thánh Công Đồng Vaticanô II, trong Hiến Chế về Phụng Vụ Thánh 
(Sacrosanctum Concilium (SC ) cũng dạy và quảng diễn rõ ràng thêm về sự 
hiện diện của Chúa Kitô trong trần thế  như sau: “ Chúa Kitô hằng hiện diện 
trong Giáo Hội nhất là trong các hoạt động phụng vụ. Người hiện diện trong 
Hy Tế không những trong con người thừa tác viên, vì “như xưa Người đã tự 
dâng mình trên thập giá thì nay chính Người cũng dâng mình nhờ thừa tác 
vụ của linh mục”,  mà nhất là hiện diện thực sự dưới hai hình Thánh Thể. 
Người hiện diện trong các bí tích nhờ quyền năng của Người; vì thế ai rửa 
tội chính là Chúa Kitô rửa. Người hiện diện trong lời của Người, vì chính 
Người nói khi người ta đọc Kinh Thánh trong Giáo Hội. Sau hết, Người hiện 
diện khi Giáo Hội cầu khẩn và hát Thánh Vinh.” (SC, số 7). 

Nói rõ hơn, Chúa Kitô hiện diện cụ thể trong những hoàn cảnh sau đây: 

1.  Khi Giáo Hội cử hành các bí tích, đặc biệt là bí tích Thánh Thể: Chúa 
hiện diện trong các thừa tác viên có chức thánh và được phép cử hành Thánh 
Lễ Tạ Ơn (Eucharist) là Giám muc, và Linh mục. Ngoài ra, khi thừa tác viên 
con người như Phó tế, Linh Mục và Giám mục cử hành bí tích nào thì chính 
Chúa Kitô hiện diện và cử hành bí tích ấy qua tay các thừa tác viên. Nghĩa là 
chính Chúa Kitô rửa tội, thêm sức, tha tội và nhất là cử hành Thánh lễ Tạ Ơn 
(Eucharist), cũng như chính Người xức dầu bệnh nhân, chứng và chúc 
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hôn phối qua các thừa tác viên loài người. Các thừa tác viên này chỉ cử hành 
các bí tích nhân danh Chúa Kitô là Đầu mà thôi (in persona Capitis)  

2.  Khi Giáo Hội cử hành phụng vụ Lời Chúa và cầu nguyện thì Chúa Kitô 
hiện diện trong lời được công bố, trong người công bố và trong cộng đoàn 
đang tụ họp để lắng nghe và cầu nguyện, vì “ở đâu có hai, ba người họp lại 
nhân danh Thầy thì có Thầy ở đấy, giữa họ.”(Mt 8:20) 

3.  Đặc biệt và quan trong nhất là sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh 
Thể: Phải nhấn mạnh riêng ở đây, vì chỉ trong bí tích Thánh Thể được cử 
hành trong khuôn khổ Thánh lể Tạ Ơn (The Eucharist) mà Chúa Kitô hiện 
diện thực sự (vere = real) và trọn vẹn là Thiên Chúa và là Con Người thật 
trong hình bánh và hình rượu, sau khi Giám mục hay Linh mục đọc lời 
truyền phép (consecration words) tức là nhắc lại lời Chúa Kitô đã nói  khi 
Người bẻ bánh và trao chén cho các Tông Đồ trong Bữa Tiệc ly sau hết, 
trước khi Người thọ nạn thập giá.(x. 1 Cor 11:23-25).  Sự hiện diện này đặc 
biệt hơn mọi hiện diện khác của Chúa Kitô trong trần gian như Giáo Hội xác 
tín. (CĐ Triđentinô ngày 11-10-1551). Vì thế, ta chỉ phải cung kính thờ lậy 
Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể mà thôi,  trong khi không phải bầy tỏ cử 
chỉ thờ kính này trong các hoàn cảnh hiện diện khác của Chúa Kitô. Nói rõ 
hơn, khi giám mục, linh mục hay phó tế cử hành bí tích rửa tội, Chúa Kitô 
hiện diện và rửa tội qua tay các thừa tác viên này. Nhưng không ai phải bái 
lậy, tôn thờ sự hiện diện của Chúa nơi các vị này, như thờ lậy Chúa  thực sự  
hiện diện   trong hình bánh và rượu nho mỗi khi ta tham dự thánh lễ Misa. 
Xin nhớ kỹ điều này. 

4.  Cũng vậy, các ảnh tượng của Chúa Kitô trong nhiều hoàn cảnh  như một 
hài nhi nằm trong máng cỏ, như Chúa bị đóng  đinh trên thập giá v.v chỉ là 
các á bí tích để giúp nâng tâm hồn chúng ta lên với Chúa đang ngự trên 
Trời, bên hữu Chúa Cha chứ không thực sự hiện diện nơi các ảnh tượng đó 
như Người hiện diện thực sự nơi bí tích Thánh Thể.  

5.  Lại nữa, qua dụ ngôn về Ngày Phán Xét chung trong Tin Mừng Thánh 
Matthêu, chúng ta thấy Chúa Kitô đã tự đồng hóa mình với những người 
nghèo đói , vô gia cư, thất nghiệp, đau ốm và bị tù đầy nơi các ngục thất để 
thách đố chúng ta nhận  ra Người nơi các anh chị  em không may mắn đó để  
thực thi bác ái với họ bằng hành động cụ thể là giúp  đỡ, chia sẻ với họ 
những gì mình may mắn có .(Mt 25:31-45). Nói khác đi, chính Chúa Kitô 
đang hiện diện cách bí nhiệm ngày nay nơi những anh chị em đáng thương 
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này. Nhưng sự hiện diện của Chúa ở đây không giống sự hiện diện thực sự 
của Người nơi bí tích Thánh Thể. Cho nên, chúng ta không thờ lậy Chúa nơi 
những người nghèo đói, bệnh tật mà chỉ nhìn nhận có Chúa Kitô nơi họ để 
không làm ngơ hay vô cảm trước sự đau khổ, bệnh tật và nghèo đói của 
những anh chị  em kém may mắn đó mà thôi;  vì nếu làm ngơ hay vô cảm 
đối với họ là dửng dưng với chính Chúa Kitô theo tinh thần dụ ngôn ngày 
phán xét chung nói trên. 

6. Sau hết, ngoài các hình thức khác nhau nói trên về sự hiện diện của Chúa 
Kitô trong trần thế, còn một cách hiện diện rất thân tình nữa là sự hiện diện 
của Chúa Kitô trong tâm hồn mỗi người tín hữu chúng ta, khi chúng ta sống 
trong ơn nghĩa Chúa là yêu mến Chúa như Người đã nói với các môn đệ  

xưa : 

"Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy 

Cha của Thầy sẽ yêu mến người ấy 

Cha của Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy."( Ga 14: 23) 

Như thế có nghĩa là nếu ta thực tâm yêu mến Chúa Kitô và cương quyết xa 
tránh mọi tội lỗi,  nhất là tội trọng,  thì Chúa sẽ đến  ngự trị trong linh hồn 
ta. Và ở đâu có Chúa Con thì ở đó có Chúa Cha và Chúa Thánh Thần trong 
Mầu Nhiệm Ba Ngôi Một Thiên Chúa duy nhất, đồng bản thể ( 
consubstantial) và uy quyền như nhau. Như vậy, thật hạnh phúc biết bao cho 
ta khi có Chúa cư ngụ trong tâm hồn và đồng hành với ta trong cuộc sống 
mỗi ngày. Chúng ta phải rất chân quý sự hiện diện này của Chúa Kitô trong 
tâm hồn mỗi người chúng ta để có thể tâm sự thân mật với Chúa khi vui khi 
buồn, khi thành công, lúc thất bại  gặp gian nan, khó khăn trong cuộc sống 
trên trần gian này.  

Tóm lại, trên đây là tất cả những hình thức hiện diện khác nhau của Chúa 
Giêsu-Kitô trong mỗi người tín hữu và trong trần gian  này, sau khi Người 
về trời cách nay trên 2000. Chúng ta tôn kính và thờ lậy Chúa Kitô cách 
riêng trong bí tích Thánh Thể, cũng như tin có Chúa ngự trong tâm hồn mỗi 
người chúng ta  khi ta sạch tội , nhất là tội trọng  vì tội này tức khắc cắt đứt 
mọi thân tình giữa ta với Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành. Cho nên Người sẽ 
không thể "chung sống" hay cho ta được hiệp thông trọn vẹn  với Người 
trong tình yêu  khi ta cả lòng phạm những tội gớm ghê như giết người, giết 
thai nhi, căm thù muốn hại ai, hay  đam mê thú dâm dục ngoài mục đích của 
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hôn nhân chân chính, cho phép con người được hưởng thú vui phái tính  

( sexuality) với mục đích biểu lộ tình yêu và cộng tác với Chúa trong mục 
đích truyền sinh. 

Chúng ta tôn thờ Chúa trong Phép Thánh Thể vì đây là sự hiện diện quan 
trọng nhất của Chúa Kitô trong trần thế, và  nâng tâm hồn lên với Chúa qua 
những phương tiện hữu hình là  các ảnh tượng  của  Chúa được trưng bày ở 
các nơi thờ phượng, cũng như nơi những anh chị em đang đau khổ, bệnh tật 
và nghèo đói mà Chúa Kitô đang dồng hóa với họ để thách đố chúng ta nhìn 
thấy Chúa nơi những anh chị em kém may mắn này để tỏ lòng  bác ái, cảm 
thương và  giúp đỡ họ cách thiết thực,  như Chúa mong đợi nơi mỗi người 
tín hữu chúng ta. 

Vậy chúng ta có thực sự  tin  Chúa Kitô đang hiện diện nơi những anh chị 
em đau khổ đó, và nhất là có muốn cho Chúa luôn  cư ngụ trong tâm hồn 
mỗi người chúng ta như Người mong muốn  hay không ? 

Ước mong mỗi người tự trả lời cho câu hỏi này. 

 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
  

 

Bố Tôi  

Hướng Dương 

Ngày bố tôi sắp về hưu, lúc ấy ông gần sáu mươi lăm tuổi, tôi thấy ông có 
thái độ lạ lùng, không là con người ông vẫn là lúc trước. Ông đã thay đổi 
không những về tính nết mà cả về cách cư xử và hành động. 
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 Nói cách khác, ông đã trở thành một con người khác lạ trong gia đình. Ông 
càng ngày càng ít nói và cuối cùng gần như không còn nói một câu nào suốt 
ngày, chỉ trả lời vắn tắt “có” hay “không” khi chúng tôi hỏi, và nhiều khi im 
lặng không trả lời khi câu hỏi bắt ông phải nói ra một câu dài. Ðối với mẹ 
tôi, ông càng không nói, chỉ lầm lầm lì lì. 

Ông vốn là một người nóng tính, hay cau có gắt gỏng, hơi một tí là la hét um 
sùm. Bây giờ ông chỉ suốt ngày yên lặng, không để ý tới ai, như thể ông chỉ 
còn sống cho mình ông. Có lẽ vì ông không còn giao tiếp với mẹ tôi nhiều 
nữa nên ít còn cọ xát, ít đụng chạm. Những vụ to tiếng thường xuyên đối với 
mẹ tôi đã mất hẳn, vì ông không còn nói gì với bà nữa, ông chỉ còn là một 
sự hiện diện trong nhà, có cũng như không. 

Ông cũng đã cả đời tỏ ra là một người khó tính, luôn luôn đòi hỏi sự tuyệt 
mỹ, đòi hỏi cái tối đa, cái nhất, không hẳn là chỉ đối với mẹ tôi và chúng tôi 
mà ngay cả đối với chính ông nữa. Ông ít khi bằng lòng liền với những công 
việc chúng tôi làm, ông thường hay phê bình chỉ trích, đôi khi bắt chúng tôi 
sửa hay làm lại. Chúng tôi thấy ở nơi ông một con người khó hợp với, khó 
sống cùng vì thế! 

Nhưng ông lại là một con người nhiều tình cảm, ông sống cả đời vì chúng 
tôi, ông thương chúng tôi hơn cả chính ông, ông làm cái gì cũng vì người 
khác, kể cả những người không ruột thịt máu mủ. Ông lo lắng từng tí cho 
chúng tôi, ngay cả khi chúng tôi đã trường thành và đã có gia đình riêng. 
Ngày ông có các cháu nội, ông dành bao nhiêu thì giờ rảnh chơi với chúng, 
đùa nghịch với chúng như một đứa bé con, ông cũng giỡn, cũng cười, cũng 
chơi như chúng, coi chúng như những đứa bạn nhỏ của mình. Ấy thế mà 
bỗng nhiên ông đã thay đổi hoàn toàn, ông không còn thân thiết với ai trong 
nhà nữa. Dường như ông chỉ còn sống cho bản thân ông, ông chỉ còn nghĩ 
đến ông, không còn ai xung quanh ông là quan trọng nữa. Ngay cả các cháu 
nội, ông cũng không còn bồng bế, nô đùa với chúng, ông đã quên chúng, 
ông không xa lánh nhưng không còn gần gũi như xưa. 

Nhưng cái khác lạ rõ ràng nhất là sự đối xử của ông đối với mẹ tôi. Ngày 
xưa ông thương yêu mẹ tôi biết là chừng nào. Ông sống vì bà, ông cố gắng, 
hy sinh vì bà. Ông đã từng chăm sóc cho bà như chăm sóc cho một người 
tình, lúc nào cũng muốn có bà bên cạnh. Nhưng mối tình nóng hổi ấy đã 
phai nhạt với năm tháng, một phần bởi vì mẹ tôi không hiểu rằng có ông là 
một cái gì quí mà trời cho, bà luôn luôn coi việc có ông như là một sự đương 
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nhiên, bà không gây dựng hay tìm cách nuôi dưỡng cho mối tình tiếp tục 
nẩy nở hay ít ra là không suy tàn. Vì thế mà dần dần giữa hai người không 
còn sự thắm thiết của thuở xưa nữa, không còn sự cảm thông, sự hiểu biết 
nhau, không còn mối tương quan thắm thiết giữa hai người bạn đời, trái lại 
chỉ còn sự cay đắng, sự chống đối, sự bất đồng, và có thể nói gần như là sự 
hận thù. Vì vậy mà mẹ tôi coi sự thể ông đã thôi không giao tiếp với bà nữa 
như là một điều may mắn, bà khỏi bận tâm, khỏi suy nghĩ, và nhất là khỏi 
phải đối phó với những khó khăn mà, bà nói do ông gây ra. 

Sau ngày ông về hưu, ông lại còn lạ lùng hơn nữa. Ông cứ suốt ngày ngồi 
trong phòng đọc sách, viết văn, hay suy tư. Ông hay ngồi hàng giờ với một 
ly rượu và bao thuốc nghĩ ngợi, tôi không hiểu ông nghĩ gì, cái gì làm cho 
ông bận tâm khi mà ông đã về hưởng tuổi già, khi đáng lý ra ông phải được 
hưởng sự thanh thản của tâm hồn? Tôi không dám hỏi ông, mặc dầu những 
lần tôi về thăm nhà cùng đứa con ba tuổi, tôi không thấy ông vui, ông chỉ ra 
ôm đứa cháu, hôn nó một cái rồi lại đi vào trong phòng riêng của ông. Tôi 
có cảm tưởng ông sống trong một thế giới cô lập của riêng ông, ông không 
còn màng tới những gì xẩy ra bên ngoài căn phòng đó, ông đã bị lôi cuốn 
vào một thế giới của ảo tưởng, của tiềm năng, ông sống với những mơ ước 
mà ông đã không thực hiện được trong cuộc đời mình. 

Thế rồi một hôm, khi không ai để ý đến ông, ông đã ra đi, ông đã biến mất 
để cho đến khi đứa cháu nội vào gọi ông ra ăn cơm chiều thì cả nhà mới hay 
ông không còn ở đó nữa, ông đã đi rồi. Tôi vào trong phòng ông lục lọi xem 
ông có mang thứ gì theo hay không, thấy ông chỉ đi người không, ông đã 
mặc bộ đồ khi ông còn đi làm. Trên bàn có tờ giấy nhỏ xíu, trên đó ông viết: 
“Tôi đi rồi tôi sẽ về, không có gì phải lo lắng cả. Ðừng đi tìm tôi vô ích. ” 

Và đúng như lời ông dặn dò, chúng tôi không đi tìm ông. Mẹ tôi chẳng tỏ vẻ 
lo lắng gì cả. Bà nói:  

-Ðể cho bố chúng mày đi chơi cho sướng cái thân. Ở với tao ông thấy khổ, 
tao cho ông ấy đi ở với gái trẻ, đi chán ông ấy sẽ về! 

Cái sai lầm ở mẹ tôi là ở chỗ ấy. Bà nói cứ để cho bố tôi đi, nhưng rồi ở nhà 
ai lo công việc trong nhà? Mặc dù bố tôi có vẻ bất thường nhưng ông vẫn là 
người quyết định mọi việc, ông vẫn lo giải quyết những vấn đề khó khăn 
như vấn đề tiền bạc, vấn đề sửa sang nhà cửa, và nhất là khi phải đối phó với 
người ngoài. Nay ông đi rồi thì mẹ tôi đâu có biết phải làm những công việc 
ấy? Tôi sẽ phải đứng ra thế ông, nhưng nay tôi đã có gia đình riêng, tôi lo 
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thân tôi chưa xong, nhiều khi còn phải hỏi ý kiến bố tôi thì làm sao bây giờ?  
Vả lại có ông ở nhà thì mẹ tôi còn lo dọn dẹp nhà cửa, đi chợ đi búa về làm 
cơm cho ông ăn. Nay ông đi vắng, mẹ tôi vốn dĩ lười, cứ để nhà bừa bộn, 
không lau chùi nên nhà bếp nhà tắm bẩn như hủi. Trong phòng ngủ quần áo 
mặc rồi mẹ tôi chất đống, chẳng buồn treo lên mà cũng chẳng đem đi giặt. 
Phòng khách phòng ăn ôi đủ thứ la liệt, sách báo, kẹo bánh, đồ dùng xài 
xong vẫn vứt đó, chén trà, cốc nước uống xong không buồn dọn, có khi để 
đó vài ba ngày, một tuần. Ðồ đi mua về vứt ngay cửa ra vào có khi cả mấy 
tuần không đem cất. Mỗi khi về nhà thăm mẹ tôi, hai vợ chồng tôi phải dọn 
dẹp cho bớt ghê mắt, riêng tôi chỉ sợ bố tôi về bất tử thì lại có chuyện. 

Mẹ tôi hay cãi lại ông làm ông nổi giận đập phá đùng đùng. Bà có tật hay 
dựng đứng câu chuyện lên rồi đổ lên đầu bố tôi, làm cho bố tôi phát điên lên 
thì mới thôi. Hơn nữa, mẹ tôi là dân Hà Ðông, bà có cách nói xéo, làm 
người nghe rất khó chịu. Bố tôi ghét cái tính xấu đó của bà nhưng chẳng làm 
được gì. Bố tôi nói càng về già mẹ tôi càng có nhiều hành động làm cho bố 
tôi bực bội. Tối đến bà thức có khi đến hai giờ sáng chỉ để ngồi xem báo hay 
xem truyền hình. Bố tôi dục đi ngủ bà cứ lờ đi. Sáng ra bà không dậy nổi, bố 
tôi chuẩn bị bữa ăn sáng xong, bà cũng chưa chịu dậy, đến khi bố tôi ăn 
xong bà mới ra ngồi ăn. Cơm tối cũng vậy, mẹ tôi đi làm tan sở không về 
liền, bố tôi chờ không được dành dọn cơm lên ngồi ăn, ăn nửa chừng thì bà 
về. Bố tôi ăn xong đi nơi khác, mẹ tôi ngồi ăn, cả tiếng đồng hồ sau vẫn 
chưa xong, bà cứ ngồi một mình chậm rãi ăn, lúc nào muốn thôi thì thôi. 

Nay bố tôi đi rồi thì mẹ tôi chẳng còn đối tượng để mà chống đối nữa, bà 
dành toàn thì giờ đọc báo hay coi truyền hình. Bà có thể ngồi đọc báo hoặc 
coi truyền hình hai ba tiếng đồng hồ, quên ăn quên ngủ. Tin tức gì bà cũng 
thuộc nằm lòng. Bà cứ kể đi kể lại những gì bà học được, nhiều khi người 
nghe phải nhắc là bà đã nói hai ba lần rồi thì bà mới thôi kể. Bà cũng có thể 
ôm điện thoại nói chuyện với bạn bè hết giờ này sang giờ khác. Còn nói đến 
việc đi mua bán thì có khi mẹ tôi đi không còn biết giờ về. Bà đi đến đâu 
cũng xem hết thứ này đến thứ kia nhưng không mua, bà chỉ thích xem để mà 
xem, để mà biết. Cái gì bán ở đâu bà đều biết, nói đến cái gì bà cũng hay. 

Có một điều là mẹ tôi hay nói nhưng không bao giờ làm. Bà muốn cái gì thì 
cứ nói lên cho bố tôi nghe, rồi nếu ông không làm thì bà than, bà trách. Bà 
nói bảo làm không làm để bây giờ như thế này, như thế kia. Mà khi bà 
không bằng lòng một chuyện gì thì bà cứ nói tới nói lui, có khi cả hai ba 
năm sau bà vẫn còn lôi chuyện cũ ra mà nói. Bố tôi đến khổ vì bà, nhưng 
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ông cho đó là vì bà già, bà thay đổi tính nết, bà khó chịu cũng như tất cả 
những người đàn bà khác khi về già. Khi bố tôi góp ý với bà thì bà nói với 
bố tôi: 

-Không vừa ý thì đi tìm gái mười tám cho nó hầu hạ, để cho tôi yên thân. 

Tôi không hiểu trong đầu bà nghĩ gì mà lại nói thế, nhưng tôi biết bà cũng 
không sung sướng gì. Câu nói đó thể hiện một sự bất mãn cùng cực. Có một 
điều tôi thấy lạ là thay vì đạp đổ, tại sao bà không chịu có một thái độ xây 
dựng? Tâm lý người đàn bà vào cái tuổi trên năm mươi hẳn là rất phức tạp, 
tôi không hiểu được những biến chuyển sinh tâm lý xẩy ra nơi họ. Tôi nghe 
nói là chính những người đàn bà đó cũng không hay biết rằng họ đã thay 
đổi, họ đã khác xưa, và vì thế họ khăng khăng cho rằng họ vẫn thế, lỗi là do 
những người khác chứ không phải tại họ.  

Tôi nghĩ bố tôi đã chán cái cảnh cơm không ngọt canh không bùi, ông đã 
không chịu nổi cái ương ngạnh của mẹ tôi, ông muốn sống những ngày còn 
lại trong yên bình, và vì thế ông đã rút lui vào cái thế giới của riêng ông, vào 
giữa bốn bức tường của căn phòng làm việc mà xưa kia ông không thích 
vào. Nhưng như thế cũng không mang lại cho ông niềm sung sướng, vì ai 
sướng khi chỉ sống trong môi trường chết, môi trường im lìm, không tiếng 
nói, tiếng cười? Ai có thể ngày đêm chìm đắm trong sự u mê, sự day dứt của 
nội tâm? Tôi biết ông đang bị giằng co giữa bổn phận và hạnh phúc cá nhân. 
Ông đã không chịu ly dị vì còn con cái, còn các cháu của ông mà ông 
thương yêu vô ngần. Mẹ tôi đã bao lần nói thẳng vào mặt ông: 

-Sao ông không ly dị tôi quách đi cho rồi? Ðể mà còn đi tìm gái tơ mà 
hưởng đời chứ? Ông còn tiếc cái gì nữa? 

Tôi không biết bà có thực sự muốn thế không, nhưng tôi thấy bố tôi chỉ cắn 
răng lại để khỏi nói câu gì, vì tôi biết nếu đổ thêm dầu vào lửa tất nó sẽ bùng 
lên và không còn cứu chữa được nữa. 

Ngày bố tôi ra đi, chúng tôi tưởng ông đi đâu chơi một hai ngày. Nhưng cả 
tháng trôi qua chúng tôi không thấy về, tôi cũng hơi lo lắng. Tôi gọi điện 
thoại đến các bác, các chú, bạn bè của ông thì không ai biết ông đi đâu, ông 
không hề thổ lộ kế hoạch của ông cho ai hết. Họ cũng ngạc nhiên về hành 
động này và không ngờ bố tôi lại có thể làm cái chuyện bất thường như thế. 
Nhưng tôi thì không ngạc nhiên chút nào. Ngày ông còn trẻ ông đã làm 
nhiều chuyện ngông cuồng. Ðang đi làm yên bình ở sở này, ông vì bất bình 
một chuyện gì, ông xin nghỉ và sang làm một sở khác. Trong cuộc đời 
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ông, ông đã thay đổi việc làm như chong chóng, ông đã không làm một công 
việc gì quá năm năm. Ông tuyên bố làm lâu một nơi chán, ông thấy cần thiết 
phải thay đổi. May mà ông là người có chí, ông luôn luôn trau dồi kiến thức, 
và ông có khả năng trí tuệ phi thường, không có một công việc gì mà ông 
không làm cho bằng được. Cuộc đời ông đã có những lúc khổ cùng cực, ông 
đã phải làm những công việc nặng nhọc hay thật tầm thường để tạm sống. 
Ông có tinh thần đấu tranh phi thường, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào ông cũng 
cố vươn lên để thoát khỏi sự cơ cực. Ông rất tự hào về những thành quả ông 
gặt hái được trong cuộc đời. Tất nhiên tôi rất hãnh diện về con người phấn 
đấu của ông, tôi rất muốn giống ông và ông đã là gương sáng dẫn đường cho 
tôi đi. Chính vì tôi nhìn vào ông, noi gương ông, mà cũng đã thành công 
nhanh chóng và tiến lên trong sự nghiệp của mình. 

Và như thế bố tôi đi đâu, không ai biết, cho đến một hôm chúng tôi nhận 
được một tấm thiệp ông gởi về đề tên Bé Mai, đứa con gái đầu lòng của em 
tôi, sanh ra khi ông không có nhà. Tấm thiệp mang những dòng chữ nắn nót 
của ông như sau: 

Cháu Mai thương yêu của Ông Nội, 

Ông rất tiếc khi cháu ra đời ông không có mặt để bồng cháu ngay từ khi mới 
lọt lòng mẹ. Vì hoàn cảnh đặc biệt ông không thể về ngay thăm cháu, nhưng 
khi nào ông về thì ông hứa sẽ không quên có quà cho Bé Mai của ông. 

Ông hôn cháu và yêu cháu vô cùng. 

Nhìn con dấu bưu điện chúng tôi ngạc nhiên thấy rằng ông đã gởi nó từ một 
tiểu bang xa xôi cách chúng tôi cả mấy ngàn dặm. Thì ra ông đã quyết định 
ra đi thật xa, đi như thể đi trốn cái nơi đã làm cho ông buồn khổ, đi để mà 
quên lãng, đi để không còn gì gắn bó với một dĩ vãng đau thương. 

Thành phố ông đang ở cũng là một thành phố lớn, nơi đó cũng có nhiều 
người Việt sinh sống. Tôi chưa bao giờ đặt chân đến nơi đấy nhưng tôi nghe 
nói nơi đó sinh hoạt của cộng đồng cũng cao, cũng có nhiều người làm ăn 
buôn bán nhộn nhịp, và nhiều khu cũng sầm uất không khác gì nơi tôi đang 
ở. 

Trong khi chúng tôi rất xúc động khi nhận thiệp ông gởi về thì mẹ tôi vẫn 
dửng dưng như không. Bà cũng chẳng buồn cầm đến lá thơ mà cũng chẳng 
hỏi xem bố tôi đã viết những gì trong ấy. Tôi lấy làm lạ sao mà mẹ tôi lại có 
thể dứt tình với bố tôi như vậy. Tôi muốn tìm hiểu xem bố tôi đi xa như thế 
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để sống với ai, không phải vì tôi tò mò hay muốn tìm cách kết tội ông, mà là 
vì tôi thương ông. Tôi thương bố tôi vì tôi biết chẳng đặng đừng bố tôi mới 
phải ra đi như thế, tôi biết rằng xa các con cháu ông nhớ lắm và cũng khổ sở 
không ít. Và tôi định tâm một ngày nào gần đây tôi sẽ xin nghỉ một tuần lễ 
để đi tìm ông. 

Tôi chưa kịp đi thì bố tôi về. Ông về vào lúc đêm tối khi mẹ tôi đã đi ngủ, 
ông lẳng lặng mở cửa vào nhà, rồi vào phòng ông nghỉ. Sáng hôm sau khi 
mà mẹ tôi còn ngủ thì ông đã thức dậy pha trà uống và ngồi đọc báo ở ngoài 
phòng khách. Nghe tiếng động mẹ tôi tỉnh dậy và thấy ông, bà rất ngạc 
nhiên. Ông đi như vậy là gần ba tháng trời, ra đi ông không nói cho ai hay 
mà về cũng chẳng báo trước. Mẹ tôi nói: 

-Tôi tưởng ông đi luôn rồi chứ! Sao lại còn về? Tôi tưởng ông đi cho sướng 
cái thân thì còn về nhà làm gì cho khổ thêm cả tôi nữa? 

Bố tôi cứ im lặng chẳng nói câu gì. Mẹ tôi nói thêm: 

-Nó bòn hết của rồi nó đuổi ông đi chứ gì. Bây giờ lại về lấy thêm tiền mang 
đi nuôi nó chứ gì? 

Cáu quá bố tôi nói lại: 

-Bà xem tôi có lấy đồng xu nào mang đi không nào? Bà đừng có ăn nói hồ 
đồ. Ðừng có làm cho tôi điên tiết lên. Khôn hồn thì để cho tôi yên! 

Mẹ tôi vừa đi xuống bếp vừa nói: 

-Ông không có tiền thì nó ăn bả gì mà nó nuôi ông? 

Thế là bố tôi đập bàn một cái rầm, rồi nói: 

-Ðã bảo câm cha nó cái miệng lại mà không chịu câm. 

Bố tôi đi vào phòng của ông đóng sầm cửa lại. Thế là ông lại trở về với cái 
thế giới của ông, trong cái thế giới đó không có người vợ oái oăm, khó chịu 
mà ông nay ghét thậm tệ. 

Chiều Thứ Bẩy nghe tin bố tôi về, hai anh em tôi mừng rỡ, định tổ chức đi 
ăn cơm chiều cho cả gia đình. Em tôi bế bé Mai về ra mắt ông nội, ông 
mừng hết sức, ông ẵm bé, ông hôn, ông không chịu rời đứa cháu cưng của 
ông. Ông về ông đã mua cho cháu ông một tấm lắc đeo tay bằng vàng tây, 
ông lấy ra đeo cho cháu rồi bắt chụp cho ông cả chục tấm ảnh ông bồng bé 
Mai của ông. Thấy ông vui sướng, chúng tôi mừng quá chừng, mẹ tôi tức tối 
nói: 
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-Sao ông không đẻ một bé Mai của ông mà ôm mà thương yêu? Lấy một con 
vợ mười tám tuổi, nó đẻ cho chứ có khó gì? 

Thế là bố tôi giận, không đi ăn cơm chiều nữa, ông nói ông “không đi ăn với 
con mẹ khó chịu đó.” Ông bảo mẹ tôi là Việt Cộng, chuyên môn phá hoại, 
cứ đến lúc cả gia đình vui vẻ thì bà phải làm một cái gì để phá, để chọc giận 
bố tôi, làm cả nhà hết vui vẻ. Mẹ tôi chẳng cần có bố tôi đi, bà nói tỉnh bơ: 

-Bố mày dỗi, để cho ông ấy ở nhà. Mình đi mình cứ đi! 

Chúng tôi đành đi mua đồ ăn về nhà, bố tôi không còn hứng, ông ăn hai ba 
miếng rồi bồng bé Mai vào trong phòng ngồi ôm cháu. Mẹ tôi ngồi ăn vui vẻ 
như không có chuyện gì, trong khi chúng tôi thì rầu thối ruột. 

Những ngày ông ở nhà, chiều nào ông cũng đến thăm các cháu nội, nhất là 
cháu bé gái bé bỏng của ông. Nhưng vì ở nhà không được vui, hai tuần sau 
ông lại ra đi, ông đi mà không nói trước với ai, tự dưng ông biến mất, không 
để lại một vết tích gì. 

Thế rồi mỗi tháng ông biên thơ về cho các cháu, ông hỏi thăm, nói chuyện 
này nọ, và thơ nào ông cũng nói ông nhớ chúng nó, nhất là bé Mai của ông. 
Ông muốn chúng tôi gởi hình các cháu cho ông và ông cho một hộp thơ để 
chúng tôi gởi tới đó. 

Sáu tháng trôi qua, không thấy ông về thăm nhà, chúng tôi sốt ruột, tôi bèn 
xin nghỉ một tuần đi tìm ông. Tôi nghĩ tôi biết thành phố nơi ông ở, tôi chỉ 
cần đi hỏi thăm thì sẽ tìm được ra ông, nhưng tôi đã lầm. Năm ngày trời tôi 
đi khắp các khu phố có người Việt làm ăn buôn bán hỏi thăm, không ai biết 
và không ai nhận ra người trong tấm hình của bố tôi mà tôi đưa cho xem. 
Ban ngày tôi đi mỏi cả chân, chiều tối về khách sạn, tôi điện thoại cho 
những người quen biết ông hiện đang ở vùng này để xem bố tôi có liên lạc 
với ai không, thì cũng không ai biết tin gì vì ông không hề tiếp xúc với họ. 
Thật là một chuyện lạ lùng, như thể ông muốn giấu hết tất cả mọi người về 
sự hiện diện của ông ở nơi đây. 

Ðến tối hôm Thứ Sáu, khi tôi đã thất vọng tưởng phải bay về tay không, thì 
bố tôi gọi điện thoại đến khách sạn hỏi tôi. Ông nói ông được biết tôi đi tìm 
ông nên ông muốn gặp tôi nói chuyện. Ông hẹn sáng Thứ Bẩy hai bố con đi 
ăn sáng gặp nhau, vì chiều tôi đã lên máy bay trở về. Ông cho nơi hẹn và giờ 
hẹn rồi thôi không nói gì hơn nữa. 

Ðêm hôm ấy tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi không hiểu tại sao ông biết 
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tôi đến đây đi tìm ông mà ông gọi? Tại sao ông lại chọn nơi này mà đến ở? 
Ông sống với ai nơi đây?Thật là những điều bí hiểm. 

Sáng hôm sau tôi đến nơi hẹn sớm cả nửa tiếng đồng hồ vì tôi muốn xem 
ông tới bằng cách nào và với ai. Ðúng giờ hẹn tôi thấy một chiếc xe hơi loại 
sang đậu lại cách vài trăm thước và tôi thấy ông bước xuống. Ông mặc một 
bộ đồ mà tôi chưa thấy bao giờ, trông rất lịch sự, ông bước rất khoan thai, vẻ 
mặt tươi tỉnh, không ủ rũ như khi ở nhà. Cái gì làm ông thay đổi như vậy, tôi 
tự hỏi. Tôi thấy ông đẩy cánh cửa tiệm ăn, nhìn một vòng, thấy tôi, ông cười 
và tiến tới. Ông nói: 

-Làm gì mà con phải đi tìm bố vậy? Thư thả rồi bố về chứ gì? 

-Con muốn sang đây thăm bố và xem bố sống làm sao. Ở nhà chúng con hơi 
lo. 

-Sao phải lo? Bố sống ở đâu chẳng được? Thôi con đã đến đây thì để bố kể 
hết chuyện cho con nghe. Con lớn rồi chẳng có gì mà phải giấu con nữa. 

Người hầu bàn đến, chúng tôi gọi phở và cà phê đen. Bố tôi hỏi chuyện ở 
nhà ra sao, tôi nói mọi chuyện vẫn bình thường, các cháu nhớ ông lắm, 
chúng cứ hỏi ông đâu. Nghe nói vậy vẻ mặt bố tôi hơi thay đổi, phảng phất 
một nỗi buồn, tôi biết ông cũng nhớ các cháu ông lắm. 

Phở mang ra, chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi hỏi: 

-Bố ở đây với ai? Ăn uống làm sao? 

Ông ngừng ăn, tay vẫn còn cầm hai chiếc đũa, nhìn tôi như muốn xem tôi có 
ẩn ý gì không. Ông ăn thêm vài ba gắp rồi đẩy bát phở sang một bên, cho 
đường vào cà phê uống. Ông nói: 

-Bố ở với một người bạn quen từ lâu lắm rồi, con không biết bà ấy. Bố quen 
từ trước khi lấy mẹ con. 

-Bố tìm bà ấy hả bố? 

-Không, tình cờ bố gặp lại. Ðã gần bốn mươi năm trôi qua. Bố không nhận 
ra bà ta nhưng bà nhận ra bố. Thật là một chuyện lạ lùng! 

-Bố gặp hồi nào? 

-Cách đây năm năm, ở Paris, tại nhà một người bạn chung của hai người. 

-Sau đó bố vẫn tiếp tục liên lạc? 

-Thỉnh thoảng, bố nói chuyện điện thoại thôi. Lúc sau này bố buồn thì tâm 
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sự nhiều hơn. Bà ấy góa chồng đã hơn mười năm nay rồi, có một đứa con 
gái nay cũng bằng tuổi con. Bà làm ăn buôn bán nên khá giả, nhà cửa rộng 
mà không có ai ở, chỉ có hai mẹ con nên mời bố sang chơi. 

-Thế rồi bố ở luôn? 

-Không, bố đâu có tính ở luôn? Ở nhà lúc nào tinh thần cũng căng thẳng, 
làm sao bố chịu mãi cho được. Bố bị suy nhược thần kinh vì thế. Ở đây thoải 
mái, bố thấy dễ thở, bố bớt u sầu, không còn buồn bực. Bố ở tạm một thời 
gian cho khỏe lại... 

-Con thấy bố có khá hơn ở nhà, bố bình thường hơn trước, con mừng lắm. 
Nhưng ở như thế mãi sao tiện? 

-Người ta mời bố, chứ bố có xin đâu? Nhà cửa rộng thênh thang để không, 
không ai chăm nom, bố làm quản gia, người ta còn mừng. Nói thế chứ bà ta 
thương bố, thấy bố buồn khổ, muốn giúp. Bố không thấy có gì phiền hà... 

-Cơm nước thì sao hả bố? 

-Ở chung nhà thì ăn chung chứ có gì đâu? Bố ăn đâu có bao nhiêu? 

-Bố có góp tiền hàng tháng không? 

-Bà ấy đâu chịu lấy? Bà nói, bố đến ở là vui cửa vui nhà, bố không phải lo 
lắng gì cả. Tiền mà làm gì hả con? 

-Thế còn tiền máy bay đi về? 

-Con Thủy nó mua cho bố. Quần áo bố mặc cũng vậy, nó thương bố lắm! 
Mỗi lần bố về nhà, cả hai mẹ con cứ thấp thỏm, chỉ sợ bố không qua nữa! 

-Vì vậy mà lâu quá bố không về nhà? 

-Có lẽ vậy. Không có vé máy bay thì làm sao về? Mà về đến nhà là lại có 
chuyện, bố không muốn về nữa! Mẹ con đâu còn thương bố nữa? 

-Bà ấy thương bố nhiều lắm phải không? 

-Không biết, nhưng ở đây không bao giờ có một vấn đề gì để buồn phiền! 

-Bố thích ở đây hơn? 

-Không hẳn là thế! Hoàn cảnh bó buộc. Bố đâu còn cách lựa chọn nào khác? 
Xa con và các cháu, bố nhớ lắm chứ! 

-Con biết! Thôi con nghĩ thế này cũng được. Bố cần có cuộc sống riêng của 
bố, con không dám nói gì. 
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-Con về cứ coi như không tìm ra bố. Chớ có nói gì với ai. Cái này là bí mật 
giữa hai bố con mình. 

-Thưa bố vâng! 

Chưa bao giờ bố tôi lại tâm sự với tôi như thế! Tôi nghĩ ông cảm thấy thoải 
mái hơn sau khi cho tôi biết những gì ẩn náu trong lòng ông từ nhiều năm 
nay. Sau khi ông đã chia sẻ nỗi lòng của ông với tôi, ông không còn phải 
chịu cái gánh nặng ấy một mình. Tôi thấy hình như ông thở ra khoan khoái, 
và ông ra về vui vẻ. Ông ôm vai tôi, chúng tôi ra cửa, ông leo lên chiếc xe 
vẫn chờ từ nãy giờ nơi đó, tôi về khách sạn để chuẩn bị ra phi trường... 

Những lần sau ông về, ông ở nhà hai vợ chồng tôi, ông vui chơi với các cháu 
nội, nhưng về được một tuần, ông lại sốt ruột đòi ra đi. Tôi hiểu ông nên 
không dám nói gì. Chỉ có các cháu nhỏ, chúng cứ nhao nhao, “Ông nội đừng 
đi! Ông nội đừng đi!” làm ông chảy nước mắt mỗi khi ra đi. 

Tôi cũng một năm hai lần lấy cớ đi họp, sang thăm ông vài ba ngày. Chúng 
tôi chỉ gặp nhau ở nơi công cộng, ông không bao giờ cho tôi biết nơi ông ở, 
càng không cho tôi biết người đàn bà bí mật mà ông ở nhờ. 

Cứ như thế được mười năm trời. Rồi một hôm ông về, ông ốm nặng đòi tôi 
đưa vào nhà thương. Mới vào hôm trước hôm sau thì ông qua đời. Những 
lần tôi vào với ông vào những giờ chót ông sắp ra đi, tôi thấy hai người đàn 
bà, một người lớn tuổi như mẹ tôi, ăn mặc sang trọng, ngồi nơi chiếc cửa sổ 
cách phòng bố tôi nằm chừng mươi thước. Trông họ nghiêm trang và có vẻ 
buồn rầu lắm. Tôi biết ngay đó là Thủy và mẹ chị, người đã nuôi dưỡng 
chăm sóc bố tôi hơn mười năm qua. 

Những ngày xác bố tôi quàn ở chùa, tôi thấy suốt ngày bóng dáng hai người 
đàn bà ấy lảng vảng ở sân chùa, người mẹ cầm chiếc khăn tay lau mắt. Tôi 
lấy làm xót xa cho bà, vì bố tôi chết, mẹ tôi không buồn, không khóc mà bà 
thì đau đớn sụt sùi. Và bà lại không được khóc công khai! Thật là một sự bất 
công, nhưng làm sao được? Ðịnh mệnh đã an bài như thế! Ngày xưa bố tôi 
đã bỏ người con gái ấy để lấy mẹ tôi. Thế mà một đời, người ấy vẫn thương 
vẫn muốn làm sao cho bố tôi bớt khổ. Công lao ấy tôi ghi trong lòng mãi 
mãi. 
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Phòng Mạch: Châm Cứu & Thuốc Bắc 
Bùi Hoài Albert, OMD.  Nhận: Bảo Hiểm 

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

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

Kevin Khương Nguyễn, MD  
Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 

Có nhận một số chương trình trợ cấp y tế. 
Hành nghề nhiều năm trong vùng với hai phòng khám. 

29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
Sun City, CA 92586                                                   Temecula, CA 92592 

951-672-4900 951-302-6900

Nhận giữ trẻ 
Ai có nhu cầu xin liên hệ Cô 
Hương Nhi: Cell 951-305-1798 
email: ginanhi@yahoo.com 
Địa chỉ: 26840 Maple Glen St, 
Murrieta CA 92563 

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 

 
Nếu bạn muốn tìm hiểu ơn gọi dòng Truyền Giáo 
Ngôi Lời, Xin liên lạc  
Cha Mai Thành Trung: 714-797-9072 
Email: trungmaisvd@aol.com 
Website: www.svdvocations.org 

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 

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 

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 951-473-0325  

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: 951-973-1566

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
Redhawk Family Dentistry 

44274 George Cushman Court, Temecula,  
CA 92592. Suite 205 

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

Nhà single house cho mướn: 1 tầng, 3 phòng 
ngủ, 2 phòng tắm. Địa chỉ: 1474 Lechuga way, San 

Jacinto, CA. Xin gọi: Simon 858-206-5795

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


