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CN VII QUANH NĂM B 
TIN MỪNG 

Mc 2, 1-12 

"Con Người có quyền tha tội dưới đất". 

Sau ít ngày, Chúa Giêsu lại trở về 
Capharnaum. Nghe tin Người đang ở trong 
nhà, nhiều người tuôn tới đông đảo, đến nỗi 
ngoài cửa cũng không còn chỗ đứng, và 
Người giảng dạy họ. Người ta mang đến cho 
Người một kẻ bất toại do bốn người khiêng. 
Vì dân chúng quá đông, không thể khiêng 
đến gần Người được, nên họ dỡ mái nhà 
trên chỗ Người ngồi một lỗ to, rồi thòng 
chiếc chõng với người bất toại xuống. Thấy 
lòng tin của họ, Chúa Giêsu nói với người 
bất toại rằng: "Hỡi con, tội lỗi con được 
tha". Lúc ấy, có một ít luật sĩ ngồi đó, họ 
thầm nghĩ rằng: "Sao ông này lại nói thế? 
Ông nói phạm thượng. Ai có quyền tha tội, 
nếu không phải là một mình Thiên Chúa". 
Chúa Giêsu biết tâm trí họ nghĩ như vậy, 
liền nói với họ: "Tại sao lòng các ông nghĩ 
như thế? Nói với người bất toại này: 'Tội lỗi 
con được tha' hay nói: 'Hãy chỗi dậy vác 
chõng mà đi', đằng nào dễ hơn? Nhưng (nói 
thế là) để các ông biết Con Người có quyền 
tha tội dưới đất". Người nói với kẻ bất toại: 
"Ta truyền cho con hãy chỗi dậy, vác chõng 
mà về nhà". Lập tức người ấy đứng dậy, vác 
chõng ra đi trước mặt mọi người, khiến ai 
nấy sửng sốt và ngợi khen Thiên Chúa rằng: 
"Chúng tôi chưa từng thấy như thế bao giờ". 
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CHIA SẺ TIN MỪNG 
Bốn người khiêng 

John Donne đã nói: “Không ai là một hòn đảo”. Tất cả chúng ta cần giúp 
đỡ lẫn nhau. Chúng ta cần tương trợ nhau để sống, không những về thể lý, 
vật chất, mà còn về tình cảm và tinh thần nữa. 

Mục sư Martin Luther King khi tranh đấu cho nhân quyền và sự bình đẳng 
của mọi người, nhất là những người da mầu trên đất Hoa Kỳ, ngài đã kêu 
gọi chính những người da mầu hãy sống chung hợp tác chặt chẽ lại với 
nhau “Chúng ta đã học vất vả để bay trên không như loài chim và bơi lội 
dưới biển như loài cá. Chỉ có một điều đơn giản chúng ta đã không học đó 
là sống với nhau”. 

Trong câu chuyện của bài Phúc âm hôm nay, bốn anh bạn khiêng một bệnh 
nhân bị liệt đến với Chúa Giêsu. Họ đã có sáng kiến rất độc đáo bằng cách 
dỡ mái nhà, thả anh liệt xuống ngay căn phòng nơi Chúa Giêsu đang giảng 
dạy. Đây là một bài học sáng giá và cao quý của tinh thần bác ái và lòng 
tương trợ lẫn nhau. 

Theo nhà chú giải thánh kinh William Barclay diễn tả, mái nhà của người 
Do Thái sống ở vùng Palestine được xây cất như sau. Mái nhà gồm những 
cây xà ngang bằng phẳng đặt từ bờ tường này sang tường bên kia. Mỗi xà 
ngang cách nhau khoảng một mét. Khoảng giữa hai cây xà được đổ đất sét 
trộn lẫn với những nhánh cây. Ở lớp trên cùng lại được tráng thêm một lớp 
đất sét nữa. Do đó, mái nhà rất bằng phẳng. Thường có cỏ mọc xanh tươi, và 
người ta dùng chỗ này để nghỉ ngơi, rất yên tĩnh. Bình thường nó có một cầu 
thang ở phía ngoài để lên xuống. 

Cách dễ nhất cho bốn anh bạn thả người bất toại xuống là họ đục khoét đất 
sét ở vào giữa hai cây xà. Làm như vậy tránh được sự hư hại cho chủ nhà, 
sau này dễ sửa chữa lại. Nhìn thấy thiện chí và đức tin của bốn anh bạn này: 
“Thấy lòng tin của họ”, Chúa Giêsu đã chữa lành người liệt, cả phần hồn lẫn 
thể xác. Đức tin làm cho khỏi bệnh ở đây chính là đức tin và sáng kiến của 
bốn anh bạn. 

Chúa Giêsu chữa người liệt bằng cách nói: “Hỡi con, tội lỗi của con đã được 
tha”. Theo quan niệm của người Do Thái, đau khổ, bệnh tật là hậu quả của 
tội lỗi. Đây là hình phạt của Thiên Chúa giáng xuống trên tội nhân. Vì thế, 
tha tội là điều kiện để được chữa lành. Theo Paul Tournler cho biết, ngày 
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nay nhiều bộ lạc của những sắc tộc thiểu số vẫn còn suy nghĩ như vậy. Ông 
nói rằng theo báo cáo của những vị truyền giáo, đối với nhiều dân thiểu số, 
bệnh tật là sự ô uế. Người bị bệnh sẽ bị người khác xa tránh để khỏi bị lây 
nhiễm. Có nhiều người Kitô hữu, khi bị bệnh, họ không dám lên rước lễ, vì 
họ tự coi mình đã bị khinh bỉ bởi Thiên Chúa, không dám hiệp thông với 
cộng đoàn! 

Sách Giáo lý Công giáo số 1108 diễn tả sự tương trợ và hiệp thông của các 
Kitô hữu như sau: “Trong mỗi hành động phụng vụ Chúa Thánh Thần được 
sai đến để mang chúng ta vào sự hiệp thông với Chúa Kitô và để tác tạo nên 
thân thể của Ngài. Chúa Thánh Thần như nhựa sống của cây nho của Chúa 
Cha, sinh hoa kết quả nơi các ngành nho… Giáo Hội là bí tích vĩ đại của 
mối hiệp thông thần linh quy tụ các con cái của Thiên Chúa đang bị tản mác. 
Hoa trái của Chúa Thánh Thần trong phụng vụ là sự hiệp thông với Chúa Ba 
Ngôi, gắn liền với sự hiệp thông huynh đệ giữa chúng ta với nhau”. 

Quả vậy, nhờ những lời cầu nguyện, cùng những giọt nước mắt hy sinh đau 
khổ của người mẹ, bà thánh Monica mà thánh Augustinô đã được ơn trở lại. 
Bà thánh Monica đã cầu nguyện đêm ngày liên lỉ, cộng với các việc làm 
thánh thiện suốt cuộc đời của bà cho đứa con trai đang đi sai lạc trong đường 
tội lỗi. Sau cùng Augustinô đã trở lại và chịu phép rửa tội trước khi bà chết 
chỉ một năm. Tất cả những âu lo và đau khổ kéo dài suốt đời của một người 
mẹ đầy tình thương mến dành cho con đã trở nên nguồn vui lớn lao không 
sao tả xiết. Sau khi chứng kiến con mình chịu phép rửa tội tại Ý, trên đường 
trở về quê nhà ở Numidia Phi Châu, bà Monica tâm sự với con: 

“Con yêu dấu, mẹ không còn điều gì phải lo lắng trên cuộc đời này nữa. Mẹ 
không biết sẽ phải làm gì và tại sao mẹ có mặt trên cuộc đời này. Nhưng chỉ 
có một lý do mẹ xin được trì hoãn, được sống thêm một thời gian nữa trên 
trần gian này là để được nhìn thấy con trở thành một người Kitô hữu Công 
giáo trước khi mẹ chết. Đây là ơn lành vô cùng lớn lao mà Thiên Chúa đã 
ban cho mẹ. Được chứng kiến con từ bỏ thú vui trần thế mà trở nên tôi tớ 
của Ngài. Bây giờ mẹ còn muốn ở đời này để làm gì nữa bây giờ?” 

Nếu không có những lời cầu nguyện và hy sinh của bà Monica, liệu thánh 
Augustinô có được ơn trở lại và làm thánh không? Nếu không có sự giúp đỡ 
của bốn anh bạn và có lẽ của nhiều người khác nữa, liệu người bị bại liệt có 
cơ hội gặp Chúa Giêsu, được tha tội và chữa lành không? Thế nhưng, trong 
cuộc sống chúng ta vẫn thường ngoảnh mặt làm ngơ trước những nhu cầu 
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cần giúp đỡ của những người khác bằng từ ngữ: “Đó không phải là việc của 
tôi!” 

Người lính thủy quân lục chiến Mỹ đã chiến đấu ở Việt Nam đang trên 
đường trở về nhà. Khi đáp xuống phi trường ở San Francisco, anh gọi điện 
thoại về nhà báo cho cha mẹ hay: “Ba mẹ ơi! Con đang trên đường về nhà! 
Nhưng con muốn ba mẹ giúp con một điều. Con có một người bạn cùng đi 
với con”. “Được rồi! Ba mẹ cũng muốn được gặp bạn con”. Người cha trả 
lời. “Nhưng con có một điều cần được hỏi ý kiến ba mẹ trước đã. Anh bạn 
của con bị thương rất nặng trong chiến trận. Anh ta đạp phải mìn, mất một 
cánh tay và một chân. Anh ta không có chỗ nào để ở cả. Không gia đình, 
không bạn bè! Và con muốn anh ta về ở chung với gia đình chúng ta được 
không ba mẹ “? Người cha tỏ ý bất bình: “Nè con, rất tiếc là ba mẹ phải 
nghe đến điều đó! Có lẽ chúng ta sẽ giúp anh ta bằng cách tìm một chỗ nào 
đó để anh ở!” Người con cố gắng nài nỉ: “Không được! Ba mẹ à! Con muốn 
anh ta sống chung với gia đình chúng ta cơ!” “Con ơi!” người cha khuyên 
con, “Con không hiểu điều con đang yêu cầu. Người tàn phế tật nguyền là 
một gánh nặng khủng khiếp cho gia đình mình. Chúng ta có đời sống riêng 
để sống. Con không nên đặt một gánh nặng như thế lên gia đình. Ba nghĩ 
“đó không phải là việc của con!” Anh ta phải tự lo cho mình! Con cứ về nhà 
và quên anh ta đi!” 

Cuộc đàm thoại đến đây thì người con gác ống điện thoại lên, không nói 
nữa. Cha mẹ anh cũng chẳng nghe gì thêm nữa về anh. Tuy nhiên vài ngày 
sau đó, ông nhận được một cú phôn gọi từ trạm cảnh sát ở San Francisco. 
Con của ông bà đã chết sau khi rơi xuống từ một nhà lầu rất cao. Cảnh sát 
tin rằng anh ta đã tự tử. 

Hai ông bà buồn rầu bay qua San Francisco. Họ được dẫn ngay đến nhà 
xác của bệnh viện thành phố để nhận diện con mình. Họ nhìn xác con và vô 
cùng kinh ngạc khi khám phá ra rằng chính họ không hề biết rằng người 
con chỉ còn có một cánh tay và một cái chân. Người bạn thương binh tàn tật 
đó chính là con trai của họ! 

Phúc âm hôm nay giúp chúng ta ý thức về sự cần thiết của tinh thần tương 
trợ lẫn nhau trong đời sống Kitô hữu. Đời sống tinh thần và đạo đức của 
chúng ta cũng có lúc sẽ bị bệnh tật, và ở vài khía cạnh nào đó cũng sẽ bị liệt. 
Và vấn đề là ai sẽ có đủ lòng từ tâm, quảng đại và can đảm như bốn người 
bạn của anh bị bại liệt. Ai có sáng kiến leo lên mái nhà của căn phòng bệnh 
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tật, u tối của chúng ta mà khoét trần nhà đưa ta đến với Đức Giêsu Kitô. Nếu 
ai cũng nói: “Đó không phải là việc của tôi!” thì chuyện gì sẽ xảy ra? Câu 
chuyện bi đát của anh lính thương binh Mỹ giúp chúng ta nhìn thấy hậu quả 
tai hại của cá nhân chủ nghĩa và sự ích kỷ. 

SỐNG ĐẠO 
Không quá muộn để nên thánh 

Nét đẹp quí phái nhất nơi lòng người, đó là còn biết hồi tâm, còn biết nhận 
ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. 

 

Người Nhựt Bản có kể một câu chuyện như sau: 
Zenkai là một thanh niên con của một hiệp sĩ Samourai. Anh được tuyển vào 
phục dịch cho một viên chức cao cấp trong triều đình. Không mấy chốc, 
Zenkai đem lòng say mê người vợ của chủ mình. Anh lập mưu giết người 
chủ và đem người đàn bà trốn sang một vùng đất lạ.  
Anh tưởng có thể ăn đời ở kiếp với người đàn bà. Nhưng không mấy chốc, 
người đàn bà đã để lộ nguyên hình của một con người ích kỷ, đê tiện. 
Zenkai đành bỏ người đàn bà và ra đi đến một vùng đất khác, ở đó anh sống 
qua ngày bằng nghề hành khất.  
Trong cảnh bần cùng khốn khổ, Zenkai đã bắt đầu hồi tâm để nhớ lại những 
hành động tội lỗi của mình. Anh quyết định làm một việc thiện để đền bù 
cho quá khứ nhơ nhớp của mình.  
Anh đi về một vùng núi hiểm trở, nơi mà nhiều người đã bỏ mình vì khí hậu 
khắc nghiệt cũng như vì công việc nặng nhọc. Zenkai đem hết sức lực của 
mình để khai phá một con đường xuyên qua vùng núi ấy.  
Ban ngày đi khất thực, ban đêm đào đường xuyên qua núi. Zenkai cặm cụi 
làm công việc ấy ròng rã trong 30 năm trời.  
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Hai năm trước khi Zenkai hoàn thành công trình của mình, thì người con của 
viên chức triều đình mà anh đã sát hại trước kia bỗng tìm ra tung tích của 
anh. Người thanh niên thề sẽ giết Zenkai để trả thù cho cha mình. Biết trước 
mình không thoát khỏi án phạt vì tội ác mình đã gây ra mấy chục năm trước, 
Zenkai phủ phục dưới chân người thanh niên và van xin:  
"Tôi xin sẵn sàng chịu chết. Nhưng cậu hãy cho phép tôi được hoàn thành 
công việc tôi đang làm dở. Khi mọi sự đã hoàn tất, cậu hãy giết tôi".  
Người thanh niên ở lại để chờ cho đến ngày trả được mối thù cho cha. 
Nhưng trong khi chờ đợi, không biết làm gì, người thanh niên đành phải bắt 
tay vào việc đào đường với Zenkai mà vẫn nuôi chí báo thù cha.  
Nhưng chỉ một năm sau cùng làm việc với kẻ đã giết cha mình, người thanh 
niên cảm thấy mọi ý muốn báo thù đều tan biến trong anh. Thay vào đó, anh 
lại thấy dậy lên trong lòng sự cảm phục và thương mến đối với sự nhẫn 
nhục, chịu đựng của Zenkai.  
Con đường đã được hoàn thành trước dự định. Giờ đây dân chúng có thể qua 
lại vùng núi hiểm trở một cách dễ dàng.  
Giữ đúng lời hứa, Zenkai đến phủ phục trước mặt người thanh niên để chấp 
nhận sự trừng phạt. Nhưng người thanh niên vừa đỡ Zenkai dậy vừa nói 
trong tiếng khóc:  
"Làm sao tôi có thể chém đầu được thầy của tôi?"  
Câu chuyện trên đây hẳn hàm chứa được nhiều bài học. Ngạn ngữ Latinh 
thường nói: 
" Sai lầm, vấp ngã là chuyện thường tình của con người, nhưng ngoan cố 
trong sai lầm là bản chất của ma quỉ". 
Nét đẹp quí phái nhất nơi lòng người, đó là còn biết hồi tâm, còn biết nhận 
ra lỗi lầm và từ đó quyết tâm xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Trong câu 
chuyện trên đây hẳn phải là hình ảnh của sự phục thiện mà Thiên Chúa vẫn 
luôn khơi dậy trong lòng người. 
Nhưng bài học đáng chú ý hơn trong câu chuyện trên đây có lẽ là: tình liên 
đới xóa tan được hận thù trong lòng người. Người thanh niên đã khám phá 
ra giá trị ấy khi bắt tay làm việc với Zenkai, con người mà trước đó anh đã 
quyết tâm tiêu diệt cho bằng được. 
Quả thực, tình liên đới, sự đồng lao cộng khổ, sự hiện diện bên nhau có sức 
tiêu diệt được hận thù trong lòng người. 
Veritas 
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TIN TỨC GIÁO HỘI HOÀN VŨ 
 Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi xem ra Người vắng 
mặt 

Thiên Chúa hiện diện và không bao giờ bỏ rơi chúng ta, cả khi xem ra 
Người vắng mặt. Chúng ta hãy đem các thập giá của cuộc sống thường ngày 
đến cho Người, và cầu nguyện cho các anh chị em đang phải mang gánh  
nặng cuộc sống, trong khó khăn, đau khổ và không có được một lời ủi an. 
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định và mời gọi như trên trong 
buổi tiếp kiến 7.000 tín hữu và du khách hành hương trong đại thánh đường 
Phaolô VI sáng thứ tư hàng tuần 8-2-2012. 
Trong bài huấn dụ ngài đã giải thích ý nghĩa lời cầu nguyện cuối cùng của 
Chúa Giêsu trên thập giá trước khi tắt thở. 
Khi kêu lên các lời của thánh vịnh "Lậy Chúa con lậy Chúa con, tại sao 
Chúa bỏ rơi con?", Chúa Giêsu cầu nguyện trong lúc khước từ cuối cùng của 
loài người, trong lúc bị bỏ rơi; tuy nhiên Người cầu nguyện với thánh vịnh, 
trong ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa Cha, cả trong giờ Người cảm 
thấy thảm cảnh nhân loại của cái chết. 
Lời cầu này của Chúa Giêsu bao hàm sự tin tưởng tột đỉnh và lòng tín thác 
trong bàn tay của Thiên Chúa, cả khi xem ra Người vắng mặt, cả khi xem ra 
Người ở trong thinh lặng, và đi theo một chương trình mà chúng ta không 
thể nào hiểu nổi... 
Những người hiện diện dưới thập giá Chúa Giêsu không hiểu nổi, và họ nghĩ 
rằng tiếng kêu đó là một lời khẩn cầu ngôn sứ Elia. Họ tìm cách cho Người 
đỡ khát để kéo dài sự sống và xem ông Elia có đến cứu Người không, nhưng 
một tiếng thét lớn chấm dứt cuộc sống dương thế của Chúa Giêsu trước sự 
nhạo cười của họ. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau: 
Trong lúc tận cùng Chúa Giêsu để cho con tim của Người diễn tả nỗi đớn 
đau, nhưng đồng thời cũng là để làm nổi bật lên ý nghĩa sự hiện diện của 
Thiên Chúa Cha và sự đồng ý với chương trình cứu độ nhân loại. Cả chúng 
ta nữa cũng luôn luôn đứng trước "ngày hôm nay" của khổ đau, của sự thinh 
lặng của Thiên Chúa - biết bao lần chúng ta diễn tả nó ra trong lời cầu 
nguyện - nhưng chúng ta cũng đứng trước "ngày hôm nay" của sự phục sinh, 
của câu trả lời của Thiên Chúa, là Đấng đã nhận lấy trên mình Người các 
khổ đau của chúng ta, để vác các khổ đau ấy cùng với chúng ta, và cho 
chúng ta niềm hy vọng vững vàng là chúng sẽ được vượt thắng. 
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Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau rồi cất kinh 
Lậy Cha và ban phép lành tòa thánh cho mọi người. 

Linh Tiến Khải 

Vị giảng phòng cho Ðức Thánh Cha và giáo triều Roma trong Mùa 
Chay 2012 

Ðức Hồng y Laurent Monsengwo Pasinya sẽ là 
vị giảng phòng cho Ðức Thánh Cha và giáo 
triều Roma trong Mùa Chay năm 2012. 

Vatican (Apic 09/02/2012) – Ðức Hồng y 
Laurent Monsengwo Pasinya, người Congo, Phi 
Châu, năm nay 72 tuổi, nổi tiếng là người can 
đảm bênh vực cho những lợi ích của đại lục Phi 
Châu. Ngài là người Phi Châu đầu tiên đậu 
bằng tiến sĩ Kinh Thánh tại Học viện Giáo 
Hoàng về Kinh Thánh ở Roma, vào năm 1970. 

Ðức Hồng y Pasinya sẽ giảng phòng cho Ðức Thánh Cha Bênêđíctô XVI và 
giáo triều từ ngày 26 tháng 02 đến 03 tháng 03 năm 2012. 

Ðược Ðức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám 
mục phụ tá Giáo phận Inongo, tháng 2 năm 1980. Năm 1988, ngài được bổ 
nhiệm làm Tổng Giám mục Kisangani. Từ năm 1984 cho đến năm 1992, 
ngài đồng thời kiêm nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng Giám mục Zaire, tên 
gọi cũ của Cộng hoà Dân chủ Congo từ năm 1971 cho đến năm 1997. 

Là con người dấn thân phục vụ cho nền hoà bình của đất nước, Ðức Tổng 
Giám mục Monsengwo Pasinya còn là người trung gian giúp giải quyết cuộc 
khủng hoảng đã tác hại đất nước Zaire (tức Cộng hoà Dân chủ Congo ngày 
nay) từ năm 1991 đến năm 1996, dưới thời cai trị độc tài của lãnh tụ 
Mobutu. 

Năm 2007, ngài được bổ nhiệm làm Tổng Giám mục thủ đô Kinshasa, và 
ngày 20 tháng 10 năm 2010, được Ðức Thánh Cha Bênêđictô XVI phong 
tước Hồng y. Năm 2008, ngài là người Phi Châu đầu tiên được bổ nhiệm 
vào chức vụ Tổng thư ký chuyên biệt của khoá họp Thượng Hội đồng Giám 
mục về Lời Chúa. Hiện tại, Ðức Hồng y Monsengwo Pasinya kiêm nhiệm 
chức vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục Congo, và chức vụ đồng Chủ tịch 
phong trào quốc tế Hoà Bình Chúa Kitô (Pax Christi). 
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Dấn thân trong lĩnh vực chính trị, Ðức Hồng y là người hăng say bênh vực 
cho những lợi ích đích thật của Phi Châu nói chung và của đất nước Congo 
của ngài nói riêng. Ngài đã can đảm lên tiếng nhiều lần chống lại những nhà 
chính trị độc tài để ủng hộ đường lối dân chủ và thực hiện công bằng. 

R.V.A. 
ĐHY: Thư ngỏ về việc xây dựng Khu nhà mới của Đại chủng viện 
Thánh Giuse Sài Gòn 
ĐHY Gioan B. Phạm Minh Mẫn 

 
Ngày lễ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh 
02-02-2012 
THƯ NGỎ 
V/v Xây dựng Khu nhà mới của Đại Chủng viện Thánh Giuse - Sài Gòn 
Kính gửi: Anh Em linh mục, Anh Chị Em tu sĩ và giáo dân trong gia đình 
giáo phận 
Anh Chị Em rất thân mến, 
Trong những ngày đầu năm Nhâm Thìn 2012, tôi viết lá thư này để trình bày 
với Anh Chị Em về việc xây dựng khu nhà mới của Đại chủng viện Thánh 
Giuse. 
1. Đào tạo linh mục là công cuộc hết sức quan trọng trong đời sống Giáo 
Hội, vì việc canh tân và phát triển Giáo Hội tuỳ thuộc phần lớn vào việc thi 
hành chức vụ linh mục. Do đó, Chủng viện được coi là con tim của giáo 
phận, và giáo phận phải dành ưu tiên về nhân sự cũng như những phương 
tiện cần thiết cho công cuộc đào tạo linh mục. 
2. Vì ý thức tầm quan trọng đó, nên ngay từ năm 1863, Đức Cha Dominique 
Lefèbvre, giám quản tông toà địa phận Tây Đàng Trong (Sài Gòn), đã đặt 
viên đá đầu tiên xây dựng Chủng viện Thánh Giuse hiện nay. Cha Théodore 
Louis Wibaux (cha Vị), giám đốc đầu tiên của Chủng viện, đích thân điều 
hành công trình này. Năm 1866, Đức Cha Miche (Đức Cha Mịch) chủ sự lễ 



 10

khánh thành Chủng viện và chính thức khai giảng năm học mới với 60 
chủng sinh, do các cha thuộc Hội Thừa Sai Paris đảm nhận việc đào tạo. 
Hiện nay, phần mộ của cha Wibaux vẫn còn được gìn giữ trong khuôn viên 
Chủng viện, để ghi nhớ công lao của vị giám đốc tiên khởi. 
Vào tháng 7 năm 1961, Hội Thừa Sai Paris trao Chủng viện Thánh Giuse 
cho hàng giáo sĩ Việt Nam đảm trách. Lúc bấy giờ, các lớp Triết học được 
đặt tại trường Lê Bảo Tịnh, đường Hoàng Hoa Thám ; các lớp Thần học 
được đặt tại Chủng viện hiện nay, đường Cường Để (nay là Tôn Đức 
Thắng). Để quy tụ cả khoa Triết và Thần học tại một nơi, Đức Cố Tổng 
Giám Mục Phaolô Nguyễn Văn Bình đã xây thêm những khu nhà mới. Ngày 
7 tháng 8 năm 1963, năm học mới được khai giảng với 235 chủng sinh Triết 
và Thần học. Cũng trong năm đó, ngày 29-30 tháng 12, Đức Cố Tổng Giám 
Mục Phaolô đã long trọng chủ sự lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Chủng viện 
Thánh Giuse (1863-1963). 
Chính từ ngôi trường Chủng viện này, biết bao nhiêu linh mục đã được đào 
tạo và đang phục vụ trên khắp các miền đất nước. Cách riêng, trong giáo 
phận chúng ta, hầu hết các linh mục giáo phận đều xuất thân từ mái trường 
Chủng viện Thánh Giuse. 
3. Hiện nay, số chủng sinh ngày càng gia tăng. Chúng ta phải tạ ơn Chúa vì 
sự phong phú ơn gọi Chúa ban cho Giáo Hội Việt Nam nói chung và Tổng 
giáo phận Sài Gòn nói riêng. Đàng khác, chúng ta phải lo tu bổ và xây dựng 
cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu đào tạo các linh mục tương lai. Cơ sở cũ 
đã được xây dựng từ lâu, nay xuống cấp trầm trọng. Hơn nữa, cơ sở cũ 
không còn khả năng đáp ứng nhu cầu đào tạo và sinh hoạt hiện nay cũng 
như trong thời gian sắp tới. 
Vì thế, tiếp nối công trình của các vị tiền nhiệm, tôi quyết định xây dựng 
khu nhà mới cho Đại chủng viện. Khu nhà mới này sẽ có Nhà nguyện, Thư 
viện, Hội trường, phòng Truyền thống, các phòng học, phòng họp, cũng như 
nhà ở cho chủng sinh. Theo dự định, Chủng viện sẽ tổ chức lễ đặt viên đá 
đầu tiên vào ngày 19 tháng 3 năm 2012, lễ kính Thánh Giuse, Bổn mạng của 
Chủng viện. Hy vọng công trình sẽ hoàn thành trong năm 2013 để kỷ niệm 
150 năm thành lập Chủng viện Thánh Giuse -Sài Gòn (1863-2013). 
4. Một công trình lớn như trên chắc chắn đòi hỏi kinh phí rất lớn. Vì thế, tôi 
tha thiết kêu gọi tất cả các linh mục, tu sĩ, Anh Chị Em giáo dân trong giáo 
phận chung tay xây dựng khu nhà mới này. Cách cụ thể, tôi đề nghị với Anh 
Chị Em: trong suốt thời gian xây dựng Chủng viện, xin Anh Chị Em 
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dành Chúa nhật đầu tháng để quyên góp cho việc xây dựng Chủng viện. Số 
tiền quyên góp được trong mỗi giáo xứ, xin các cha gửi về Toà Tổng Giám 
Mục, 180 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, tp hcm. 
Ngoài ra, các ân nhân cũng có thể gửi sự giúp đỡ trực tiếp cho Đại chủng 
viện qua địa chỉ sau: 

Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm,  
Giám đốc Đại chủng viện 
6 bis Tôn Đức Thắng, quận I, tp hcm.  
Đt: 3910.56.94 
Linh mục Gioakim Trần Văn Hương 
Phó giám đốc Đại chủng viện 
6 Tôn Đức Thắng, quận I, tp hcm.  
Đt: 3910.13.07 

Thưa Anh Chị Em, 
Chúng tôi xin đặt công trình xây dựng này dưới sự bảo trợ của Thánh Cả 
Giuse, thánh bổn mạng của Chủng viện. Nhờ lời chuyển cầu của ngài và của 
Đức Trinh Nữ Maria, nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi tuôn đổ phúc lành 
xuống trên Anh Chị Em và mọi ân nhân xa gần, đã rộng lòng giúp đỡ việc 
xây dựng Chủng viện và đào tạo linh mục. 

SINH HOẠT GIÁO XỨ & CỘNG ĐOÀN 
Những lời nhắn nhủ đầy tình cha của ĐGM Gerald Barnes với CĐ  

Trong Thánh Lễ CN 12/2/2012 nhân dịp kinh lý giáo xứ, ĐGM đã nhắn nhủ 
CĐ Đức Mẹ La Vang Winchester như sau: (tóm lược ý chính) 

_ Các con hãy thương yêu nhau. 

_ Cha Tom Burdick là cha xứ của chúng con. Hãy cộng tác với ngài trong 
công tác mục vụ, trong việc điều hành giáo xứ. Hãy thẳng thắn trình bày với 
ngài tất cả những dự định của CĐ, những khó khăn phát sinh để cùng tìm ra 
một giải pháp tốt nhất. 

_ Hãy truyền đạt hạt giống Đức Tin cho con cái. Đừng ngại ngùng khi nói 
về những chuyện liên quan đến Đức Tin, đến đạo giáo với con cái mình. Hạt 
giống Đức Tin phải được gieo trồng, chăn sóc thì mới lớn lên và phát triển 
được. 

_ Hãy duy trì ngôn ngữ Việt cho con cái vì chúng được Thiên Chúa sinh ra 
trong một gia đình Việt Nam nhưng lại được may mắn sống trên đất 
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Nước Hoa Kỳ nên chúng cần học English, Spanish và cả tiếng Việt nữa. 

Bài chia sẻ của cháu Bradon Duong sau Thánh Lễ CN 12/2/2012 với 
ĐGM Gerald Barnes và CĐ 
Hai năm trước khi dời về đây, con dự định chỉ về ở với ba má con một thời 
gian ngắn nhưng hoàn cảnh đã buộc con phải ở lại lâu hơn. Trước kia con đã 
quay lưng lại với Chúa một thời gian khá lâu. Khi trở về gia đình, ba má rủ 
con đi nhà thờ nhưng con đã từ chối vâng lời ba má.  
Tuy nhiên khi con đến với CĐ trong những buổi sinh hoạt ngoài nhà thờ con 
luôn được đón tiếp ân cần. Mọi người chào hỏi, hỏi thăm con về cuộc sống 
và mời con cùng ăn uống vui vẻ thân tình. Con luôn nhớ mãi những kỷ niệm 
này. 
Điều gây ấn tượng nhất nơi con là mọi người trong CĐ đến với nhau trong 
những buổi họp mặt đều do lòng thương mến nhau trong Chúa Kitô. Con 
cảm nghiệm rằng sự nối kết xã giao ấy đã thể hiện niềm tin của chúng ta vào 
Đức Kitô. Mỗi khi có gia đình nào đó gặp hoàn cảnh khó khăn chẳng hạn 
như có một người thân yêu qua đời, mọi người cùng đến chia buồn, đọc kinh 
cầu nguyện. Cũng có khi một gia đình nào đó tổ chức tiệc mừng những dịp 
kỷ niệm, mọi người cùng đến chia vui.  Hàng năm trong bữa tiệc mừng ngày 
Chúa Giáng Sinh, mọi người cùng góp tiền gây quỹ bác ái giúp người 
nghèo. Những sự kiện này đã thay đổi cuộc sống của con. Thật là một kinh 
nghiệm quý giá!  
Con thiết nghĩ qua cách thức ấy Chúa đã đem con về với Chúa trong CĐ 
này. Con có thể nói rằng Chúa luôn tìm mọi cách nói với con nhưng vì con 
đã quay lưng lại với Chúa quá lâu nên con không nhận ra được những lời 
Chúa nhắn gởi con không ngừng trong cuộc sống. 
Cuối cùng con chợt nhận ra một bài học quý giá mà một người bạn học đại 
học đã nói với con từ lâu. Anh ta nói với con rằng: đôi khi những cảm 
nghiệm về Chúa không dễ nhận ra nhưng thay vì cứ đòi hỏi được giúp đỡ thì 
hãy ra tay giúp đỡ và quan tâm đến người khác trước đi; vì khi bạn giúp đỡ 
người khác thì chính bạn cũng nhận được niềm vui. Thiên Chúa biết hết mọi 
sự nên Chúa sẽ trả lại cho bạn những gì bạn đã làm cho người khác.  Mặc dù 
con muốn làm điều gì đó cho CĐ nhưng nhiều người khác trong CĐ lại giúp 
đỡ con nhiều hơn. Con thực sự cảm thấy ngượng ngùng quá. 
Con thiết nghĩ rằng Chúa muốn mỗi chúng ta không chỉ quan tâm đến những 
nhu cầu riêng của mình mà còn phải để ý chăm sóc đến người khác bằng 
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chính tình yêu mà Chúa đã tỏ lộ cho chúng ta hàng ngày. Theo kinh nghiệm 
của con nếu chỉ biết dựa vào sức mạnh con người, ta sẽ đi đến thất bại. 
Chúng ta được sinh ra bởi bụi đất và chúng ta sẽ trở về với cát bụi cho tới 
ngày Chúa Lại Đến.  Không có Chúa cuộc sống chúng ta sẽ trở nên bất 
hạnh. Chỉ khi nào chúng ta trở về với Chúa và cầu xin Chúa hiện diện trong 
cuộc sống chúng ta thì khi ấy chúng ta sẽ cảm nghiện được tình yêu của 
Chúa và sự bình an tâm hồn. 
When I first moved here almost two years ago, I had only planned to visit my 
parents temporarily.  It turned out that the circumstances of my life made it 
necessary to stay longer.  Before that, I had been away from God for a very 
long time.  When I came back, my parents suggested that I come to church, 
but of course, I always did the opposite of what they liked for me. 
Despite this, the Vietnamese Catholic community always welcomed me 
whenever I came around.  In fact, they took care of me quite well in very 
many aspects. They would always ask how I was doing, check up on my life, 
or shower me with lots of Vietnamese food.  I always felt appreciated. 
What impresses me is that whenever the Vietnamese Catholic community 
gathers, it is primarily due to each of our love for God.  The social glue that 
holds us together is our faith in the Lord.  Sometimes some of our families 
endure hardships, such as the passing away of loved ones, and we would 
come together to share the pain.  Or other times we come together to 
celebrate special occasions together.  For example, every year we host a 
large Christmas feast where many people would pool money so we could 
help the poor.  It is quite a humbling experience. 
I think that in a way, God brought me here.  I could tell He was always 
trying to tell me something, but I had turned away from Him so long that I 
could not quite understand the message He was trying to tell me.  After a 
while, I suddenly remembered a valuable lesson that my college friend had 
given me a very long time ago.  He told me that sometimes our experience 
with God can be rough, but if instead of always asking for help, we should 
instead be helping and caring for others.  When you help others, not only do 
they feel good about it, but also you feel good about it.  God sees everything, 
and He is always willing to give back to you what you do for others. The 
funny part is that even though I want to be the one giving, it is others in the 
community who help me more.  It is quite embarrassing, really. 
I think that God wants each of us to not only look after our own selfish 
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interests, but to also to take care of one another with the love that He shows 
us daily.  In my experience, human strength alone fails.  We are born of 
dust, and to the dust we return until the Lord comes back.  Without God, we 
are miserable.  It is only when we repent to God and pray for His presence 
in our lives that we experience and achieve greatness. 

Thứ Tư Lễ Tro 22/02/2012: ăn chay kiêng thịt 

Thánh lễ: 7:30 am, 4:30 pm (Spanish), 6:00 pm, 7:30 pm. 

Luật ăn chay kiêng thịt:  

_ các tín hữu từ 14 tuổi trở lên buộc phải kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro. 

_ các tín hữu từ 18-59 tuổi buộc phải ăn chay ngày Thư Tư Lễ Tro.  

   Được phép ăn một bữa no và hai bữa ăn nhẹ. 

_ những ai bệnh nặng và các bà mẹ mang thai không buộc phải ăn chay  

   kiêng thịt ngày Thứ Tư Lễ Tro. 

Đàng Thánh Giá mùa Chay 

Trong suốt mùa chay giáo xứ tổ chức suy niệm Đàng Thánh Giá vào mỗi 
chiều thứ sáu, kính mời quý ông bà anh chị em tham dự để cùng tưởng niệm 
cuộc thương khó của Chúa Kitô và được thêm sức mạnh vác Thánh Giá 
cuộc đời mình theo Chúa. 

Đại Hội Giới Trẻ & Giáo Dục Tôn Giáo 
Sẽ tổ chức vào các ngày 22, 23, 24, 25/3/2012 
Tại Anaheim Convention Center 
Từ 9:30 am – 3:30pm  
Bạn trẻ nào muốn tham dự liên hệ với Trí Mai: 951.795.0120 
Lệ phí $20.00/ngày, giáo xứ tài trợ cho giới trẻ. 
Quý vị nào muốn tham dự những buổi hội thảo về giáo dục tôn giáo có thể 
ghi danh vào những buổi thảo luận tiếng Việt. 

CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG 
Cụ ông 92 săn sóc vợ tai biến trong nursing home suốt 28 năm từ Việt 
Nam sang đến Mỹ 
Ngọc Lan 
GARDEN GROVE (NV) - “Sống mạnh giỏi cũng vợ chồng mà đau ốm 
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cũng còn tình nghĩa vợ chồng chứ! Mặc dù không gần gũi nhau, nhưng tình 
thương vẫn phải giữ, chứ đâu có lúc nào phai lợt được.” 
Câu nói mộc mạc, chân chất đó chính là của một người đàn ông đã ngoài 90 
tuổi, người suốt 28 năm qua miệt mài chăm sóc cho người vợ 80 tuổi bị tai 
biến mạch máu não, hiện đang nằm tại viện an dưỡng Garden Park. 
Ông tên là Bùi Văn Truyền (Bùi Truyền), sinh năm 1920, tức năm nay ông 
đã 92 tuổi, hiện đang sống tại thành phố Garden Grove, Orange County. Vợ 
ông là bà Ðoàn Thị Cảnh, 80 tuổi, bị “đứt mạch máu não từ năm 1984, lúc 
còn ở Bến Tre.” 
Ðiều đáng nói hơn nữa là bà ngã bệnh ngay khi ông vừa trở về nhà chẳng 
bao lâu sau gần 9 năm bị “giam trong xà lim ở Bến Tre” vì “tội” làm xã 
trưởng 17 năm ở xã An Hội, tỉnh lỵ Bến Tre trước năm 1975. 
Hình ảnh người đàn ông nhỏ nhắn, lúc nào cũng sẵn sàng nở nụ cười, hằng 
ngày đều đặn vào thăm vợ đang nằm tại nhà an dưỡng Garden Park, lau mặt, 
bóp tay bóp chân, hút đàm, chậm nước dãi, và ngồi lặng lẽ bên cạnh người 
vợ hàng tiếng đồng hồ, đã trở nên khá quen thuộc với nhân viên viện an 
dưỡng lẫn những người thăm nuôi người bệnh tại đó. 
Ông Na Nguyễn, giám đốc điều hành chương trình chăm sóc người lớn tuổi 
Việt Nam của viện an dưỡng Garden Park, nói ngay với phóng viên Người 
Việt không cần đắn đo khi nghe nhắc đến tên ông Bùi Truyền, “Ông đó là 
nhất ở đây đó. Ổng chín mươi mấy tuổi rồi mà ngày nào cũng như ngày nào 
đều vô chăm sóc vợ, không sót một ngày nào.” 
 

 

 
 Ông Bùi Truyền đang dùng máy hút đàm cho 
vợ trong viện an dưỡng Garden Park.   
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Vừa cầm ống hút đàm cho vợ một cách thành thục, ông Truyền vừa nói: 
“Những chuyện này mình làm được, nên không cần nhờ đến y tá. Hồi bả 
chưa vào đây, ở nhà cũng tôi làm thôi.” 
Bà Cảnh vào nằm hẳn ở viện an dưỡng Garden Park này mới hơn một năm, 
còn hai mươi mấy năm trước đó, một tay ông chăm sóc cho bà ở nhà, từ khi 
còn ở Việt Nam cho đến lúc qua Mỹ năm 1997, theo diện H.O. 
“Tội lắm cô ơi. Tôi thấy bả nay nằm yếu lắm rồi, nhưng mình biết làm sao 
bây giờ đây! Số trời đã định rồi, tới đâu hay tới đó.” Ông nói khi đưa tay 
chải những sợi tóc bạc của vợ, rồi lấy tay vuốt nhè nhẹ lên trán, lên má 
người vợ đang nằm yên trên giường bệnh. 
Dù không nói được, nhưng đôi mắt khi thiêm thiếp, khi như mở lớn hướng 
về phía chồng của bà Cảnh cho thấy bà nghe hết, và cảm nhận được hết 
những gì ông dành cho bà, từ mấy mươi năm nay. Một điều gì đó đầm ấm và 
gắn bó, quyến luyến đến lạ lùng khi ông ngồi nắm lấy tay bà xoa nhẹ, bóp 
nhẹ, và bà cũng bóp nhẹ lấy tay ông. 
“Bả cho người ta mượn tiền làm lò kẹo. Ðến lúc đòi, họ không trả mà còn 
nói 'xóc hông' nên bả tức lên đứt mạch máu não luôn.” Ông Truyền nhớ lại 
nguyên nhân khiến vợ ông mang căn bệnh ngặt nghèo từ 28 năm qua. 
Theo lời ông Truyền, năm 1984, sau khi bị “đứt mạch máu não,” bà Cảnh 
nằm hôn mê trong bệnh viện Bến Tre cả tháng, “em vợ và thằng con trai tôi 
đòi đem bả về nhà để lo hậu sự nhưng tôi nói còn nước còn tát, chừng nào 
má mày 'đi' thì hãy hay.” Suy nghĩ như vậy nên ông Truyền không đồng ý 
cho bác sĩ rút dây thở của vợ mình. 
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Không biết có phải từ niềm tin của ông không mà sau đó bà Cảnh “hơi tỉnh 
tỉnh lại, mở mắt được.” Vậy là ông đưa bà lên bệnh viện Chợ Rẫy. 
Theo lời ông kể, “Bả còn sống được là nhờ ông Bác Sĩ Ðà, người Bắc, mà 
tôi không có biết họ của ổng.” Vì khi cầm tờ giấy bệnh viện không nhận 
chữa trị trường hợp của bà Cảnh, ông Truyền đứng “rớt nước mắt” ngoài 
bệnh viện. Bác Sĩ Ðà tình cờ nhìn thấy tình cảnh đó, đã giúp ông đưa bà vô 
lại bệnh viện, sau khi tự nhận “đây là chị của Bác Sĩ Ðà.” 
6 tháng trong Chợ Rẫy là 6 tháng ông Truyền túc trực chăm sóc cho vợ. 
“Tôi được người ta 'tuyên dương' là nuôi bệnh giỏi đó cô, vì bả nằm một chỗ 
như vậy mà không hề bị lở loét chút nào hết trơn,” ông khoe với nụ cười 
tươi rói. 
Rời bệnh viện, ông tiếp tục để vợ ở lại Sài Gòn thêm 3 tháng để tìm người 
làm vật lý trị liệu cho bà trước khi đưa lại về Bến Tre.  
“Về nhà, tôi chặt tầm vông để làm chỗ vịn đỡ cho bả tập đi. Tôi tập hoài mà 
không được.” Ông buồn so. 
Dù có 6 người con, nhưng ông Truyền vẫn giành phần chăm sóc cho bà. 
“Tôi nhai cơm đút bả ăn, như đút cho con nít vậy đó cô. Qua đến Mỹ tui 
cũng còn nhai cơm đút bả ăn mà. Chỉ có vài năm nay, bả không ăn được 
bằng miệng nữa, phải cho ăn sữa truyền qua bụng, thì tôi cũng gắn ống, gắn 
đây nhợ làm cho bả được hết.” 
Không chỉ vậy, lau mình, làm vệ sinh, thay quần áo, cắt tóc, gội đầu, lăn trở 
bà qua lại cho không bị hầm dễ sinh ra lở loét,... tất cả đều tự tay ông. 
“Tự dưng lúc đó mình phải nghĩ ra được cách để làm sao à cô. Tôi đỡ bả lên 
cho bả dựa vào tôi để tôi lau phía lưng cho bả. Tôi để bả nằm, đầu xích ra 
khỏi giường rồi kê thau lên gội đầu cho bả. Cái gì tôi cũng làm gọn gàng hết 
đó cô.” Ông lại cười, mắt nhìn vợ, tay lấy khăn giấy chậm nước dãi cho bà. 
“Làm những việc như vậy có khi nào cảm thấy bó buộc chân tay, quạu quọ, 
cáu gắt không bác?” Nghe tôi hỏi, ông lắc đầu quầy quậy, “Không có đâu. 
Tôi vui vẻ với bả lắm, không có quạu quọ gì hết. Ðừng bao giờ nghĩ đó là 
gánh nặng cho mình hết cô à. Ðừng bao giờ nghĩ vậy.” 
Ngồi trầm ngâm một chút, ông bỗng bật cười, nhớ chuyện đời xưa, “Hồi nhỏ 
tôi cũng 'trật búa' lắm, cũng đi chơi tung tăng tung ta khắp nơi hết á.” 
“Vậy chứ khi bác gái còn mạnh khỏe, bác có bồ bịch tùm lum không?” 
Nghe tôi hỏi, ông già cười ngất một cách khoái chí, “Nói chuyện ra nghe 
mắc cười chết đi cô! Ðàn ông mà, ai cũng thương vợ thương con, nhưng mà 
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làm sao tránh khỏi chuyện đó.” 
Ông kể chuyện, lúc đó ông cũng có một “cô bồ.” Ông hẹn bồ đi coi hát mà 
không biết là vợ “bắt xích lô” đi theo. 
“Khi đến nơi, người ta ngồi chật ních hết rồi, chỉ còn một chỗ bên ngoài cho 
tôi, còn 'nhỏ' đó ngồi bên trong. Trong lúc 'nhỏ' đó đứng lên để đổi chỗ cho 
tôi vô trong, 'nó' ra ngoài, thì bả đã đứng ngay đó nói: 'Thôi, chỗ nào cũng 
chỗ, ngồi đại đi chứ đổi làm chi.'” Ông kể và cười như nắc nẻ. 
Mấy mươi năm rồi mà khi nhắc lại, gương mặt ông Truyền vẫn còn đầy vẻ 
ngạc nhiên, “Bả không chửi bới, không nói nặng tiếng nào hết nha. Bả chỉ 
nói: chuyện tôi nói lâu rồi mà cứ chối, hôm nay tôi bắt tại trận rồi thì không 
chối nữa hé. Giờ tôi về trước mua trà bánh, lát nữa ông dẫn 'nó' về ăn bánh 
uống trà rồi mình nói chuyện với nhau ở nhà.'” 
Chính từ cách cư xử mà ông Truyền cho rằng “không làm xấu mặt chồng 
ngoài đường” mà khi về đến nhà, dù bị bà vợ “tát cho hai cái tát vô mặt” ông 
cũng “nhịn luôn. Mình lỗi thì mình chịu chứ đâu có dám làm hung với vợ 
con.” 
Dù biết rằng đó là lỗi, nhưng “hồi đó tôi bay bướm quá mà. Sau lần đó, tôi 
cũng lén lén thêm vài vụ khác. Bả bắt gặp, nhưng không bao giờ bả làm xấu 
chồng ngoài đường, mà chờ về đến nhà mới làm dữ.” Người đàn ông sống 
gần hết một thế kỷ cười lớn như che giấu sự “lăng nhăng” một thời của 
mình. Xong, ông lại ngậm ngùi, xót xa, “Tôi thương con người bả biết điều. 
Lúc tôi ở tù bả ở nhà lo nuôi con, lo đi thăm nuôi tôi. Tình nghĩa như vậy, 
lúc bả bệnh hoạn, mình bỏ bả sao đành. Cũng từ khi bả bệnh rồi, thấy bả 
nằm vậy là khổ quá rồi, mình còn vui sướng gì nữa. Nên chuyện bồ bịch 
cũng chấm hết, tôi chỉ dành thời gian lo cho bả.” 
Sang Mỹ năm 1997 theo diện H.O, ông Bùi Truyền vẫn tiếp tục công việc 
chăm sóc tinh thần lẫn thể xác cho người vợ đau ốm của mình, dù “con trai, 
con dâu cũng có phụ chút chút, bởi đứa nào cũng có công ăn việc làm phải 
lo.” 
Theo ông nói, thời gian trước vợ ông vẫn còn có thể nói chuyện, dù chỉ nói 
một cách ngọng nghịu, nhưng tay chân bà dùng chính là chân tay của ông. 
Bà ngồi, ông nâng đỡ. Bà nằm, ông lăn trở. Bà ăn, ông đút mớm. Bà lên xe, 
ông ẵm bồng. Cứ vậy, ông dìu bà đi suốt chặng đường hai mươi mấy năm 
qua. 
“Mặc dù khi bả vô đây nằm thì tôi có khỏe hơn, nhưng mà buồn lắm, bởi khi 
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bả ở nhà thì lúc nào tôi cũng nhìn thấy bả. Bả vô đây, tôi về nhà thấy vắng 
ngắt.” Ông vừa dứt lời, tôi trông thấy người vợ mở mắt hướng đầu về phía 
chồng. 
Ông Truyền bảo: “Bả nghe đó, nghe hết đó. Tội nghiệp lắm. Tôi vô bả 
mừng, không thấy bả buồn.” 
Tôi hỏi: “Bằng cách nào bác biết bà vui hay buồn?” 
“Nhìn mắt bả. Có hôm bả nói chuyện nữa, không phải nói thành tiếng mà 
nhìn môi bả mấp máy, tôi đoán được. Có hôm tôi mặc đồ mới, bả nói 'hôm 
nay đẹp vậy!' Nhìn môi bả thì biết.” Ông lại đưa tay vuốt lên tóc vợ một 
cách trìu mến. 
Ông Sang Võ, ngoài 80 tuổi, một người “bạn già” của ông Bùi Truyền, nói 
về bạn mình một cách ngưỡng mộ, “Nói về chuyện chăm sóc người bệnh thì 
ổng là đứng nhất. Ổng lớn tuổi như vậy mà ổng chăm sóc bả một cách tận 
tình, ai nhìn thấy cũng phải khen hết. Thật tình lắm. Hiếm có người tốt như 
ổng lắm đó. Nếu người ta ở vào hoàn cảnh ổng cũng phải buồn chứ, đằng 
này ổng giữ cho tinh thần vui vẻ lắm. Con ổng giành làm, ổng không cho, 
ổng muốn chính ổng săn sóc vợ.” 
“Với bệnh đó nhiều người chăm sóc không kỹ thì khi vô thăm sẽ nghe hôi, 
thúi, nhưng ổng sửa soạn một cách đặc biệt, như người mạnh vậy, không có 
nghe mùi gì hết. Ổng là đệ nhất trong việc chăm sóc vợ bệnh đó!” Ông Sang 
nói thêm. 
Mà đâu phải chỉ chăm lo cho bà như vậy, năm 2006, ông Truyền còn đưa vợ 
về Việt Nam cho bà được thăm con cháu tại quê nhà. 
“Ðưa đi như vậy cực lắm chứ! Nhưng mà phải ráng, phải cho bả về thăm 
quê hương, thăm con cháu một lần chứ!” Ông cười. 
Hỏi ông mơ ước điều gì, ngay lúc này, người đàn ông có giọng nói hiền lành 
chân chất cười một cách hồn hậu, “Giờ tui chỉ ước mong vui vẻ, khỏe mạnh 
để có thể chăm sóc cho bả thôi, chứ chẳng mong gì nữa.” 
Hôm nay ngày Valentine, người ta bán hoa hồng nhiều lắm. Nhưng nghĩa 
tình này, liệu có ai mua nổi không?  
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Tận tình phục vụ Cộng Đoàn Việt Nam. 
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29798 Haun Rd. #206                                             151 Rancho Pueblo Rd. #102 
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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
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Liên lạc:  D. “Chris” Nguyen.  Cell:  951-834-7701 
Email: nguyenchris@hotmail.com     Fax: 951-870-4053 
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Liên lạc: Hằng Nga(Gina) Vũ. Cell:  951-303- 8695 


